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การเปนองคกรท่ีเติบโต  

ไปพรอมกับ...การกํากับดูแลกิจการท่ีดี



วิสัยทัศน

" เปนบริษัทช้ันนําในการดําเนินธุรกิจดานวิศวกรรมส่ือสาร ธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และพลังงานทดแทน และการจัดจําหนายสินคาวิศวกรรมงานระบบ

ดวยการบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพ "

พันธกิจ

-  ดาํเนินการจดัจาํหนา่ยและสง่สนิคา้ทางดา้นวิศวกรรมดว้ยราคาที�เหมาะสมและบรกิาร ที�ไดม้าตรฐาระดบัดีเยี�ยม 

   เพื�อความพงึพอใจสงูสดุสาํหรบัลกูคา้ของบรษัิท

-  ดาํเนินการตดิตั�งระบบโทรคมนาคมดว้ยนวตักรรมที�ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ตามมาตรฐานสากล

-  ดาํเนินการประมลูงานและตดิตั�งระบบงานดา้นวิศวกรรมสื�อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศจนสาํเรจ็ เพื�อก่อใหเ้กิด

   ประโยชนส์งูสดุของลกูคา้ดว้ยเทคโนโลยีที�ทนัสมยัระดบัสากล

-  ดาํเนินงานธรุกิจดา้นพลงังานทดแทนและบรหิารจดัการพลงังาน ตามนโยบายภาครฐั เพื�อใหเ้ป็นแหลง่พลงังาน

   ทางเลือกใหมที่�สาํคญัของประเทศไทย

วัฒนธรรม
องคกร

ทาํงานเป็นทีม ประสานงานรว่มกนักบัผูอื้�น

เพื�อมุง่สูผ่ลลพัธข์ององคก์รอยา่งมีประสทิธิภาพ

มีสว่นรว่มกบักิจกรรมขององคก์รและใหค้วามสาํคญั

กบัการแกไ้ขปัญหาภายใตพ้นัธะสญัญาที�มีเปา้หมายเดียวกนั

สื�อสารชดัเจน ตรงประเดน็ มีประสทิธิภาพในการโนม้นา้ว 

และเจรจาตอ่รอง 

เขา้ใจในความตอ้งการ/ความคาดหวงัของลกูคา้ แสดงพฤตกิรรมบรกิาร

ไดเ้หมาะสม เพื�อใหล้กูคา้พงึพอใจ และประทบัใจ 

การขวนขวาย สนใจใฝ่รู ้พฒันาตนเอง ปรบัปรุง ประยกุตค์วามรู ้

ใหเ้กิดประโยชนใ์นการปฏิบตังิาน

 บรษัิทมีเปา้หมายที�จะรกัษาความเป็นผูน้าํตลาดดา้นการจดัจาํหนา่ยผลติภณัฑส์ายไฟฟา้ และอปุกรณไ์ฟฟา้ที�มีคณุภาพ  

และมาตรฐานสงู รวมทั�งจาํหนา่ยสนิคา้ในลกัษณะของศนูยบ์รกิารครบวงจร(One-Stop Service) คือมีสนิคา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัสายไฟฟา้

และอปุกรณไ์ฟฟา้ที�หลากหลายและครบถว้นทกุหมวดหมูเ่พื�อจาํหนา่ยใหแ้ก่ลกูคา้ ทาํใหล้กูคา้มีความสะดวกและงา่ยในการสั�งซื �อ

และรบัมอบสนิคา้ รวมทั�งมีเปา้หมายที�จะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดร้วดเรว็และมีประสทิธิภาพ เพื�อใหล้กูคา้ไดร้บั

ความพงึพอใจสงูสดุ 

 บรษัิทมีเปา้หมายในการสรา้งและรกัษาความเป็นผูใ้หบ้รกิารระดบัชั�นนาํของประเทศในงานดา้นบรกิารรบัออกแบบและ

ตดิตั�งระบบงานปอ้งกนัไฟลามและระบบโทรคมนาคมโดยมุง่พฒันาประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน และการใหบ้รกิารที�มีคณุภาพที�

ไดม้าตรฐานตลอดจนการสรา้งความมั�นใจใหแ้ก่ลกูคา้โดยการสง่มอบงานใหไ้ดต้รงตามคณุภาพที�ตอ้งการและตามกาํหนดเวลา 

ดว้ยความมุง่มั�นดงักลา่วทาํใหบ้รษัิทประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนินธรุกิจเป็นอยา่งดี

 นอกจากนี�บรษัิทไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สาํหรบัดา้นการบรหิารจดัการคณุภาพอยา่งเป็นระบบจาก 

บรษัิท ยไูนเตด็ รจิีสตรา้ ออฟ ซสิเตม็ (ประเทศไทย) จาํกดั (URS) อยา่งไรก็ตามบรษัิทยงัคงมุง่มั�นพฒันาประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน

เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้สงูสดุ ดงันั�นในปี ���� บรษัิทไดด้าํเนินการปรบัปรุงระบบคณุภาพใหมี้ความทนัสมยัและเป็นปัจจบุนั 

โดยขยายขอบเขตการระบคุวามเสี�ยงและโอกาสที�มีผลกระทบตอ่ระบบบรหิารคณุภาพขององคก์ร รวมทั�งการวางแผนและควบคมุ

การเปลี�ยนแปลงที�อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การผลติและการสง่มอบผลติภณัฑห์รอืการบรกิาร ดว้ยความมุง่มั�นในการพฒันาระบบคณุภาพ

มาอย่างต่อเนื�อง ทาํใหบ้ริษัทสามารถยกระดบัไปสู่การรบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากบริษัท ยูไนเต็ด 

รจิีสตรา้ ออฟ ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (URS) 

 อีกทั�งบรษัิทยงัมีเปา้หมายขยายธรุกิจเพื�อใหค้รอบคลมุงานทางดา้นการตดิตั�งระบบสื�อสารอื�น  ๆรวมถงึการขยายธรุกิจไปใน

อตุสาหกรรมที�เตบิโตและเป็นนโยบายของภาครฐั เชน่ระบบงานดา้นวิศวกรรมสื�อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดว้ยเทคโนโลยีที�ทนัสมยั

ระดบัสากลและธรุกิจพลงังานเพื�อเป็นแหลง่พลงังานทางเลอืกใหมที่�สาํคญัของประเทศไทย
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สารจากประธานกรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร

การกำกับดูแลกิจการองคกร

ในระดับดีเลิศ (Excellent) 

โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญ

ของบริษัทจดทะเบียนประจำป 2563

ในระดับดีเลิศ (Excellent) 

โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

“

”
นายสมพงษ กังสวิวัฒน

ประธานกรรมการ

และประธานเจาหนาท่ีบริหาร

4    รายงานประจําป 2563



 “ตลอดระยะเวลาป 2563 ท่ีผานมา สถานการณโรคระบาดโควิด-19 ไดสรางผลกระทบในวงกวางตอเศรษฐกิจ 

สังคมและส่ิงแวดลอมบนโลกมากมาย ทุกคนไมสามารถคาดการณไดวาจะส้ินสุดเม่ือใดและเช่ือม่ันวาทุกบริษัทฯ กําลังเผชิญ

กับปญหาอุปสรรคท่ีทาทายความสามารถรวมถึงการมีขอจํากัดในการบริหารจัดการท่ีตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในหลายมิติ       

อยางหลีกเล่ียงไมไดเชนเดียวกับบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) แตเรายงัคงมุงม่ันในการดําเนินงาน

ใหเกิดประสิทธิผลท้ังในดานการเงินและไมใชดานการเงิน รักษาเปาหมายในการสรางความพึงพอใจใหกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  

ของบริษัทอยางเต็มความสามารถ จึงไดมีการทบทวนแผนงานนําไปสูการปรับเปล่ียนกลยุทธและเพ่ิมเติมนโยบายการบริหาร        

ท่ีเช่ือมโยงกับประเด็นความยั่งยืนตามบริบทองคกร โดยสรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังน้ี

 มิติเศรษฐกิจ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีไมซับซอนจึงไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคระบาด

โควิด-19 ในระดับท่ีสามารถจัดการได บริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพในการดําเนินงานไดดีอันสะทอนไดจาก บริษัทและบริษัทยอย      

มีรายไดรวมท้ังส้ิน 3,523 ลานบาท สวนกําไรสุทธิเทากับ 93 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน รอยละ 16.25 โดยมีกําไรสุทธิตอหุน

เทากับ 0.08 บาท และในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทไดมีนโยบายการลดตนทุนและควบคุมรายจายท่ีไมจําเปนอยางเครงครัด 

ท้ังน้ีเพ่ือความอยูรอดขององคกรในภาพรวม พรอมกันน้ีบริษัทฯ ยังคงมุงรักษาไวซ่ึงความเช่ือม่ันของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

ดวยการบริหารงานภายใตการกํากับดูแลกิจการท่ีดีดวยความจริงใจอยางเปนรูปธรรม ดังน้ี 

1. ไดรับรางวัล 5 ดาว (               )   โดยไดรับการ จัดอันดับจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ประจําป 2563 ใหอยูในกลุมดีเลิศ (Excellent) โดยไดคะแนน 90% และไดรับรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุมบริษัท

จดทะเบียนท่ีมีมูลคา หลักทรัพย 3,000-9,999 ลานบาท 

2. ไดรับรางวัล 5 ดาว (             ) ในการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนประจําป 2563 

บริษัทไดรับการจัดอันดับ ใหอยูในกลุมดีเลิศ (Excellent) โดยไดคะแนน 100 คะแนนเต็ม

 มิติสังคม จากปรากฏการณโควิดไดสงผลกระทบตอภาพรวมของสังคมเปนอยางมาก บริษัทฯ ไดตระหนักและรีบ

ดําเนินการเปนอันดับแรก คือความรับผิดชอบตอสังคมท่ีตองเร่ิมตนจากสังคมภายในบริษัทกอน โดยการออกมาตรการปองกัน

โรคระบาดโควิด-19 ตามขอบังคับของรัฐบาลมาอยางตอเน่ือง รวมท้ังส้ินจํานวน 6 ฉบับ พรอมส่ือสารใหพนักงานทุกคนรับทราบ

ถึงผลกระทบเชิงลบท่ีอาจสรางความเสียหายใหกับตนเองและบริษัทได จึงจําเปนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ซ่ึงหากพนักงาน

ทุกคนยึดม่ันในแนวทางปองกันท่ีถูกตองแลว จะสงผลตอสังคมแวดลอมโดยรวม ใหมีความปลอดภัยตามมาดวย 

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญตอการพัฒนาชองทางการส่ือสาร ในรูปแบบออนไลนมากข้ึน ดวยเล็งเห็นวาเปนการ

สรางชองทางและโอกาสใหม ในการใหบริการซ้ือ-ขาย และการใหขอมูลกับลูกคาไดตามปกติโดยปราศจากความกังวล

 มิติส่ิงแวดลอม บริษัทฯ ยงัคงมุงเนนใหความสําคัญตอการคํานึงถึงการปองกันผลกระทบเชิงลบและสงเสริมผลกระทบ

เชิงบวก ตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอยางตอเน่ือง โดยมีเปาหมายยกระดับการดูแลส่ิงแวดลอมควบคูไปกับกระบวนการ

ปฏิบัติงานในทุกป ตามขอบเขตรูปแบบโครงการสํานักงานสีเขียว ซ่ึงในปน้ีนอกเหนือจากการดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา

เคร่ืองใชอุปกรณสํานักงานภายใตกฎหมายอยูเปนประจําแลว บริษัทฯยงัไดใหความสําคัญตอการควบคุมและคัดกรองการเลือกใช

วัสดุท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในกระบวนการทํางานในสัดสวนเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย” 

 “บริษัทฯ หวังเปนอยางยิง่วาผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมท้ังดานการเจริญเติบโตของบริษัท รวมไปถึง

ผลงานดานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมีพัฒนาการยกระดับตามมาตรฐานสากลในทุกป จะเปนตัวสะทอนถึงความมุงม่ัน 

ความต้ังใจในการบริหารงานของพวกเราชาว CSS ทุกคน พรอมท่ีสรางความม่ันคงและเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน” 

 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน)    5



 

6 รายงานประจ าปี 2563 

รายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
โดยมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ส าคัญ ได้แก่ การสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและเชื่อถือได้ การสอบทาน
ให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง         
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรายเดิม หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ พิจารณารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งรายการ              
ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย การสอบทานและให้ความเห็น ต่อแผนงาน
และขอบเขตการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตลอดจน การให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการ       
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ส าหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ            
ในรอบปี 2563 ซึ่งมสีาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
 

1. ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาสและงวดประจ าปี 2563 ซึ่งเห็นว่ามีความถูกต้องเชื่อถือ
ได้และเป็นงบการเงินที่จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ            
และเหมาะสมแล้ว  
 

2. ได้พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในส าหรับปี 2563 ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่ส าคัญ 
และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้แนะน าให้ฝ่ายบริหารปรับปรุง  
แก้ไขระบบงาน และข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ในปี 2563 ได้พิจารณาคัดเลือก 
แต่งตั้งบริษัท ริสก์เลส โซลูช่ัน จ ากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ซึ่งเป็นบริษัทอิสระจากภายนอกท าหน้าที่ตรวจสอบ 
และติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยบริษัท ริสก์เลส โซลูช่ัน จ ากัด ได้มอบหมายให้นายศรรณ ทองประเสริฐ 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ
แล้วเห็นว่ามีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเหมาะสมเพียงพอ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทยังได้จัดตั้งส านักงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมอบหมายให้
นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็นตัวแทนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการท าหน้าที่ประสานงาน                  
กับบริษัทผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระที่บริษัทได้ท าสัญญาว่าจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงาน                  
และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระ  
 

3. ได้สอบทานและให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สามารถ
อ้างอิงและตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 

 

4. ได้สอบทานการท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ  
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 แล้วเห็นว่าเป็นรายการที่มีราคาและเง่ือนไขทางการค้าตามปกติ
ธุรกิจโดยทั่วไป 

 

5. ได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2563 
โดยได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน และก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการท างานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 

6. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี    
ที่มีคุณสมบัติ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา   
ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยเสนอให้แต่งตั้ง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชี           
รับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5800 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมี
คุณสมบัติ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์                  
และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
ส าหรับบริษัท จ านวน 1,950,000 บาท และค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทย่อยจ านวน 955,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
2,905,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 ซึง่เห็นว่าเป็นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแล้ว 

 



 

7 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 
7. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้โดยไม่ถูกจ ากัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลโดยไม่จ ากัด       

อีกทั้งยังเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

 

8.  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมในรอบปี 2563 รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
ตรวจสอบท้ังสี่ท่านเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของการเข้าร่วม
ประชุมในปี 2563 และได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและ
ปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อขอทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินและระบบการควบคุม
ภายใน ด้านบัญชี โดยไม่พบรายการที่บกพร่องและหรือผิดปกติอย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด 

 
 

รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 



 

8 รายงานประจ าปี 2563 

รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
 

  คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญได้แก่ ก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาสรรหากรรมการ คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง พิจารณา ทบทวน น าเสนอ และติดตามให้ระบบงานต่าง ๆภายในองค์กรสอดคล้องกับจรรยาบรรณ
และแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายและแนวทางที่วางไว้ และรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีด้วยในปี 2563 คณะกรรมการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้ 
 

1. รศ.ดร.ปิติพัฒน์   ฉัตรอัครพัฒน์    ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/กรรมการอิสระ 
2. คุณฉัฐภูมิ  ขันติวิริยะ        กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/กรรมการอิสระ 
3. คุณภณิดา เศวตวรรณรัตน์           กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 

  ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจ านวน 1 ครั้งซึ่งมีกรรมการ 
เข้าร่วมประชุมครบท้ัง 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
 

1. ด้านการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1.1 การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหาบุคคลจากหลากหลายอาชีพ 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติกรรมการ กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน และกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ตลอดจนข้อบังคับบริษัท 
และตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นอกจากนี้ยังได้พิ จารณารายช่ือและคุณสมบัติผู้ เหมาะสม 
ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและตามโครงสร้างกรรมการ  
ที่ต้องมีความรู้หลากหลายด้านทักษะ วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น อีกทั้งยังต้องสามารถอุทิศเวลา
ให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นคณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับคัดเลือก 
เป็นคณะกรรมการบริษัทมายังบริษัท โดยเปิดโอกาสให้เสนอรายชื่อในช่วงเดือน ตุลาคม – มกราคม โดยคณะกรรมการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้ด าเนินการดังนี้ 
 สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ  

ตามกระบวนการสรรหา และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งบุคคล  
ที่มีความเหมาะสม ก่อนจะน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไป 

1.2 การพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน โดยใช้แนวปฏิบัติ  
ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่  
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนค านึงถึง     
ผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

1.3 การพิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลก าหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ กรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ 
ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ระหว่างปีที่ผ่านมา
เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันและน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนา รวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิผลการก ากับดูแลกิจการ โดยมีหลักการ
และหัวข้อในการประเมินผลสอดคล้องไปกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัท 
 
 
 
 
 



 

9 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 
 

2. ด้านบรรษัทภิบาล 
2.1 ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้ าที่ติดตามและดูแลให้พนักงาน ผู้บริหาร 
และกรรมการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่วัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ได้สื่อสารให้พนักงาน 
ผู้บริหาร และกรรมการรับทราบโดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งสื่อสารลงในเว็บไซต์บริษัท 
 

3. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2563 ที่บริษัท ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการก ากับดูแลกิจการ ดังน้ี  
 ได้รับรางวัล 5 ดาว (                  ) จากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2563        

โดยได้รับคะแนน 90% ซึ่งอยู่ ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มี 
มูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท  

 ได้รับรางวัล5 ดาว (                       ) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนประจ า  
ปี 2563 โดยได้รับคะแนน 100% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent)  
 

4. แนวทางการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการในปี 2564  
 ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขหลักการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามคู่มือการก ากับดูแล  

กิจการที่ดี  
 เผยแพร่การก ากับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็นที่เข้าใจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและให้มี 

ผลในทางปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 

การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมาสามารถท าตามแผนงานที่ได้วางไว้ คณะกรรมการสรรหา  
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ยังคงมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้โปร่งใส  ด้วยการบริหารจัดการ 
อย่างมีคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ การเป็นองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
 
 
 
 
                       (รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์) 
     ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
     
 

 
 



 

10 รายงานประจ าปี 2563 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนักและให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและรองรับ  
กับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินงานเพื่อบริหารจัดการ
และลดความเสี่ยง ตลอดจนควบคุมก ากับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระบวนการจัดการความเสี่ยง  
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อการด าเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 1 ท่าน และกรรมการที่ เป็นผู้บริหาร 
จ านวน 4 ท่าน โดยในรอบปี 2563 ได้มีจัดให้มีการประชุมจ านวน 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม 
ครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมในปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆดังนี้ 

 

1. ทบทวนความเสี่ยงทุกระดับ ให้ครอบคลุมตามกลยุทธ์ การด าเนินงานของบริษัท ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านธุรกิจของ
บริษัท ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริต และความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ  
 

2. พิจารณาก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยง และแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับท่ี บริษัทยอมรับได้ รวมทั้งก าหนดแผนรองรับ ป้องกันเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงข้ึนในอนาคต 

 

3. ติดตาม และ ทบทวนการด าเนินงาน ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหาร        
ความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ           
โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท าการติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของบริษัท  
และบริษัทย่อยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ 

 

4. วางแผนการบริหารงานในภาวะวิกฤต รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า  
บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

5. ก ากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่ อสร้ างความเ ช่ือมั่น ให้แก่นักลงทุน                              
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

 

6. จัดท าประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา          
และอุปสรรคต่าง ๆในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
และน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว้ 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับระบบควบคุมภายใน และแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

 
 
 
                    
 
      
         2 
 

 
 

 

(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 

ในปี 2563 สถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 ได้สร้ำงผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้ำง โดยไม่สำมำรถคำดกำรณ์ 
ได้ว่ำจะสิ้นสุดเมื่อใดและเช่ือมั่นว่ำทุกบริษัทฯ ก ำลังเผชิญกับปัญหำอุปสรรคที่ท้ำทำยควำมสำมำรถ รวมถึงกำรมีข้อจ ำกัด  
ในกำรบริหำรจัดกำรที่ต้องค ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจ ำเป็นต้องเร่งเสริมสร้ำงควำม
แข็งแกร่งให้กับองค์กรในทุก ๆ ด้ำนเพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องและพร้อมก้ำวสู่กำรต่อยอด กำรขยำยธุรกิจเพื่อ
ควำมเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยคณะกรรมกำรบริหำรได้ท ำหน้ำท่ีช่วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรพิจำรณำตรวจสอบและกลั่นกรอง
เรื่องต่ำง ๆที่ส ำคัญก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำตัดสินใจ  

 

โดยในปี 2563 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุม 12 ครั้ง เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่ส ำคัญของบริษัทฯ โดยได้รำยงำน
ผลกำรประชุมพร้อมแนวทำงให้กำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 

1. ก ำหนดแผนและกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจำรณำก ำหนดกลยุทธ์แล ะแผนกำรด ำเนินงำน 
ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในแต่ละสำยธุรกิจ และได้มีกำรถ่ำยทอดแผนงำนดังกล่ำวไปสู่ผู้บริหำร  
และพนักงำนทุกระดับในองค์กรให้ได้ทรำบ เพื่อน ำไปปฏิบัติให้ สอดคล้องและเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้  
 

2. ตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจำรณำตรวจสอบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของทุกสำยธุรกิจเป็นประจ ำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่วำงไว้ตำมที่คณะกรรมกำร  
บริษัทฯ มอบหมำย 

 

3. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติกำรเข้ำลงทุน และกำรเ ข้ำร่วมประมูลงำนในโครงกำรต่ำง ๆ 
โดยคณะกรรมกำรบริหำรได้มีกำรพิจำรณำกลั่นกรอง ให้ควำมเห็นชอบ หรืออนุมัติกำรเข้ำลงทุน และ/หรือ  
กำรเข้ำร่วมประมูลในโครงกำรใหม่ ๆ ตลอดจนเข้ำด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตำมที่เห็นสมควร โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
 เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป 
 

4. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ควบคุมควำมเสี่ยงและก ำหนด
แผนงำนให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย  

 

5. ก ำหนดนโยบำยอัตรำค่ำตอบแทนและโครงสร้ำงเงินเดือนของพนักงำน พิจำรณำนโยบำยอัตรำค่ำตอบแทน  
และโครงสร้ำงเงินเดือนของพนักงำนให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับของบริษัท  

 

6. วำงแผนกำรบริหำรงำนในภำวะวิกฤตจำกโรคระบำดโควิด - 19 พร้อมสื่อสำรให้พนักงำนทุกคนรับทรำบถึง
ผลกระทบเชิงลบและต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบและกำรรำยงำน 
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ บริษัทมีระบบกำรป้องกันและกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

 

7. จัดท ำประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริหำรปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นกำรทบทวนผลงำน ประเด็น ปัญหำ 
และอุปสรรคต่ำง ๆในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรบริหำร ระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำเพื่อแก้ไขปัญหำ
ร่วมกัน  และน ำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
ที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยไว้ 
 

คณะกรรมกำรบริหำรมีควำมมุ่งมันที่จะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรอบคอบ ที่มุ่งเน้น         
ถึงควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกำรด ำเนินงำน อีกทั้งคณะกรรมกำรบริหำรยังพร้อมที่จะพัฒนำธุรกิจอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

 
 
 
 

 นำยสมพงษ์ กังสวิวัฒน์  
                                                                                               ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร              



 

12 รายงานประจ าปี 2563 

รายงานคณะกรรมการยุทธศาสตร ์
 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนดขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญได้แก่ ก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์ในการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย  
บริษัทร่วม รวมทั้ง การเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ และรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีด้วย โดยในรอบปี 2563 
ได้มีจัดให้มี การประชุมจ านวน 7 ครั้ง เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆดังนี้ 
 

1. ก าหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ       
ในเรื่องของการลงทุน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับน าไปปฏิบัติ  
 

2. ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องของการลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้ าหมาย 
ที่วางไว้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

 

3. ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในด้านของการลงทุน ควบคุมความเสี่ยง 
และก าหนดแผนงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

 

4. จัดท าประเมินตนเองของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นการทบทวนผลงาน ประเด็น ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันและน าไปสู่  
การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายไว ้
 

 คณะกรรมการยุทธศาสตร์มีความมุ่งมันท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรอบคอบ ท่ีมุ่งเน้น 
ถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการด าเนินงาน อีกทั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ยังพร้อมท่ีจะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ 
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

 
 
 
 

 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์  
                                                                         ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร ์

  
 

 



 

13 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน)              
และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท ำขึ้น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ.2543 และตำมข้อก ำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยได้มีกำรพิจำรณำเลือกใช้นโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะสม และถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ  
รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดยผู้สอบได้สอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงิน  
และแสดงควำมเห็นในรำยงำนของผู้สอบบัญชีอย่ำงไม่มีเง่ือนไข 

 

คณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและพัฒนำบรรษัทภิบำล รวมทั้ ง  จัดให้มีและด ำรงไว้ซึ่ งระบบ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มีควำมมั่นใจได้ว่ำมีกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน  
ทันเวลำ และเพียงพอที่จะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติ 
อย่ำงมีสำระส ำคัญ โดยคณะกรรมกำรบริษัท  ได้แต่งตั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระท ำหน้ำท่ี
ก ำกับดูแลงบกำรเงิน ประเมินระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยควำมเห็น 
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะปรำกฏในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปีนี้แล้ว 

 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทสำมำรถ  
สร้ำงควำมเช่ือมั่นได้ว่ำงบกำรเงินของบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดถูกต้องในสำระส ำคัญแล้ว 

 
 
       
             

  (นำยสมพงษ์ กังสวิวัฒน์) 
              ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรบรหิำร 

 
 

 



นายสมพงษ

กังสวิวัฒน

นายกิตติรัตน

เมฆมณี

นายโอภาส

ติยวัฒนาโรจน

นางสาวภณิดา

เศวตวรรณรัตน

นางสาวนงนุช

เตมีศรีสุข

คณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

นายฉัฐภูมิ

ขันติวิริยะ

รศ.ประภาษ

ไพรสุวรรณา

รศ.ดร.ปติพัฒน

ฉัตรอัครพัฒน

ดร.วุฒิชัย

ดวงรัตน

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน)    15



ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายสมพงษ กังสวิวัฒน
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร / ประธานบริหารความเส่ียง / 

ประธานกรรมการยุทธศาสตร  

อายุ   55  ป

สัญชาติ  ไทย

วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ  

8 สิงหาคม 2548 (รวมเวลา 15 ป 8 เดือน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

208,148,836 หุน (17.70% ของทุนชําระแลวและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด)

คุณวุฒิทางการศึกษา  

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ประวัติการฝกอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุน 50/2549

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุน 154/2554

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program รุน 27/2555

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statement for Directors รุน 15/2555

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยากร ตลาดทุน (วตท.) รุน 20

ประสบการณทํางาน

บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท

• ป 2548 – ปจจุบัน  กรรมการ 

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน  

• ป 2554 – ปจจุบัน  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

• ป 2555 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

• 25 ก.พ. 2562 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

• 25 ก.พ. 2562 – ปจจุบัน ประธานกรรมการยุทธศาสตร

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 2 บริษัท

• ป 2540 – ปจจุบัน  กรรมการ 

   บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอรยี่

• ป 2558 – ปจจุบัน  กรรมการ 

   บจก. นีออน เวิรคส คอมมูนิเคช่ัน (ประเทศไทย) 

นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการยุทธศาสตร / กรรมการผูจัดการสายงานโทรคมนาคม 

อายุ   55  ป

สัญชาติ  ไทย

วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ  

8 สิงหาคม 2548 (รวมเวลา 15 ป 8 เดือน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

58,339,711 หุน (4.96% ของทุนชําระแลวและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด)

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการฝกอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

  รุน 50/2549

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

  รุน 92/2554

ประสบการณทํางาน

บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท

• ป 2548 – ปจจุบัน  กรรมการ 

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน  

• ป 2554 – ปจจุบัน  กรรมการบริหาร 

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

• ป 2555 – ปจจุบัน  กรรมการบริหารความเส่ียง 

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

• ป 2556 – ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการสายงานโทรคมนาคม 

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

• ป 2561 – ปจจุบัน  กรรมการยุทธศาสตร

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 บริษัท

• ป 2558 – ปจจุบัน  กรรมการ 

   บจก. นีออน เวิรคส คอมมูนิเคช่ัน (ประเทศไทย) 

16    รายงานประจําป 2563



นายกิตติรัตน เมฆมณี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการยทุธศาสตร /

กรรมการผูจัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ 

อายุ   54 ป

สัญชาติ  ไทย

วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ  

8 สิงหาคม 2548 (รวมเวลา 15 ป 8 เดือน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

30,058,756 หุน (2.56% ของทุนชําระแลวและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด)

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ประวัติการฝกอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุน 50/2549

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุน 92/2554

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ

• การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารรุนท่ี 11

  สถาบันพระปกเกลา (ปศส.11)

• การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง 

  สถาบันพระปกเกลา (ปปร.20)

ประสบการณทํางาน

บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท

• ป 2548 – ปจจุบัน  กรรมการ 

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน  

• ป 2554 – ปจจุบัน  กรรมการบริหาร 

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

• ป 2555 – ปจจุบัน  กรรมการบริหารความเส่ียง 

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

• ป 2556 – ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

• ป 2561 – ปจจุบัน  กรรมการยุทธศาสตร

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 บริษัท

• ป 2540 – ปจจุบัน  กรรมการ 

   บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอรยี่

นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรัตน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการยุทธศาสตร / 

กรรมการผูจัดการสายงานการเงิน – บัญชี

อายุ   57 ป

สัญชาติ  ไทย

วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ  

8 สิงหาคม 2548 (รวมเวลา 15 ป 8 เดือน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

3,341,688 หุน (0.28% ของทุนชําระแลวและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด)

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติการฝกอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program  รุน 37/2548

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุน 60/2548

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ

• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง รุนท่ี 12

• หลักสูตรเทคนิคการจัดทําและยื่นแบบ ข.1 ใหถูกตองตามประกาศปปช. 

  จากสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556

• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุน 3/2559

• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets ป 2560

• หลักสูตรผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหมเก่ียวกับสัญญาท่ีทํากับ

  ลูกคาและสัญญาเชาท่ีมีผลตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน

ประสบการณทํางาน

บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท

• ป 2548 – ปจจุบัน  กรรมการ 

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน  

• ป 2554 – ปจจุบัน  กรรมการบริหาร 

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

• ป 2555 – ปจจุบัน  กรรมการบริหารความเส่ียง 

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

• ป 2556 – ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการสายงานการเงิน – บัญชี

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน

• ป 2561 – ปจจุบัน  กรรมการยุทธศาสตร

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน

กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 2 บริษัท

• ป 2540 – ปจจุบัน  กรรมการ 

   บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอรยี่

• ป 2558 – ปจจุบัน  กรรมการ 

   บจก. นีออน เวิรคส คอมมูนิเคช่ัน (ประเทศไทย) 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน)    17



นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการยุทธศาสตร / 

กรรมการผูจัดการสายงานการจัดการ / เลขานุการบริษัท

อายุ   57 ป

สัญชาติ  ไทย

วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ  

8 สิงหาคม 2548 (รวมเวลา 15 ป 8 เดือน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1,502,928 หุน (0.13% ของทุนชําระแลวและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด)

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการฝกอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุน 37/2548

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุน 60/2548

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 

  รุน 20/2558

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ

• หลักสูตร พ้ืนฐานและกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับบริษัทจดทะเบียน รุนท่ี 6/2554

• หลักสูตร Company Secretary Program รุน 27/2551

ประสบการณทํางาน

บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท

• ป 2548 – ปจจุบัน  กรรมการ 

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน  

• ป 2554 – ปจจุบัน  กรรมการบริหาร 

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

• ป 2556 – ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการสายงานการจัดการ

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

• ป 2556 – ปจจุบัน  เลขานุการบริษัท

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

• ป 2561 – ปจจุบัน  กรรมการยุทธศาสตร

   บมจ. คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน 

กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 2 บริษัท

• ป 2540 – ปจจุบัน  กรรมการ 

   บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอรยี่

• ป 2558 – ปจจุบัน  กรรมการ 

   บจก. นีออน เวิรคส คอมมูนิเคช่ัน (ประเทศไทย) 

18    รายงานประจําป 2563



รศ.ดร.ปติพัฒน ฉัตรอัครพัฒน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล / 

กรรมการยุทธศาสตร

อายุ   59  ป

สัญชาติ  ไทย

วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ  

8 สิงหาคม 2548 (รวมเวลา 15 ป 8 เดือน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

-  ไมมี –

คุณวุฒิทางการศึกษา  

• ปริญญาเอก สาขาการบัญชี The Manchester Metropolitan 

  University,UK

ประวัติการฝกอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

  รุน 37/2548

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program 

  รุน 60/2548

ประสบการณทํางาน

บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท

• ป 2548-ปจจุบัน  กรรมการอิสระ  

   บมจ.คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน

• ป 2555-ปจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บมจ.คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน

• ป 2555-ปจจุบัน  ประธานกรรมการสรรพิจารณาคาตอบแทน

   และบรรษัทภิบาล

   บมจ.คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน

• ป 2561-ปจจุบัน  กรรมการยุทธศาสตร

   บมจ.คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน

กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)

 -ไมมี -

นายฉัฐภูมิ  ขันติวิริยะ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน

และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการยุทธศาสตร

อายุ   59  ป

สัญชาติ  ไทย

วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ  

12 กันยายน 2557 (รวมเวลา 6 ป 3 เดือน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

-  ไมมี –

คุณวุฒิทางการศึกษา  

• ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติการฝกอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program 

  รุน 8/2548

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program 

  รุน 100/2551

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee

  รุน 6/2551

ประสบการณทํางาน

บริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท

• ป 2557-ปจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

   กรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน

   และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเส่ียง  

   บมจ.คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน

• ป 2561-ปจจุบัน  กรรมการยุทธศาสตร

   บมจ.คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน

• ป 2556-ปจจุบัน  กรรมการ

   บมจ.มอร รีเทิรน

• ป 2562-ปจจุบัน  กรรมการ

   บมจ.ไอ ที ซิตี

กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)

 -ไมมี -

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน)    19



รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการยุทธศาสตร

อายุ   64  ป

สัญชาติ  ไทย

วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ  

1 มกราคม 2558 (รวมเวลา 6 ป)

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

-  ไมมี –

คุณวุฒิทางการศึกษา  

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง

ประวัติการฝกอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุน 119/2552

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Director 2556

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ

• หลักสูตรพัฒนาผูนํานักบริหารระดับสูง  2540

• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและ ผูบริหารระดับสูงของ

  รัฐวิสาหกิจและองคกรมหาชน (PDI) รุน 6/2554

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุน 17

• หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุน 1

ประสบการณทํางาน

บริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท

• ป 2558-ปจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

   บมจ.คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน

• ป 2561-ปจจุบัน  กรรมการยุทธศาสตร

   บมจ.คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน

• ป 2556-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ

   บมจ.ซีพีที ไดร แอนด เพาเวอร

• ป 2557-ปจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ

   บมจ.บางกอกชีท เม็ททัล

กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 บริษัท

• ป 2556 – ปจจุบัน  กรรมการ  

   บจก.พีอีเอ เอ็มคอม อินเตอรเนช่ันแนล

ดร.วุฒิชัย  ดวงรัตน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการยุทธศาสตร

อายุ   64  ป

สัญชาติ  ไทย

วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ  

23 กุมภาพันธ 2560 (รวมเวลา 2 ป 10 เดือน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

250,000 หุน (0.02% ของทุนชําระแลวและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด)

คุณวุฒิทางการศึกษา  

• ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร Universite de Paris ประเทศฝร่ังเศส

ประวัติการฝกอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุน 198/2557 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุน 23/2559

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร  Board Nomination and Compensation 

  Program รุนท่ี 5/2561

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Design Thinking Deep Dive for Executive Board 2562

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ

• นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุนท่ี 52/2550

• การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุนท่ี 6/2556

• นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุนท่ี 1/2557

• วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุนท่ี 20/2558

• ผูนําธุรกิจระดับโลก (GBL) รุนท่ี 2/2560

• หลักสูตรการบริหารการทองเท่ียว (TME) รุน 1/2560

ประสบการณทํางาน

บริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 บริษัท

• ป 2560 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

   บมจ.คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน  

• ป 2561-ปจจุบัน  กรรมการยุทธศาสตร

   บมจ.คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน

• ป 2560 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน / 

   กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

   บมจ.พี ที จี เอ็นเนอยี

กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 4 บริษัท

• ป 2560 – ปจจุบัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ป 2560 – ปจจุบัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

   วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟลส

• ป 2561 – ปจจุบัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

• ป 2562 – ปจจุบัน  ท่ีปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
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• ป 2562 - ปจจุบัน  ประธานอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑและ

   ประเมินผลงานผูวาการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 

   กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

• ป 2562 - ปจจุบัน  รองประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

   คณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ 

   กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย

   การทองเท่ียวแหงชาติ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

• ป 2562 - ปจจุบัน  คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑและประเมินผล

   การปฏิบัติงานของผูวาการ คณะกรรมการติดตาม

   การใชจายงบประมาณงบลงทุนและเงินสํารอง 

   คณะอนุกรรมการกําหนดแนวทางและวิธีการ

   จัดหารายได การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) 

   กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

• ป 2562 - ปจจุบัน  คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน / 

   คณะกรรมการปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบ

   ขอบังคับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 

   กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน)    21





 

23 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท)       

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร              4,530               3,792               3,482  
รำยได้รวม              4,566               3,841               3,523  
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยรวม              4,338               3,720               3,442  
ก ำไร(ขำดทุน)ข้ันต้น                228                 121                  81  

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ                170                  85                  94  

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)       

สินทรัพย์รวม              3,442               3,631               3,068  
หนี้สินรวม              1,745               1,988               1,402  
ส่วนของผู้ถือหุ้น              1,697               1,643               1,666  

สินค้ำคงเหลือ 431 629 372 

ข้อมูลต่อหุ้น (ล้านบาท)       

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิต่อหุ้น 0.14 0.07 0.08 
เงินปันผลต่อหุ้น 0.12 0.02 0.03 

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น 1.44 1.41 1.42 

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)       

อัตรำก ำไรขั้นต้น 14% 14% 14% 
อัตรำก ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) 4% 2% 3% 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) 10% 5% 6% 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.45 1.37 1.55 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่ำ) 1.03 1.21 0.84 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือบริษัท  :   บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ช่ือย่อหลักทรัพย ์  :   CSS 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :   จ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบ

โทรคมนาคม ระบบป้องกันไฟลาม และอื่น ๆ  
ที่ตั้งส านักงานใหญ่   :   329 หมู่ 3 ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี   
ที่ตั้งสาขาชลบุรี   :   59 หมู่ 7 ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบรุ ี
เลขทะเบยีนบริษัท   :   0107548000561 
โทรศัพท ์  :   02-018-1111 
โทรสาร   :   02-018-1142 
เว็บไชต ์  :    www.cssthai.com 
เลขานุการบริษัท  :   นางสาวนงนุช  เตมีศรีสุข 
  โทร : 02-018-1111 / Email : secretary@cssthailand.com 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  :   นางประภัสสร ลักษณ์วุฒิวงศ ์
      โทร : 02018-1111 ต่อ 5501 / Email : prapussorn@cssthailand.com  
ทุนจดทะเบียน  :   588,036,884.50 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,176,073,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50บาท  
ทุนช าระแล้ว  :   587,869,544.50 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,175,739,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50บาท 
 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย 
ช่ือบริษัทย่อย (1)  :   บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :   ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเป็นหลัก   
   และเป็นตัวแทนในการประสานงานซื้อขายสินค้าต่าง ๆ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่   :  329 หมู่ 3 ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี    
ที่ตั้งสาขาชลบุรี   : 59 หมู่ 7 ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบรุ ี
เลขทะเบยีนบริษัท  : 0125540007891 
โทรศัพท ์  : 02-018-1111 
โทรสาร   :  02-018-1142 
ทุนจดทะเบียน  :   150,000,000 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
ทุนช าระแล้ว :   150,000,000 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
สัดส่วนท่ีบริษัทถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 
 
ช่ือบริษัทย่อย (2)  :   บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย)จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :   ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งเสาสัญญาณและอุปกรณ์โทรคมนาคม 
  ให้บริการบ ารุงรักษาเครือข่ายระบบโทรคมนาคมแบบ Turnkey 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่  :  10 ซอยนาคนิวาส 47 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร    
เลขทะเบยีนบริษัท : 0105549083701 
โทรศัพท ์ : 02-539-6693 
โทรสาร   :  02-539-6795 
ทุนจดทะเบียน  :   10,000,000 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  
ทุนช าระแล้ว :   10,000,000 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
สัดส่วนท่ีบริษัทถือหุ้น : ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 
 
 
  

mailto:secretary@cssthailand.com


 

25 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

บุคคลอ้ำงอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท์ : 02-009-9386  โทรสาร : 02-009-9476 
ผู้สอบบญัช ี :  นายปรีชา อรุณนารา / นางสาวศริาภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ /นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 
  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
  ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 
  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท์ : 0-2264-0777   โทรสาร : 0-2264-0789-90 
ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน  : บริษัท ริสก์เลส โซลูช่ัน จ ากัด 
   เลขท่ี 43 ซอยอุดมสุข 30 แยก 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
   โทรศัพท์ : 086-379-8600 
 
 
 
 
ข้อมูลส ำคัญอื่น 
- ไม่มี - 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537  
โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริม่เพื่อประกอบธุรกิจจ าหน่ายและตดิตัง้วัสดุและอุปกรณ ์ป้องกันไฟลาม (Passive Fire Protection) ส าหรับ
อาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาบริษัทได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องไปยังธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสายไฟฟ้าประเภทต่าง 
ๆ และอุปกรณ์อื่นที่ เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้าจากผู้ผลิต ช้ันน าระดับสากล เช่นสายไฟฟ้าทั่วไปส าหรับใช้ในอาคาร  
และโรงงานอุตสาหกรรม โคมไฟฟ้าส าหรับใช้ภายในและภายนอกอาคารหม้อแปลงไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์  
ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม โดยมีลูกค้าท้ังหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนท่ัวไป นอกจากน้ันบริษัทยังได้ให้บริการด้านงาน
ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงงานก่อสร้างและติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน 
และในปี 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปยังธุรกิจติดตั้งระบบงานด้านวิศวกรรมสื่อสาร เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
รวมทั้งธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและบริหารจัดการพลังงาน ตามนโยบายภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า บริษัทมุ่งเน้นการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการขยายสู่ธุรกิจใหม่ๆเพื่อต่อยอดการด าเนินธุรกิจตลอดเวลา ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายและหัวใจหลักในการ
ด าเนินงานของบริษัท 

 
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

 แผนการขยายฐานลูกค้าประเภทซื้อมาขายไปให้ครอบคลุมพื้นท่ีขายและกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งขยายฐาน
ลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการ 

 เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถขยายฐานลูกค้าและรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มี
อยู่เดิมได้มากข้ึน รวมทั้งจัดหาพื้นที่คลังสินค้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงและตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกค้าที่มีอยูเ่ดมิ
และกลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถประหยัดต้นทุนในการขนส่ง 

 มุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจให้บริการติดตั้งโดยเฉพาะด้านระบบโทรคมนาคมตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมภายในประเทศ และสามารถปรับตัวได้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัท  
ยังมีเป้าหมายที่ขยายกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโทรคมนาคมพร้อมกับธุรกิจตัวแทนจ าหน่าย เพื่อรองรับการเติบโต
ของธุรกิจของบริษัทในประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีศักยภาพและมีแนวโน้มในการเติบโตสูง เป็นต้น 

 สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยการให้ความส าคัญกับการให้บริการทั้งก่อนและหลงัการขายตลอดจนการ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

 การพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุก ๆระดับ เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และลดการพึ่งพิง  
บุคลากรหลัก โดยในแต่ละปีบริษัทจะมีงบประมาณส าหรับการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมมาโดยตลอด 

 ขยายธุรกิจให้หลากหลายเพื่อตอบสนองกับการสร้างรายได้และผลตอบแทนระยะยาวเช่นการลงทุนในธุรกิจทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจพลังงานทดแทนตามนโยบายภาครัฐ 

 ขยายธุรกิจและการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศ AEC เพื่อลดการพึ่งพิงและผลกระทบจากการแข่งขัน
ตลาดภายในประเทศ รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการเจริญเติบโตในอนาคตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

โครงสร้างการถอืหุ้นดังนี ้
  

 

  
 

  

 

 

  

 

 
 
 
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จ ากัด 

บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ จ ากัด เดิมช่ือ บริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิ้ล แอนด์ แอคเซสซอรี่ส์ จ ากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2540 โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายสายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่น  
ที่เกี่ยวข้องระบบงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตชั้นน าระดับสากล อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 ซี.เอส.เอส.เคเบิ้ลได้โอนธุรกิจด้านการเป็นตัวแทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆไปรวมกับบริษัท ในปี 2555 บริษัทมีนโยบาย ให้ ซี.เอส.เอส.เคเบิ้ล
ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ และเป็นตัวแทนในการประสานงานซื้อขายสินค้าต่าง ๆ โดยในการด าเนินงานต่าง ๆ 
จะใช้บุคลากรของบริษัทเป็นหลัก  

ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิ้ล แอนด์ แอคเซสซอรี่ส์ จ ากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ 
จ ากัด ต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 329 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
ซึ่งเป็นท่ีตั้งเดียวกับส านักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้จ านวน 150 ล้านบาท นอกจากนี้ ซี.เอส.เอส.เอน
เนอร์ยี่ ยังมีสาขาจ านวน 1 สาขา ตั้งอยู่เลขท่ี 59 หมู่ที่ 7 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

 

บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 โดยประกอบธุรกิจ

ให้บริการติดตั้งเสาสัญญาณและอุปกรณ์โทรคมนาคม ให้บริการบ ารุงรักษาเครือข่ายระบบโทรคมนาคมแบบ Turnkey โดยกลุ่ม
ลูกค้าหลักได้แก่ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (AIS), บริษัท ทรู คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (TRUE), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (DTAC), องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
(TOT) เป็นต้น ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วจ านวน 10 ล้านบาท โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 10 ซ.นาคนิวาส 
47 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 

บริษัท น  าซ้อไฮโดรเพาเวอร์ จ ากัด 
 บริษัท น้ าซ้อ ไฮโดร เพาเวอร์ จ ากัด เป็นบริษัทนิติบุคคลที่จัดตั้งและจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม ค.ศ. 2014 มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ า  
โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี บ้านมีชัย เมืองเวียงทอง แขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company  
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) เป็นบริษัทนิติบุคคลที่จัดตั้งและจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย

ประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีจังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม จ านวน 2 โครงการ ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งรวม 99.216 เมกะวัตต์  

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

       บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่  
99.99% 

บจก. นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ 
(ประเทศไทย)  

70% บจก.น  าซ้อ ไฮโดร เพาเวอร์ 
38% 

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company  
25% ของทุนทีเ่รียกช าระ 



 

28 รายงานประจ าปี 2563 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
 

 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษัท น้ าซ้อไฮโดรเพาเวอร์ จ ากัด จ านวน 33,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100,000 ลาวกีบ
เป็นจ านวนเงิน 3,360 ล้านลาวกีบ เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 28 โดยบริษัทได้
จ่ายช าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นจ านวนเงินรวม
ประมาณ 13.5 ล้านบาท 

 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
น้ าซ้อไฮโดรเพาเวอร์ จ ากัด จ านวน 36,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออก 
และช าระแล้วจากผู้ถือหุ้นเดิมรายหนึ่ง โดยบริษัทฯได้จ่ายช าระค่าหุ้นบางส่วน  
เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 14.6 ล้านบาท เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2561 ซึ่งท าให ้
บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท น้ าซ้อไฮโดรเพาเวอร์ จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 38 

 พฤศจิกายน 2561 มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561  มีมติท าบันทึกข้อตกลง ลงทุนร่วม กับบริษัทโซ
ล่า เพาเวอร์ แมนเนจเม้นท์(ประเทศไทย) จ ากัด ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์
ในประเทศเวียดนาม ขนาดก าลังการผลิตรวม 99.216 เมกะวัตต์ ของ Phu Khanh 
Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ซึ่งเป็นบริษัท จดทะเบียนในประเทศ
เวียดนาม ที่ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม โดยลงทุนซื้อหุ้นสามัญ จ านวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 25  ของทุนจดทะเบียน และคิดเป็นร้อยละ 35 ของทุนที่เรียกช าระในปี 2561 
กับผู้ร่วมลงทุนคือ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

รางวัลที่ได้รับปี 2561 
 ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยได้รับ

คะแนนเต็ม 100 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 ได้รับคะแนนประเมินเกณฑ์คุณภาพการส ารวจการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทจดทะเบียนไทย โดยอยู่ในระดับ 5 ดาว จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 มกราคม 2562 Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company ( “PKS” )  ไ ด้ ด า เนิ นการ เรี ยก 

ช าระทุนจ านวน 137,806 ล้านดองเวียดนาม จากเดิมทุนเรียกช าระแล้วจ านวน  
362,194 ล้านดองเวียดนาม คิดเป็นทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วจ านวน  
500,000 ล้านดองเวียดนาม โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 1,378,065 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100,000 ดองเวียดนาม เนื่องจากบริษัทฯไม่ได้ลงทุนเพิ่ม 
ในหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงจากเดิม  
ร้อยละ 35 ลดลงเหลือร้อยละ 25 

 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”)  จ านวน 330,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100,000 ดองเวียดนาม คิดเป็นจ านวนเงิน 33,000 ล้านดองเวียดนาม 
(เทียบเท่าประมาณ 45 ล้านบาท) เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 โดยบริษัท  
ได้จ่ายช าระค่าหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 กรกฎาคม 2562 บริษัท น้ าซ้อไฮโดรเพาเวอร์  จ ากัด มีหนังสือแจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  
36,000 ล้านกีบ เป็น 47,200 ล้านกีบ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 112,000 หุ้น 
มูลค่า ท่ีตราไว้หุ้นละ 100,000 กีบ   

 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯลงทุนซื้อหุ้นสามัญ  
เพิ่ มทุนของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”)  จ านวน 
375,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100,00 ดองเวียดนาม คิดเป็นจ านวนเงิน 37,500 ล้านดอง
เวียดนาม เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 โดยบริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นจ านวน 



 

29 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

32,955 ล้านดองเวียดนาม(เทียบเท่าประมาณ 45 ล้านบาท) โดยบริษัทฯได้จ่ายช าระ 
ค่าหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุ น 
ของบริษัท น้ าซ้อไฮโดรเพาเวอร์ จ ากัด โดย ณ วันที่  30 กันยายน 2562 บริษัท  
ได้จ่ายช าระค่าหุ้นล่วงหน้าแล้วเป็นจ านวน 16.6 ล้านบาท 
รางวัลที่ได้รับปี 2562 
 ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยได้รับ

คะแนนเต็ม 100 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 ได้รับคะแนนประเมินเกณฑ์คุณภาพการส ารวจการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทจดทะเบียนไทย โดยอยู่ในระดับ 5 ดาว จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ได้ รั บกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement    

จากสถาบันไทยพัฒน์ 
 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทจากเดิม 56 ข้อเป็น 60ข้อ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
รางวัลที่ได้รับปี 2563 
 ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยได้รับ

คะแนนเต็ม 100 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 ได้รับคะแนนประเมินเกณฑ์คุณภาพการส ารวจการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทจดทะเบียนไทย โดยอยู่ในระดับ 5 ดาว จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ได้ รั บกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement    

จากสถาบันไทยพัฒน์ 
 
 

ความส าพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
- ไม่มี - 



 

30 รายงานประจ าปี 2563 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างรายได้ 

ประเภทผลิตภัณฑ ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สายไฟฟ้า 2,501.99 54.91 2,339.01 61.33 2,129.98 60.46 
อุปกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้า 325.41 7.14 494.06 12.95 427.75 12.14 
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
ติดตั้ง 

84.15 1.85 86.52 2.27 138.62 3.93 

สายเคเบิ้ล 82.38 1.81 88.53 2.32 73.42 2.08 
หลอดไฟและอุปกรณส์่องแสงสว่าง 131.85 2.89 20.99 0.55 41.04 1.17 
วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกัน
ไฟลาม 

32.19 0.71 29.58 0.78 32.51 0.92 

หม้อแปลงไฟฟ้า 19.79 0.43 6.22 0.16 21.03 0.6 
อื่น ๆ 34.38 0.76 21.33 0.56 113.92 3.24 
รวมรายได้จากการขาย 3,212.14 70.50 3,086.24 80.92 2,978.27 84.54 
รายได้จากการติดตั้งระบบโทรคมนาคม 986.91 21.66 343.13 9 362.24 10.28 
รายได้จากการติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม 37.6 0.83 39.71 1.04 34.38 0.98 
รายได้จากการบริการอื่น ๆ 293.47 6.44 322.69 8.46 107.16 3.04 
รวมรายได้บริการติดต้ัง 1,317.98 28.93 705.53 18.50 503.78 14.30 
รายได้อื่น ๆ 26.33 0.58 22.25 0.58 40.99 1.16 
รวมรายได้ 4,556.45 100.00 3,814.02 100.00 3,523.04 100.00 

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
 บริษัทและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ด าเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ การเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าประเภท
สายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกันไฟลาม 
รวมทั้งให้บริการงานด้านบ ารุงรักษาระบบโทรคมนาคมและการประสานงานด้านอื่น ๆทั้งนี้ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของ
บริษัท มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจ าหน่าย 
บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์
ป้องกันไฟลามจากผู้ผลิตตราสินค้าช้ันน าระดับสากลต่าง ๆ เช่น ตราสินค้า Phelps Dodge ตราสินค้า Bticino และตรา
สินค้า 3M เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยการสั่งซื้อสินค้าในประเทศผ่านผู้ผลิตภายในประเทศที่เป็น
บริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศที่ตั้งในประเทศไทย รวมทั้งการสั่งซื้อสินค้าชนิดพิเศษโดยการน าเข้าจากผู้ผลิต  
จากต่างประเทศ และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนเป็นหลัก ทั้งที่เป็นผู้รับเหมาทั่วไป เจ้าของโครงการ 
และร้านค้าขายส่ง   และปลีกท่ีตั้งอยู่ครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศ โดยบริษัทมีทีมงานขาย ท าหน้าที่ติดต่อและประสานงาน
ในการขายผ่านช่องทางการจ าหน่ายต่าง ๆ และมีคลังสินค้า 3 แห่ง ท าให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าอย่างรวดเร็ว
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทยังเล็งเห็นความส าคัญทางด้านความปลอดภัยในสินค้า 
จึงได้จัดท าประกันภัยผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย  
และมีประสิทธิภาพสูงสดุ ทั้งนี้ ในปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิค้าคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 81 ร้อยละ 85 ของรายได้รวม ตามล าดับ โดยผลิตภัณฑ์ที่บรษิัทเป็นผู้จัดจ าหน่าย สามารถแบ่งเป็น 5ประเภทหลกั 
ได้แก่ สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า วัสดุ และอุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลามและหม้อแปลงไฟฟ้า โดยผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 
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(1.1) ผลิตภัณฑ์ประเภทสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปัจจุบันบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายสายไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายตราสินค้า Phelps Dodge  
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศทั้งนี้ สายไฟฟ้า 
ที่บริษัทจ าหน่ายคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 61.33 และ 60.46  
ของรายได้รวมในปี 2562 และปี 2563โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักตาม
ลักษณะการใช้งานได้แก่สายไฟฟ้าทั่วไปส าหรับใช้ในอาคาร และโรงงาน
อุตสาหกรรม สายไฟฟ้ าพิ เศษส าหรับ ใ ช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม  
และสายไฟฟ้าส าหรับงานระบบวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม 

(1.2) อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า 
อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าตราสินค้า 
บีที ชิ โน (Bticino)  ประเภทสวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้า 
เต้ารับโทรทัศน์ เต้ารับโทรศัพท์ สัญญาณไฟ เบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกัน
ไฟรั่ว เป็นต้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Bticino ได้รับการออกแบบมา 
อย่างสวยงามและทันสมัย มีความปลอดภัยมีคุณภาพและสามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของลูกค้ า  โ ดย ได้ รั บรองมาตรฐานคุณภาพสากล 
จาก IEC  และ  NEMA รวมทั้ง มอก.พร้อมกับ UNI EN  29000 – ISO 9000 
ทั้งนี้สินค้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าที่บริษัทได้จ าหน่ายมีสัดส่วน
การจ าหน่ายประมาณร้อยละ 12.95 และ 12.14  ของรายได้รวมในปี 2562 
และปี 2563 

(1.3) ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดต้ัง 
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดต้ัง ในการวางระบบเดิน สายไฟฟ้า ท่อร้อย
สายไฟฟ้าสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่มีต่อสายไฟฟ้า และจัดเรียง
สายไฟฟ้า ให้ เป็นระเบียบเรียบร้อย ปัจจุบันบริษัทได้จ าหน่ายท่อ 
ร้อยสายไฟฟ้าที่ เป็นเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กอ่อน และอุปกรณ์ 
ข้อต่อต่าง ๆภายใต้ตราสินค้า Arrowpipe และท่อและข้อต่อพีวีซีขาว 
ตราสิ นค้ า  ARR ซึ่ ง ไ ด้ รั บการรับรองมาตรฐาน  ULมาตรฐาน  IEC 
และมาตรฐาน มอก. 770–2553และ มอก.2133 – 2545 อีกทั้งบริษัทยังได้
จ าหน่ายท่อโพลีเอทิลีน  TGG และ TAP  ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าเพื่อ 

ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว และทนทานต่อสภาพแวดล้อมจากการฝังดินกลบ นอกจากนั้น บริษัทยังได้จ าหน่าย  
อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่น เช่น อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซี สีขาว เป็นต้น ภายใต้ตรา ARR ทั้งนี้ สินค้าประเภท 
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งที่บริษัทได้จ าหน่ายมีสัดส่วนการจ าหน่ายประมาณร้อยละ 2.27 
และ 3.93 ของรายได้รวมในปี 2562 และปี 2563 

 

(1.4) กลุ่มสินค้า Network Solution 
กลุ่มสินค้า Network Solution บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าแบรนด์ 
คอมส โคป  (Commscope)  ซึ่ ง คอมส โคป  เป็ นแบรนด์ สิ นค้ า จ าก 
ประเทศอเมริกา โดยมียอดอันดับ 1 ในประเทศไทย และอันดับ 1 
ในทวีปยุโรป และอีกหลายๆ ประเทศในเอเชียแปซิฟิคสินค้าเป็นที่ยอมรับ  
ในประเทศไทย มานานกว่า 30 ปี โดยบริษัทฯ นอกจากจะจ าหน่ายสินค้า 
เรายังให้บริการ ด้านให้ค าปรึกษา ออกแบบ และงานติดตั้ งอีกด้วย  
สินค้าแบรนด์คอมสโคป ประกอบด้วยสายน าสัญญาณ และอุปกรณ์ที่ใช้ 
ต่อพ่วงและยังรวมไปถึงอุปกรณ์แอคทีฟ  เพื่อการเช่ือมต่อแลกเปลี่ยน  
 

และรับส่งข้อมูลร่วมกันโดยสินค้าครอบคลุมผู้ใช้งานหลายกลุ่ม อาทิเช่น Building, Infrastructure, Data 
Center, Government, Industrial, Bank, Hospital เป็นต้น กลุ่มสินค้า Network Solutionที่บริษัทจ าหน่าย
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.32 และ 2.08 ของรายได้รวมในปี 2562 และปี 2563 
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(1.5) หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง 
หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง เป็นสินค้าคุณภาพที่บริษัทได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทช้ันน าต่าง ๆเพื่อให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า 
โดยมีสัดส่วนการจ าหน่ายประมาณร้อยละ0.55และ1.17ของรายได้รวม
ในปี 2562 และปี 2563 ทั้งนี้หลอดไฟ และอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง 
ที่บริษัทจ าหน่ายแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักแบ่งออกตามการใช้งาน 
ได้แก่ หลอดไฟและโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับพื้นที่อันตราย  
และอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้า แสงส่องสว่างฉุกเฉิน 
 

(1.6) วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม 
วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม บริษัทได้รับการ
แต่ งตั้ ง จ ากบริ ษั ท  3 เ อ็ ม  ประ เทศ ไทย  จ ากั ด  ( 3M)  ให้ เ ป็ น 
ตัวแทนจ าหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม เพื่อใช้อุดช่องว่าง 
ตามท่อและผนัง ซึ่งในกรณีที่เกิดอัคคีภัย วัสดุดังกล่าวจะขยายตัว 
ปิดช่องว่าง เพื่อป้องกันไฟหรือควันพิษที่จะลามจากบริ เวณหนึ่ง 
ไปยังอีกบริเวณหนึ่ง ทั้งนี้ วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลามที่บริษัท
จ าหน่ายมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันซึ่งการเลือกใช้วัสดุรูปแบบใดในการ
ติ ดตั้ งนั้ นขึ้นอยู่ กับลักษณะความต้องการของลูกค้ าทั้ ง ในด้ าน 
ความสวยงามและความคงทนในการใ ช้งาน โดยวัสดุดั งกล่าว 
 

มีคุณสมบัติในการป้องกันไฟลามได้ตั้งแต่ประมาณ 30 นาที ถึง 4 ช่ัวโมง และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
Under Laboratories (UL) นอกจากนั้น บริษัทยังได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ของตราสินค้า 3M  
เช่น อุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้า ชุดหัวต่อส าหรับสายเคเบิล ฉนวนหุ้มสายเคเบิล เครื่องตรวจวัดอุณหภู มิส าหรับ 
จุดต่อในอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องจักรกล (Non-contact infrared thermometer) สเปรย์เพื่องานไฟฟ้า 
และเทปส าหรับใช้ในงานระบบไฟฟ้าซึ่งมีมากกว่า 30 ชนิด โดยเป็นเทปที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า เทปท่ีใช้กันความชื้น 
เทปที่ใช้ในบริเวณ ที่มีความร้อนสูง จนถึงเทปที่ใช้พันท่อเหล็กเพื่อกันสนิม ทั้งนี้ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
กับระบบป้องกันไฟลาม และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า มีสัดส่วนการจ าหน่ายประมาณร้อยละ  0.78 และ 0.92 
ของรายได้รวมในปี 2562 และปี 2563 ตามล าดับ 

 

(1.7) หม้อแปลงไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องในระบบจ าหน่าย  ไฟฟ้าแรงสูง 
โดยหมอแปลงไฟฟ้าท าหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูงจากสายไฟฟ้า
แรงดันสูงในระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้า เพื่อให้มีแรงดันไฟฟ้าลดลง
มาอยู่ในระดับที่ตรงกับความต้องการ ของผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้หม้อแปลง
ไฟฟ้าที่บริษัทจ าหน่ายมีสัดส่วนการจ าหน่ายประมาณร้อยละ 0.16 
และ 0.60 ของรายได้รวม ในปี 2562 และปี 2563 ตามล าดับ 
 
 
 

2. ธุรกิจให้บริการออกแบบและติดต้ัง 
 ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจให้บริการออกแบบและติดตั้ง คิดเป็นประมาณร้อยละ 18 และร้อยละ 14  
ของรายได้รวม ตามล าดับ ทั้งนี้ ธุรกิจให้บริการออกแบบและติดตั้งของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ 
 (1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม (Communication System) (2) ระบบป้องกันไฟลาม 
(Fire Protection System) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 (2.1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบและรับเหมาติดต้ังระบบงานโทรคมนาคม 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาวะอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ  
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค ท าให้บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการให้บริการติดตั้ง 
เสาโทรคมนาคมตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบันบริษัทสามารถให้บริการด้านออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบ 
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งานโทรคมนาคมซึ่งประกอบด้วยระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และระบบโทรศัพท์พื้นฐานอย่างครบวงจรด้ วยทีมงานวิศวกร 
มืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 21 ปี ทั้งนี้ ในการรับงานติดตั้งเสาโทรคมนาคม บริษัทจะด าเนินการศึกษาและออกแบบงานเสา 
โครงเหล็กในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วน รูปแบบ ขนาดความสูงและน้ าหนัก  
ของเสาโทรคมนาคมเพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าและประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
รวมทั้งการออกแบบเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารในระบบโทรคมนาคม เช่น ระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ของผู้ประกอบการระบบต่าง ๆ ที่ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบพาวเวอร์  ระบบทางเดินสายไฟฟ้า เป็นต้น 
จากนั้น บริษัทจะด าเนินการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้ด าเนินการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง วางเสาเข็มประกอบเสาโครงเหล็ก  
และติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร โดยทีมงานวิศวกรของบริษัทจะท าหน้าที่ควบคุมงานการก่อสร้าง รวมทั้งการเช่ือมต่อสัญญาณ  
และทดสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และสามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากน้ี บริษัท
ยังได้ให้บริการหลังการขายด้วยการรับประกันคุณภาพของงานเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่น
ของลูกค้าในเรื่องคุณภาพงาน โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทจะเป็นกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนที่เป็น เจ้าของโครงข่ายระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้รับเหมาหลักซึ่งรับงานจากเจ้าของโครงข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
เรื่องธุรกิจให้บริการติดตั้งเสาโทรคมนาคม) ทั้งนี้ ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการให้บริการออกแบบ 
จัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม คิดเป็นประมาณร้อยละ 9 และร้อยละ 10 ของรายได้รวม ตามล าดับ 
ลักษณะของเสาโทรคมนาคมมีรูปแบบการติดตั้งดังน้ี 
1. เสาโทรคมนาคมแบบ Self-Supporting Tower 
2. เสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Mast Tower 
3. เสาโทรคมนาคมแบบ Stub Tower 
4. เสาโทรคมนาคมแบบ Pole 
 
ผลงานทีส่ าคัญ 

 ที่ผ่านมา งานติดตั้งเสาโทรคมนาคมของบริษัทเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปจากลูกค้า ทั้งทางด้านคุณภาพสินค้าที่ตรงตาม
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้และการจัดส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา โดยผลงานที่ส าคัญย้อนหลัง 3 ปี งานติดตั้งเสาโทรคมนาคมที่ส าคัญ
ของบริษัทมีท้ังงานก่อสร้างสถานีฐาน (New Site) และงานติดตั้งอุปกรณ์เสริม (Upgrade) ได้ดังนี้  

 

ช่ือโครงการ ผูว่้าจ้าง ด าเนินการโดย ลักษณะการใหบ้ริการ มูลค่าโครงการ(ล้านบาท) ระยะเวลาด าเนินการ

DTN Year 2018 Project 

(Expansion Project)
DTAC บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 665.30 ม.ค.2561-ธ.ค.2561

True Move TE Installation 

Year 2016_900 

MHz&1800 MHz

บริษัท อริคสนั (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท TE Installation 5.80 ม.ค.2561-ธ.ค.2561

True Move 

Year2016_900 

MHz&1800MHz 

(Bangkok)

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 4.90 ม.ค.2561-ธ.ค.2561

True Move Coverage & 

Capacity project

(New Site)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ากัด (มหาชน)
บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 178.30 ม.ค.2561-ธ.ค.2561

DTN Year 2019 Project 

(Expansion Project)
DTAC บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 73.70 ม.ค.2562-ธ.ค.2562

True Move TE Installation 

Year 2019_900 

MHz&1800 MHz

บริษัท อริคสนั (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท TE Installation 3.20 ม.ค.2562-ธ.ค.2562
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2.2) ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหาและรับเหมาติดต้ังระบบป้องกันไฟลาม (Fire Protection System) 
 บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม (Fire Stop) ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าป้องกัน 
ไฟลามตราสินค้า 3M ที่บริษัทได้จ าหน่าย โดยให้บริการติดตั้งตามช่องเปิดของท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า ระบบประปา  
และระบบเครื่องปรับอากาศซึ่งผ่านผนังห้องหรือพื้นห้องในส านักงาน ที่พักอาศัย ด้วยวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลามซึ่งป้อ งกัน
ผลกระทบจากความร้อน เปลวไฟ และควันไฟได้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ช่ัวโมง พร้อมกับการรับประกันคุณภาพของงาน 
เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเช่ือมั่นในคุณภาพงานให้กับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทมีทีมงานวิศวกรมืออาชีพ  
ที่มีประสบการณ์มากกว่า 21 ปี และผ่านการอบรมจากผู้ผลิต เพื่อให้ค าแนะน าเรื่องการออกแบบระบบป้องกันไฟและควันลาม  
ตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งให้ค าปรึกษาด้านการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน  

นอกจากนั้น บริษัทยังสามารถให้บริการให้ค าปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมตามลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการ (Special Projects) เช่น 
การให้บริการจัดหาและติดตั้งวัสดุดักเก็บเสียง (Silencer) ให้แก่โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ในปี 2543 และโครงการติดตั้ง และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงาน 
ในปี 2553 - 2555 (“โครงการ Smart Way”) ของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองพัฒนา 
ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการให้บริการออกแบบ  
จัดหาและรับเหมาติดตั้งระบบป้องกันไฟลามและอื่น ๆ คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 และ 1 ของรายได้รวม ตามล าดับ 

 

(2.3) ธุรกิจการให้บริการติดต้ังอื่น 
  บริษัท ได้เข้าประมูลงานในส่วนของงานราชการ ที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสาร ระบบการติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ  กับส่วนราชการ ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากสินค้าที่ทางบริษัทขาย และเป็นการเพิ่มช่องทางการหารายได้ของบริษัท  
ซึ่งงานประมูลดังกล่าว บริษัท ได้ท าการประมูลเองหรือร่วมทุนกับบริษัทอ่ืน เช่น โครงการ Sub Station ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โครงการ งานออกแบบวิทยุสื่อสาร งานโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์)  เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายได้ 
จากธุรกิจการให้บริการติดตั้งอื่น คิดเป็นประมาณร้อยละ 8 และ 3 ของรายได้รวม ตามล าดับ    

ช่ือโครงการ ผูว่้าจ้าง ด าเนินการโดย ลักษณะการใหบ้ริการ มูลค่าโครงการ(ล้านบาท) ระยะเวลาด าเนินการ

True Move Coverage & 

Capacity project

(New Site)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ากัด (มหาชน)
บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 129.10 ม.ค.2562-ธ.ค.2562

Uso Net Phase 2
บริษัท ไวรเ์ออ แอนด ์ไวร ์

เลส จ ากัด
บริษัท

งานก่อสรา้งศนูย ์

อินเตอรเ์น็ต โรงเรียน
22.80 ม.ค.2562-ธ.ค.2562

True Move 5G  Project
บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 102.02 ก.พ.2563-มิ.ย.2564

True Move 5G_700 Mhz. 

Phase_1

บริษัท ไวรเ์ออ แอนด ์ไวร ์

เลส จ ากัด
บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 28.65 ก.ย.2563-มิ.ย.2564

True Move 5G_700 Mhz. 

Phase_2

 บริษัท ไวรเ์ออ แอนด ์ไวร ์

เลส จ ากัด
บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 57.04 ก.ย.2563-มิ.ย.2564

True Move 5G_700 Mhz. 

Phase_2

 บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ากัด (มหาชน)
บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 17.32 ก.ย.2563-มิ.ย.2564

True Move 5G_700 Mhz. 

Phase_2

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 9.98 ก.ย.2563-มิ.ย.2564

True Move 5G_2600 Mhz. 

Phase_3

บริษัท ไวรเ์ออ แอนด ์ไวร ์

เลส จ ากัด
บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 6.91 พ.ย.2563-ธ.ค.2564

True Move 4G_2100 Mhz. 

Phase 24.1

 บริษัท อริคสนั (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 1.11 พ.ย.2563-ธ.ค.2564



 

35 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

การตลาดและการแข่งขัน 
 การด าเนินธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมา บริษัทได้สร้างความเช่ือมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งทางด้านคุณภาพ  

ของผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่รวดเร็วตรงเวลา ด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม จึงท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 
เสมอมา โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันดังต่อไปนี้ 
 
กลยุทธ์ทางการตลาด 
 1.กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services) 

 ด้วยเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (One-Stop Service) และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้ตราสินค้าที่ติดอันดับ 
ระดับสากล อีกทั้ง บริษัทยังมีนโยบายสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าด้วยการบริการที่รวดเร็วฉับไว โดยมี คลังสินค้า 
จ านวน 2 แห่งซึ่งตั้งอยู่ที่อ าเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี และอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นส านักงานใหญ่และคลังสินค้า  
ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพแตกต่าง ในด้านพื้นท่ีการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบแนวดิ่ง ซึ่งท าให้
บริษัทสามารถจัดเก็บสินค้าได้หลากหลายในปริมาณที่เพียงพอ และด้วยท าเลที่ตั้งของคลังสินค้าที่อยู่ใกล้ลูกค้าและมีการคมนาคม  
ที่สะดวก ท าให้บริษัทสามารถกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และทันตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งบริษัทยังตระหนัก
และให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนส าคัญท าให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงได้ท าประกันภัยสินคา้
ระหว่างการขนส่ง เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท  

 ส าหรับธุรกิจการให้บริการติดตั้ง บริษัทมีทีมงานวิศวกรที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่ า 21 ปีส าหรับงาน
ออกแบบและติดตั้งระบบโทรคมนาคมทั้งในรูปแบบของงานก่อสร้างสถานีฐาน (New site) หรืองานติดตั้งอุปกรณ์เสริม (upgrade) 
และประสบการณ์มากกว่า 21 ปีส าหรับงานออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟลามรวมทั้งงานออกแบบ ติดตั้งและพัฒนา  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมงานจะมีการออกส ารวจหน้างานเพื่อวางแผนงานและจัดท าตารางเวลาก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน 
และการจัดให้มีระบบการตรวจสอบความคืบหน้าและคุณภาพของงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทจะสามารถส่งมอบงาน
ให้แก่ลูกค้าได้ทันตามก าหนดระยะเวลา และตรงตามคุณภาพมาตรฐานที่ลูกค้าก าหนดไว้  
 นอกจากนั้นบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ส าหรับการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (URS) ตั้งแต่ปี 2553  

 ปี 2557 บริษัท ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ขยายออกไปยังสาขาอีกจ านวน 2 สาขา คือสาขาราม 40 
และสาขาตะวันออก 

 ปี 2559 ยังขยายขอบเขตการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สู่งานซ่อมบ ารุงรถขนส่งสินค้า อาทิเช่น การตรวจสอบ
สภาพรถก่อนการขนส่ง อีกทั้งการตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความเช่ือมั่ นในการให้บริการ และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด 

ปี 2560 บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยขยายขอบเขตการระบุความเสี่ยงและโอกาส  
ที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพขององค์กร รวมทั้งการวางแผนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิต
และการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการบริการจึงท าให้บริษัทสามารถยกระดับมาตรฐานได้เรียบร้อยแล้ว โดยรับการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001 : 2015 จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (URS)  
 

2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 ในการก าหนดราคาสินค้าส าหรับธุรกิจตัวแทนจ าหน่าย และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทก าหนดราคาสินค้า  

ที่จ าหน่ายโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการรวมกัน นอกเหนือจากต้นทุนสินค้าและอัตราก าไรที่บริษัทต้องการ โดยการก าหนด
ราคาตาม อุปสงค์และอุปทานของสินค้าในตลาด ปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้า ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนการปรับกลยุทธ์ในการก าหนดราคาให้สอดคล้องกับสถานการณ ์และภาวะอุตสาหกรรมในขณะนัน้
อีกทั้งการบริหารสินค้าคงคลังได้ดีมีประสิทธิภาพยังสามารถสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศในกลยุทธ์ด้านราคา 

ส าหรับการก าหนดราคาในธุรกิจการให้บริการติดตั้ง บริษัทจะด าเนินการศึกษาและประเมินถึงต้นทุนของโครงการ  
ในเบื้องต้นเพื่อเสนอราคาแก่ผู้ว่าจ้าง โดยบริษัทจะประเมินต้นทุนของโครงการจากลักษณะของพื้นที่ที่ติดตั้ง รูปแบบของโครงเสา 
จ านวนโครงเสา และมูลค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ จ านวนบุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลควบคุมโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ รวมถึงอัตราก าไรขั้นต้นที่บริษัทจะได้รับ  
ซึ่งบริษัทจะก าหนดอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับขอบเขตของงานท่ีจะได้รับ 
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3. กลยุทธ์ด้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
 บริษัทได้จัดจ าหน่ายสินค้าทั้งแบบเงินสด และการให้เครดิตทางการค้า โดยเป็นการจ าหน่ายภายในประเทศเกือบทั้งหมด

ผ่านช่องทางเครือข่ายที่เป็นร้านค้าทั้งขายส่งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ร้านค้าปลีกที่ตั้งอยู่ครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศ และบริษัทจะมี
พนักงานขายเข้าพบปะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นผู้รับเหมาทั่วไปและเจ้าของโครงการ และกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ / 
รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ บริษัทก าหนดนโยบายทางการตลาดโดยค านึงถึงความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในระยะยาวเป็นส าคั ญ เพื่อรักษา 
ฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่กับบริษัท และพยายามเพิ่มฐานลูกค้าใหม่เพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด โดยบริษัทจัดให้มีทีมงานขาย  
ที่มีประสบการณ์ในงานขายท าหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขายผ่านช่องทางการจ าหน่ายต่าง ๆ เพื่อกระจายสินค้าไปยัง
ลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งน าเสนอข้อมูลของสินค้าได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้กลยุทธ์เกี่ยวกับ  
การจ่ายค่านายหน้าให้แก่ผู้ที่แนะน าลูกค้าให้แก่บริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทาง ในการจ าหน่ายสินค้าของบริษัท  
อีกช่อง  ทางหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจทั่วไป โดยบริษัทมีการก าหนดระเบียบ และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายค่านายหน้า
ดังกล่าวที่ชัดเจน กล่าวคือมีการก าหนดนิยามที่ชัดเจนว่า ผู้ที่จะได้รับค่านายหน้าดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้แนะน า
ลูกค้าให้แก่บริษัท โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของลูกค้า และของบริษัท รวมทั้ง
ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว โดยมีการก าหนดเพดาน   การจ่ายเงินค่านายหน้า ซึ่งอ้างอิงเป็นอัตราร้อยละของยอดขายและ
อัตราผลตอบแทนจากการขายขั้นต่ าที่จะต้องได้รับภายหลังจากการหักต้นทุนขายและค่านายหน้าดังกล่าว ทั้งนี้ พนักงานขายจะต้อง
ขอและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติของบริษัทก่อนด าเนินการ และบริษัทจะจ่ายค่านายหน้าเป็นเช็คขีดคร่อม  
เข้าบัญชีผู้รับ ภายหลังจากที่บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ได้แล้ว เท่านั้น รวมทั้งได้ก าหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลการ 
จ่ายค่านายหน้า และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส โดยในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจ่าย ค่านายหน้าไม่เหมาะสม บริษัทจะด าเนินการทบทวนและน าเสนอต่อ  
คณะกรรมการบริษัท ตามขั้นตอนต่อไป  

 ส าหรับธุรกิจการให้บริการติดตั้ง บริษัทมีช่องทางในการติดต่อเพื่อเสนอการให้บริการติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม  
ผ่าน  2 ช่องทางหลักคือ (1) บริษัทติดต่อเสนอการให้บริการกับเจ้าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง และ (2) เป็นการติดต่อ
กับผู้รับเหมาหลักที่ได้รับงานจากเจ้าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งบริษัทมีข้อได้เปรียบในการประกอบธุรกิจให้บริการ  
ติดตั้งระบบโทรคมนาคมเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทเอกชนที่มีความเป็นอิสระโดยไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของเจ้าของโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่รายใดรายหนึ่ง จึงท าให้บริษัทสามารถให้บริการกับเจ้าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ครบทุกราย ทั้งนี้ภายหลัง
จากบริษัทได้รับติดต่อเพื่อว่าจ้างงานจากลูกค้า บริษัทจะให้ทีมงานในสายงานโทรคมนาคมเป็นผู้ประสานงานโดยตรงในการ  
จัดขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบก่อสร้าง และข้อก าหนดการก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อประเมินมูลค่าก่อสร้าง และตารางเวลา
การท างานก่อนที่จะน าเสนอให้กับลูกค้าต่อไป นอกจากนั้น บริษัทได้ใช้ช่องทางการจ าหน่ายส าหรับธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบ  
งานไฟลามผ่านผู้ที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 3M ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลามโดยตรงเป็นหลัก เพื่อเป็นการจ าหน่ายสินค้า
และให้บริการอย่างครบวงจร 

4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าทั้งประเภทผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ได้แก่ การพิจารณาให้ส่วนลด  

แก่ลูกค้ารายใหญ่ที่มีการสั่งซื้อในปริมาณสูง หรือลูกค้าที่มีฐานะการเงินและประวัติการช าระเงินที่ดี และการจัดท าประชาสัมพันธ์
ผ่านตลาดออนไลน์ เช่น Website ของบริษัท (www.cssthai.com) E-news letter และ Facebook รวมถึงการออกบูธแสดงสินคา้ 
การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การเข้าพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง  และการจัดท า  แคตตาล๊อกสินค้า เป็นต้น 

 ส าหรับธุรกิจการให้บริการติดตั้ ง  บริษัทให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยทีมงาน  
ในสายโทรคมนาคมของบริษัทจะติดต่อกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับทราบถึงความต้องการ และได้รับรู้ถึงปัญหาหรือข้อจ ากัด
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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จุดแข็งของบริษัท 
 บริษัทเป็นหนึ่งในผู้น าในการจัดจ าหน่ายสายไฟฟ้าในประเทศไทย และเป็นผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

กับระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (One-Stop Service)  กล่าวคือ มีสินค้า เพื่อจ าหน่ายที่ เกี่ยวข้องกับสายไฟฟ้า 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หลากหลายและครบถ้วนในทุกหมวดหมู่  ท าให้ลูกค้ามีความสะดวกและง่ายในการสั่ งซื้อ  
และรับมอบสินค้า ด้วยมาตรฐานคุณภาพภายใต้ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าช้ันน าระดับสากล 

 บริษัทได้เป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายหลักของผลิตภัณฑ์ตราสินค้าที่มีคุณภาพและช่ือเสียงระดับสากล โดยบริษัทสามารถ  
จัดจ าหน่ายสินค้าให้กับตราสนิค้าต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้นทุกปี ท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและมอบหมายให้จัดจ าหน่ายสนิคา้
จากผู้ผลิตสินค้ามาโดยตลอด 

 บริษัทมีความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของบริษัทด้วยการมีคลังสินค้าซึ่งตั้งอยู่ที่อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
และอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยท าเลที่ตั้งของคลังสินค้ามีการคมนาคมที่สะดวกและมีที่ตั้งใกล้กับลูกค้าของบริษัท 
อีกทั้งมีการบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพแตกต่าง โดยบริหารจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบแนวดิ่ง  
ส่งผลให้บริษัทสามารถจัดเก็บสินค้าได้หลากหลาย และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน  
และทันต่อความต้องการใช้ของลูกค้า ซึ่งเป็นการสร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจจากลูกค้า และส่งผลให้มีค าสั่งซื้อสินค้า 
กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

 บริษัทเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายที่มีช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ท่ัวประเทศผ่านร้านค้าและพนักงาน
ขายของบริษัทให้แก่กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนท้ังที่เป็นผู้รับเหมาทั่วไปและเจ้าของโครงการ 

 ทีมงานวิศวกรของบริษัทมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า 21 ปี ส าหรับงานออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟ
ลาม และประสบการณ์กว่า 15 ปีส าหรับงานออกแบบและติดตั้งระบบโทรคมนาคม ท าให้บริษัทสามารถส่งมอบงานให้แก่
ลูกค้าได้ทันตามก าหนดระยะเวลา และตรงตามคุณภาพมาตรฐานที่ลูกค้าก าหนดไว้ นอกจากนั้น บริษัทยังได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ส าหรับการบริหารจัดการด้านการให้บริการติดตั้งระบบโทรคมนาคม จากบริษัท ยูไนเต็ด  
รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (URS) ในปี2557 บริษัท ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
ขยายออกไปยังสาขาอีกจ านวน 2 สาขา และในปี 2559 ยังขยายขอบเขตการรับรองสู่งานซ่อมบ ารุงรถขนส่งสินค้า  
อาทิเช่น การตรวจสอบสภาพรถก่อนการขนส่ง อีกทั้งการตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้าง  
ความเช่ือมั่นในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด และในปี 2560 บริษัทปรับปรุงระบบคุณภาพ 
โดยขยายขอบเขตการระบุความเสี่ยงและโอกาสที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพขององค์กร รวมทั้งการวางแผน  
และควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ด้วยความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาระบบคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานล่าสุด คือ ระบบคุณภาพ 
ISO 9001 : 2015  

 บริษัทมีความเป็นอิสระในการด าเนินธุรกิจติดตั้งระบบเสาโทรคมนาคมให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ครบทุกราย 
เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของเจ้าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใดรายหนึ่ง 

 บริษัทมีแหล่งสนับสนุนทางการเงินท่ีดีทั้งจากสถาบันทางการเงินที่ให้เงินกู้ยืมมาโดยตลอด รวมทั้งการเสนอขายหุ้นให้กับ
ประชาชนและน าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ท าให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่ง
ด้านต้นทุนและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีคู่แข่งรายใดที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึง  
กับบริษัทที่ได้ระดมทุนผ่านตลาดทุน โดยการน าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

 
ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 1) กลุ่มลูกค้าในธุรกิจตัวแทนจัดจ าหน่าย 

บริษัทได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าซึ่งมูลค่ารายได้จากการขายเกือบท้ังหมดมาจากการจ าหน่ายภายในประเทศ 
โดยลูกค้าของบริษัทสามารถจ าแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้  
 1.1.กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน  

กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาทั่วไปซึ่งมีทั้งการจ าหน่ายให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างโดยตรง 
และการจ าหน่ายผ่านทางตัวแทนจ าหน่ายซึ่งท าหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง และกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการ 
เช่น เจ้าของอาคารพาณิชย์ / ส านักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม เจ้าของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โคร งการต่าง ๆ  
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อน าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในโครงการก่อสร้างของตนเอง ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนสามารถ
สร้างรายได้จากการขายในปี 2562 และปี 2563 คิดเป็นประมาณร้อยละ 89.01 และร้อยละ 96.05 ของรายได้จากการขาย 
ตามล าดับ  
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 1.2.กลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้า  
กลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อให้แก่ลูกค้าของตนอีกทอดหนึ่ง เช่น ร้านค้าวัสดุ

ก่อสร้างทั่วไป ผู้ค้าปลีกหรือผู้ค้าส่ง ซึ่งช่องทางจ าหน่ายผ่านลูกค้าเหล่านี้มีส่วนช่วยในการกระจายสินค้าของบริษัทออกไปยังพื้นที่
ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าสามารถสร้างรายได้จากการขายในปี 2562 และปี 2563 คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 0.29 และร้อยละ0.08 ของรายได้จากการขาย  
 1.3. กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นหน่วยงานราชการ 

กลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ที่ต้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การไฟฟ้านครหลวง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย  
เป็นต้น ทั้งนี้ การจ าหน่ายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการผ่านช่องทางการจัดจ าหน่าย 2 รูปแบบ คือ การประมูลงานหรือค าสั่งซื้อ
ตามปกติ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยเป็นด าเนินการธุรกรรมดังกล่าวต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้านี้สามารถ  
สร้างรายได้จากการขายในปี 2562 และปี 2563 คิดเป็นประมาณร้อยละ 10.70 และร้อยละ 3.87 ของรายได้จากการขาย  

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตซึ่งครอบคลุมถึงวงเงิน ระยะเวลาช าระเงิน และเง่ือนไขการค้าส าหรับการจ าหน่าย
สินค้าให้แก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางการค้า ประวัติการติดต่อกับบริษัท และฐานะทางการเงิน เป็นต้น  
 

2) กลุ่มลูกค้าธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดต้ังระบบ 
กลุ่มลูกค้าในธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบโทรคมนาคมมีทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงข่าย

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และกลุ่มลูกค้าที่ เป็นผู้รับเหมาหลักซึ่งรับงานจากเจ้าของโครงข่ายระบบโทรคมน าคมโดยตรง  
ส าหรับธุรกิจติดตั้งระบบป้องกันไฟลามมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับธุรกิจติดตั้งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีกลุ่มลูกค้า 
เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เป็นต้น 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ภาพรวมอุตสาหกรรม 
 ลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ำต่ำง ๆ โดยเฉพำะสำยไฟฟ้ำ และกำรให้

บริหำรออกจัดหำและรับเหมำติดตั้งเสำโทรคมนำคม ดังนั้น ปัจจัยด้ำนกลไกทำงกำรตลำดด้ำนต่ำง ๆที่เกิดขึ้นในอุตสำหกรรม
เกี่ยวเนื่องซึ่งได้แก่ ภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรมโทรคมนำคมจะส่งผลกระทบโดยตรง  
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยเหตุนี้ กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกภำพรวมอุตสำหกรรมที่มีต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
จะมำจำกภำวะอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็นหลัก ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

 
ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 
 กำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยของภำคเอกชน และโครงกำรก่อสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐ เช่นรถไฟฟ้ำขนส่ง

มวลชน ระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ โครงกำรพัฒนำด้ำนอสังหำริมทรัพย์ เป็นต้น จะต้องมีกำรวำงระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  
กับสำยไฟฟ้ำซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งส ำหรับงำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ 

ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงเติบโตเล็กน้อย สะท้อนจำกกำรลงทุนด้ำนกำรก่อสร้ำงมีมูลค่ำ  
1.04 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1.9% YoY ขยำยตัวต่อเนื่องจำกปี 2562 ที่เติบโต 2.7% ปัจจัยหนุนมำจำกกำรลงทุนก่อสร้ำงภำครัฐ 
(สัดส่วน 56.5% ของมูลค่ำกำรลงทุนก่อสร้ำงทั้งหมด) โดยเฉพำะกำรก่อสร้ำงโครงกำรขนำดใหญ่ต่อเนื่อง ผลจำกกำรเร่งเบิกจ่ำย
งบประมำณของรัฐบำล ขณะที่กำรลงทุนก่อสร้ำงภำคเอกชนหดตัวตำมภำวะซบเซำทำงเศรษฐกิจ ผลจำกวิกฤต COVID-19  
และมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดทั่วประเทศ  

งำนก่อสร้ำงภำครัฐมีมูลค่ำ 6.08 แสนล้ำนบำท ขยำยตัว 5.6% YoY ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 ปัจจัยสนับสนุน 
จำกกำรเร่งเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล รำยละเอียดมีดังนี้ 
งำนก่อสร้ำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (สัดส่วน 82.3% ของมูลค่ำกำรกอ่สร้ำงภำครัฐทั้งหมด) ประกอบดว้ย 

 โครงกำรก่อสร้ำงของรัฐบำล ที่ส ำคัญได้แก่ (1) กระทรวงคมนำคมในแผนบูรณำกำรพัฒนำด้ำนคมนำคม และระบบ 
โลจิสติกส์ ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรขนำดใหญ่ต่อเนื่อง เช่น รถไฟฟ้ำสำยสีส้มตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมฯ -มีนบุรี)  
สำยสีชมพู (แครำย-มีนบุรี) สำยสีเหลือง (ลำดพร้ำว-ส ำโรง) โดยมีควำมคืบหน้ำงำนก่อสร้ำง 64.2%  56.3%  
และ 57.9% ตำมล ำดับ รวมทั้งรถไฟทำงคู่ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-นครรำชสีมำ คืบหน้ำประมำณ 50.0% (รำยงำนติดตำม
ผลกำรด ำเนินโครงกำรของภำครัฐ สิงหำคม 2563) และ (2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในแผนงำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนชลประทำน มีกำรขยำยโครงกำรก่อสร้ำงครอบคลุมในหลำยพื้นที่จำ กผลของภำวะภัยแล้ง 
ในช่วงที่ผ่ำนมำ 

 โครงกำรก่อสร้ำงของรัฐวิสำหกิจ ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรต่อเนื่อง เช่น โครงกำรก่อสร้ำงระบบสำยส่งไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย โครงกำรก่อสร้ำงระบบจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โครงกำรก่อสร้ำง
อุปกรณ์โครงข่ำยของบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) โครงกำรก่อสร้ำงระบบท่อของกำรประปำนครหลวง เป็นต้น  
 

ศูนย์วิจัยกรุงศรีคำดว่ำธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงจะเติบโตเร่งขึ้น สอดคล้องกับมูลค่ำกำรลงทุนก่อสร้ำงโดยรวมที่คำดว่ำ  
จะขยำยตัว 4.5-5.0% ในปี 2564 และ 5.0-5.5% ในปี 2565-2566 ปัจจัยขับเคลื่อนมำจำกกำรลงทุนโครงกำรขนำดใหญ่ 
ของภำครัฐ โดยเฉพำะโครงกำรที่เกี่ยวเนื่องกับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridors: EEC) 
รวมถึงภำวะเศรษฐกิจท่ีทยอยฟื้นตัวจะหนุนกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย 

มูลค่ำกำรลงทุนก่อสร้ำงภำครัฐคำดว่ำจะขยำยตัว 6.0-6.5% ในปี 2564 และ 6.5-7.0% ในปี 2565-2566 ปัจจัย
ขับเคลื่อนส ำคัญจำกกำรเร่งโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ต่อเนื่องตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนคมนำคมขนส่งระยะเร่งด่วนฉบับล่ำสุด 
พ.ศ. 2561 ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีมูลค่ำกำรลงทุน 
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยรวมทั้งสิ้น 1.8 ล้ำนล้ำนบำท โดยโครงกำรส ำคัญได้แก่ 

 โครงกำรก่อสร้ำงที่เช่ือมโยงกับพื้นที่ EEC มีมูลค่ำกำรลงทุนสูงที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 38.6% ของมูลค่ำกำรลงทุนก่อสร้ำง
ภำครัฐท้ังหมด (ภำพท่ี 14) เป็นพื้นที่ยุทธศำสตร์หลักซึ่งโครงกำรขนำดใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องส่วนใหญ่จะเริ่มทยอยก่อสร้ำงใน
ปี 2564 ประกอบด้วย (1) โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเช่ือม 3 สนำมบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภำ) โดยเฟสแรก 
จะเริ่มในช่วง สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภำ (2) โครงกำรพัฒนำท่ำเรือมำบตำพุดและแหลมฉบังเฟส 3 โดยเริ่มก่อสร้ำง 
ท่ำเทียบเรือและส่วนต่อขยำยหลังจำกถมทะเล และ (3) โครงกำรสนำมบินอู่ตะเภำ จะเริ่มก่อสร้ำงอำคำรผู้โดยสำร 
แห่งใหม่ โดยทั้ง 3 โครงกำรข้ำงต้นมีมูลค่ำลงทุนรวมประมำณกว่ำ 6.0 หมื่นล้ำนบำทในปี 2564 จำกมูลค่ำลงทุนตลอด
โครงกำรรวมทั้งสิ้นกว่ำ 6.8 แสนล้ำนบำท นอกจำกนี้ รัฐบำลยังเห็นชอบแผนยกระดับบำงโครงกำร เช่น กำรพัฒนำ
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ท่ำเรือแหลมฉบังเพื่อเช่ือมโยง EEC ไปสู่ภำคใต้และประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อหนุนไทย เป็น Hub กำรขนส่งอำเซียน  
ท ำให้เกิดกำรพัฒนำโครงกำรใหม่ เช่น กำรพัฒนำท่ำเรือบก (Dry port) ซึ่งก ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี 2566-2567  
กำรขยำยโครงข่ำยคมนำคมที่เช่ือมโยงสู่ภูมิภำคอื่น ๆ ในลักษณะของกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ (Multimodal 
transport) 

 โครงกำรก่อสร้ำงในพื้นที่อื่น ๆ (ทั้งโครงกำรต่อเนื่องและโครงกำรใหม่ที่จะเริ่มด ำเนินกำรในปี 2564) ได้แก่ โครงกำร 
รถไฟทำงคู่  (สัดส่วน 29.7% ของมูลค่ำกำรลงทุนก่อสร้ำงภำครัฐทั้ งหมด) และโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง 
(สัดส่วน 10.1%)  (ท่ีมำ : ศูนย์วิจัยกรุงศรี) 
 
ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
โดยในกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรติดตัง้งำนโทรคมนำคม บริษัทจะเป็นผูใ้ห้บริกำรด้ำนกำรออกแบบ จัดหำ และรับเหมำ

ติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคม ซึ่งสำมำรถปรับเปลี่ยนประเภท สัดส่วน รูปแบบ ขนำดควำมสูง และน้ ำหนักของเสำโทรคมนำคม 
รวมทั้งอุปกรณ์ระบบโทรคมนำคมต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทั้งนี้ รูปแบบของกำรให้บริกำร 
ประกอบด้วยกำรด ำเนินงำนติดตั้งสถำนีฐำน (New Site) เพื่อรองรับกำรขยำยพื้นที่กำรให้บริกำรของเครือข่ำยสัญญำณ 
และกำรติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติและศักยภำพของเสำโทรคมนำคมที่มีอยู่เดิม (Upgrade) กำรติดตั้งอุปกรณ์ 
ภำยในอำคำร (Inbuillding Coverage) โดยรับงำนจำกเจ้ำของโครงข่ำยหรือผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เช่น True move, AIS 
และ DTAC เป็นต้น หรือรับงำนจำกผู้รับเหมำที่รับจำกงำนมำจำกเจ้ำของโครงข่ำย เช่น Huawei, AWC และ ZTE เป็นต้น 
โดยงำนจะมีลักษณะเป็นโครงกำร ประกอบด้วยพื้นที่ติดตั้ง (Site) หลำยแห่งในแต่ละโครงกำร ซึ่งโดยทั่วไป งำนติดตั้งสถำนีฐำน 
จะใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรติดตั้งโดยเฉลี่ยประมำณ 45 – 60 วันต่อพื้นที่ติดตั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะมีวิศวกร ของบริษัทเป็นผู้ควบคุม
ส ำหรับงำนที่ได้ส่งต่อให้แก่ผู้รับเหมำช่วงเป็นผู้ด ำเนินกำร โดยจะก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรเป็นอัตรำคงที่ต่อพื้นที่ติดตั้งตำมควำม  
ยำกง่ำยของงำน ซึ่งมีปัจจัยพิจำรณำที่ส ำคัญ ได้แก่ ภูมิศำสตร์ของพื้นที่ติดตั้ง (ติดตั้งบนอำคำรหรือตำมพื้นดิน) ระยะทำงของพื้นที่
ติดตั้ง ประเภทและรูปแบบของเสำโทรคมนำคม และระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น ท้ังนี้ธุรกิจให้บริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม  
มีกำรขยำยตัวตำมกำรลงทุนของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะพิจำรณำลงทุนตำมภำวะเศรษฐกิจ และกำ รเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นส ำคัญ   

ส ำหรับภำวะอุตสำหกรรมโทรคมนำคมปี  2563 ตลำดสื่อสำรโทรคมนำคมของประเทศอยู่ ในช่วงหดตัว 
จำกสภำพเศรษฐกิจที่ชะลอกำรเติบโตจำกผลกระทบโควิด-19 ประกอบกับกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ำย 5G ล่ำช้ำ 
แม้มีกำรประมูลคลืน่ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ แต่ช่วงล็อกดำวน์ท ำให้ผู้ให้บริกำรเครือข่ำยไม่สำมำรถด ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์ได้เต็มที่  

 ส ำหรับแนวโน้มธุรกิจสื่อสำรปี 2564 บริษัทคำดว่ำจะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจำกกำรที่ กสทช. ตั้งเป้ำ 
ไว้ว่ำจะเร่งผลักดันให้เกิดกำรขยำยโครงข่ำย 5G เพื่อให้ประชำชนได้ใช้บริกำร ซึ่งตอนนี้ผู้ ให้บริกำรเครือข่ำยทั้ง AIS 
และ TrueMove H เริ่มทดลองให้บริกำรในบำงพื้นที่แล้ว ซึ่งถือว่ำเป็นโอกำสทำงธุรกิจในให้บริกำรออกแบบและรับเหมำติดตั้ง 
โทรคมนำคมของบริษัท  
 

ภาวะการแข่งขัน 
 กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ำมีมูลค่ำตลำดที่ใหญ่มำกและมีสินค้ำและกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย  

ซึ่งปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับผู้ผลติหลำยรำย โดยมีสำยไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ  เป็นสินค้ำหลัก ทั้งนี้ อุตสำหกรรม
ผลิตสำยไฟฟ้ำภำยในประเทศถือได้ว่ำเป็นอุตสำหกรรมที่ผลิตเพื่อทดแทนกำรน ำเข้ำ ซึ่งในอดีตสำยไฟฟ้ำที่ใช้ภำยในประเทศ  
ต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศท้ังหมด แต่กำรน ำเข้ำนี้ได้เริ่มลดลงเมื่อมีกำรตั้งโรงงำนผลิตสำยไฟฟ้ำขึ้น 

1. บริษัท สำยไฟฟ้ำไทย-ยำซำกิ จ ำกัด  
2. บริษัท บำงกอก เคเบิ้ล จ ำกัด 
3. บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ ำกัด (มหำชน)  
4. บริษัท เอ็มซีไอ-ดรำก้ำ จ ำกัด  

 ทั้งนี้ ผู้ผลิตสำยไฟฟ้ำภำยในประเทศสำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำที่มีคุณภำพทดแทนกันได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้
ภำวะอุตสำหกรรมและกำรตลำดในสินค้ำประเภทนี้เป็นสภำวะกำรตลำดที่มีกำรแข่งขันแบบสมบูรณ์  

 ส ำหรับกำรแข่งขันในธุรกิจติดตั้งเสำโทรคมนำคมขึ้นอยู่กับนโยบำยกำรลงทุนและพัฒนำโครงข่ำยสัญญำณ  
ของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก ซึ่งกำรลงทุนและพัฒนำโครงข่ำยสัญญำณด้ำนโทรคมนำคมจะได้รับผลจำกนโยบำย  
ของภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรำยมอบหมำยให้บริษัทในเครือด ำเนินธุรกิจบริกำรติดตั้ง  
และปรับปรุงระบบเสำโทรคมนำคมได้เฉพำะผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยนั้น แต่ปริมำณงำนติดตั้งระบบเสำโทรคมนำคม  
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ที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งกำรส่งมอบงำนท่ีรวดเร็วและตรงต่อเวลำ ท ำให้ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องว่ำจ้ำงบริษัทภำยนอกด ำเนินงำน
ดังกล่ำวแทน ทั้งนี้ โอกำสในกำรได้รับงำนของผู้ประกอบกำรในกำรออกแบบ จัดหำและรับเหมำติดตั้ง ระบบโทรคมนำคมจะขึ้นกบั
ควำมสัมพันธ์ที่มีกับเจ้ำของโครงข่ำย ผู้รับเหมำที่ได้รับงำนจำกเจ้ำของโครงข่ำย ประสบกำรณ์ และผลงำนในอดีต ควำมสำมำรถ 
ในกำรบริกำรที่มีทั้งคุณภำพและส่งมอบงำนตรงต่อเวลำ รวมทั้งฐำนะทำงกำรเงินท่ีแข็งแกร่งจะได้เปรียบในกำรแข่งขัน นอกจำกนี้ 
กำรที่บริษัทมีควำมเป็นกลำงและมีควำมเป็นอิสระ ท ำให้บริษัทสำมำรถรับงำนติดตั้งระบบเสำโทรคมนำคมให้กับผู้ใ ห้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้ครบทุกรำย อย่ำงไรก็ตำม โดยปกติ ผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้ก ำหนดรำคำจ้ำงงำนเอง ท ำให้กำรท ำก ำไรของผู้รับเหมำ
ขึ้นอยู่กับอ ำนำจกำรเจรจำต่อรองกับผู้จัดหำวัสดุและอุปกรณ์โทรคมนำคม เพื่อให้ได้รับต้นทุนรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำที่ดี ดังนั้น 
ด้วยปัจจัย ทั้งในด้ำนประสบกำรณ์ ผลงำน ฐำนะกำรเงินและอ ำนำจในกำรต่อรองกับผู้ว่ำจ้ำงที่ค่อนข้ำงต่ ำ ท ำให้กำรเข้ำมำของ
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่จึงมีค่อนข้ำงน้อย ประกอบกับ ณ ปัจจุบัน โครงกำรพัฒนำในด้ำนโทรคมนำคมของภำครัฐและภำคเอกชน
เป็นโครงกำรที่มีจ ำนวนมำกและต้องกำรให้แล้วเสร็จในระยะเวลำอันสั้น จึงท ำให้ภำพรวมของกำรแข่งขันในธุรกิจนี้ไม่มีกำรแข่งขัน
ที่รุนแรงมำกนัก 

 นอกจำกนั้น เนื่องจำกวัสดุและอุปกรณ์ส ำหรับกำรติดตั้งในระบบไฟลำมที่จ ำหน่ำยภำยในประเทศมีจ ำนวนน้อยรำย  
ท ำให้ผู้ให้บริกำรติดตั้งระบบไฟลำมซึ่งต้องใช้ผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิตรำยใหญ่ที่จ ำหน่ำยภำยในประเทศ ดังนั้น กำรแข่งขันในธุรกิจนี้ 
จึงไม่รุนแรงมำกนัก 
 
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

1.การเป็นตัวแทนจัดจ าหน่าย 
ด้วยนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรส่งมอบที่ตรงต่อเวลำ 

ดังนั้น คุณภำพของผลิตภัณฑ์และควำมน่ำเช่ือถือของผู้จัดส่งสินค้ำจึงเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพิจำรณำกำรสั่งซื้อของบริษัท  
โดยบริษัทได้รับเลือกเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระบบงำนไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตช้ันน ำระดับสำกล  
ซึ่งบริษัทได้จัดหำผลิตภัณฑ์ด้วยกำรสั่งซื้อสินค้ำในประเทศผ่ำนผู้ผลิตภำยในประเทศที่เป็นบริษัทไทยและบริษัทต่ำงประเทศ  
ที่ตั้งในประเทศไทย และกำรสั่งซื้อสินค้ำชนิดพิเศษโดยกำรน ำเข้ำจำกผู้ผลิตจำกต่ำงประเทศ ซึ่งรำยละเอียดของแหล่งกำรจัดหำ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสำมำรถแสดงได้เป็นดังนี้: 
ตารางแสดงแหล่งที่มาของการจัดหาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจตัวแทนจดัจ าหน่ายของบริษัท 

(หน่วย: ร้อยละ) 

ยอดซ้ือสินค้าส าเร็จรูป  2560 2561 2562 2563 
 ในประเทศ  97.31 95.31 91.05 88.12 

 ต่ำงประเทศ  2.69 4.69 8.95 11.88 

รวมยอดซ้ือสินค้าส าเร็จรูปทั้งหมด 100.00 100.00 100.00 100.00 
  

ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำ และอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ำ รวมถึงวัสดุและ
อุปกรณ์ป้องกันไฟลำมจำกผู้ผลิตสนิค้ำช้ันน ำ ซึ่งมีรำยละเอียดสรุปดงันี้  
 

 

ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า ประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทคู่ค้า อายุสัญญา เง่ือนไขท่ีส าคัญ

phelps dodge* สายไฟฟ้า บริษัท เฟล้ปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย
แลนด์) จ ากัด

จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง –- ไม่มีข้อก าหนด

วัสดุและ อุปกรณ์ไฟฟ้า บริษัท 3M ประเทศไทย จ ากัด จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง - ไม่มีข้อก าหนด

วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบ
ป้องกันไฟลาม

บริษัท 3M ประเทศไทย จ ากัด จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง –- ไม่มีข้อก าหนด

Bticino อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า บริษัท บิทีชีโน (ประเทศไทย) จ ากัด 1 ปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
และสามารถต่ออายุได้ 1 ปีอย่าง
ต่อเน่ือง โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ได้มีการ
แจ้งล่วงหน้า 3 เดือน

- ก าหนดให้บริษัทจ าหน่ายสินค้าได้เฉพาะ
ภายในประเทศไทย
–- บริษัทไม่สามารถน าสินค้าอ่ืนมาจ าหน่าย
แข่งกับสินค้าบิทีชิโน

TTM หม้อแปลงไฟฟ้า บริษัท ไทยทราโฟแมนูแฟค เจอร่ิง จ ากัด ส้ินสุดวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 –- ไม่มีข้อก าหนด

TGG ท่อโพลีเอทิลีน บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จ ากัด จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง –- ไม่มีข้อก าหนด

Arrow ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ข้อต่อ บริษัท เจ. เอส. วี ฮาร์ดแวร์ จ ากัด 
(ปัจจุบัน เปล่ียนชื่อเป็น บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท)

จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง –- ไม่มีข้อก าหนด

BELDEN สายน าสัญญาณ บริษัท เบลเด็น เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 1 ปี ส้ินสุด 31 มีนาคม 64 –- ไม่มีข้อก าหนด

สายน าสัญญาณ CommScope Connectivity (Thailand) 
Limited.

จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง –- ไม่มีข้อก าหนด

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับเครือข่ายไร้สาย CommScope Connectivity (Thailand) 
Limited.

จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง –- ไม่มีข้อก าหนด

Lucy Ring main switchgear Lucy Electric (Thailand) Limited. 1 ปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 64 –- ไม่มีข้อก าหนด

3M**

COMMSCOPE
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หมำยเหตุ : รำยละเอียดโดยสรุปของผู้ผลิตภัณฑ์ตรำสินค้ำหลักมีดังนี้ 
* phelps dodge ผลิตและจ ำหน่ำยโดยบริษัท เฟล้ปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ำกัด  ผลิตและจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและเคเบิ้ลเป็นหลักซ่ึง
ใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในธุรกิจไฟฟ้ำ โทรคมนำคม และอุตสำหกรรม โดยมีโรงงำนในประเทศไทย 
** 3M เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกำและมีส ำนักงำนและโรงงำนตั้งอยู่กว่ำ 65 ประเทศทั่วโลก ซ่ึงด ำเนินกำรผลิตและ จ ำหน่ำยสินค้ำ
กว่ำ 55,000 ชนิด โดยบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จ ำกัด มีผลิตภัณฑ์จ ำหน่ำยกว่ำ 5,000 ชนิดรวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลำม
และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำอื่น ๆ ของตรำสินค้ำ 3M 
 

อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบัน บริษัทได้จ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงำนไฟฟ้ำซึ่งไม่ได้รับหนังสือแต่งตั้ง  
อย่ำงเป็นทำงกำรจำกคู่ค้ำรำยอื่นนอกเหนือจำกที่ได้กล่ำวข้ำงต้น เนื่องจำกลักษณะธุรกิจตัวแทนจัดจ ำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำว  
โดยปกติไม่จ ำเป็นต้องมีสญัญำผูกมดัระหว่ำงคู่ค้ำ เว้นแต่คู่ค้ำบำงรำยที่ต้องกำรเง่ือนไขพิเศษในกำรค้ำ เช่น กำรก ำหนดพื้นท่ีกำรคำ้ 
หรือข้อก ำหนดห้ำมน ำสินค้ำคู่แข่งมำจ ำหน่ำย เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรค้ำที่ได้ตกลงกับคู่ค้ำ  
ทุกรำย ส่งผลให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจและได้รับกำรต่อสัญญำกำรเป็นตัวแทนจัดจ ำหน่ำยมำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
2.การให้บริการติดต้ัง 
เนื่องด้วยงำนออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันไฟลำมและระบบโทรคมนำคมเป็นธุรกิจที่ต้องอำศัยบุคลำกรที่มีควำมรู้

ด้ำนวิศวกรรม และควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน บริษัทจึงได้มีกำรจัดหำทีมงำนวิศวกรที่มีควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์กว่ำ 10 ปี
ส ำหรับงำนออกแบบและติดตั้งระบบโทรคมนำคม และมีประสบกำรณ์กว่ำ 21 ปีส ำหรับงำนออกแบบและติดตั้งงำนระบบไฟลำม 
ซึ่งข้ันตอนกำรให้บริกำรติดตั้งมีดังนี้ 

 
 

 ธุรกิจให้บริกำรติดตั้งเสำโทรคมนำคม 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนติดตั้งเสำโทรคมนำคมเริ่มตั้งแต่บริษัทได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่  

หรือจำกผู้รับเหมำที่รับงำนจำกเจ้ำของโครงข่ำย ซึ่งลักษณะและคุณสมบัติของเสำโทรคมนำคมของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
แต่ละรำยจะมีควำมแตกต่ำงกัน และขึ้นอยู่กับสภำพภูมิศำสตร์ของสถำนที่ตั้งเป็นองค์ประกอบด้วยเช่นกัน โดยทีมงำนวิศวกร  
ของบริษัท จะด ำเนินกำรศึกษำควำมต้องกำรของลูกค้ำ ส ำรวจพื้นที่โครงกำร และวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกำรก่อสร้ำง 
โครงกำรในพื้นที่ (Network Feasibility) หลังจำกนั้น บริษัทจะด ำเนินกำรออกแบบระบบ และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับขั้นตอน 
กำรด ำเนินกำร รวมถึงให้บริกำรจัดหำวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมำะสมกับสภำพโครงกำร เช่น เสำเข็ม คอนกรีต โครงเสำเหล็ก 
และอุปกรณ์สื่อสำร เป็นต้น เพื่อให้สำมำรถเช่ือมโยงเครือข่ำยสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกนั้นบริษัท  
จะด ำเนินกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำช่วงเป็นผู้ด ำเนินกำรปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้ำง วำงเสำเข็ม ประกอบเสำโครงเหล็ก และติดตั้งอุปกรณ์
สื่อสำร เป็นต้น โดยทีมงำนวิศวกรของบริษัทจะท ำหน้ำที่ควบคุมงำนกำรก่อสร้ำงหน้ำงำนรวมทั้งกำรเชื่อมต่อสัญญำณและทดสอบ
คุณภำพงำนให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำเพื่อให้สำมำรถส่งมอบงำนได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด โดยมีระยะเวลำกำร  
ด ำเนินโครงกำรเฉลี่ยต่อพื้นที่ก่อสร้ำงประมำณ 45 – 60 วัน นอกจำกนั้น บริษัทยังได้ให้บริกำรหลังกำรขำยโดยกำรรับประกัน
คุณภำพของงำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมเช่ือมั่นของลูกค้ำในเรื่องคุณภำพงำน ซึ่งที่ผ่ำนมำ
บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำในกำรใช้บริกำรจำกบริษัทอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกเทคโนโลยี 
ด้ำนโทรคมนำคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ และกำรเสื่อมสภำพของโครงเหล็กตำมอำยุกำรใช้งำน บริษัทจึงมีโอกำสทำงธุรกิจ
ติดตั้งเสำโทรคมนำคมที่เพิ่มขึ้นและ/หรือทดแทนเสำโทรคมนำคมเดิมให้มีขนำดใหญ่กว่ำเดิม อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่มีนโยบำย 
ในกำรสั่งซื้อโครงเหล็กและอุปกรณ์ล่วงหน้ำ เนื่องจำกลักษณะ ของแต่ละโครงกำรมีกำรก ำหนดลักษณะและข้อก ำหนดและ/หรือ
คุณสมบัติของสินค้ำที่แตกต่ำงกันไป ดังนั้น บริษัทจะสั่งซื้อสินค้ำเมื่อเริ่มด ำเนินโครงกำรโดยอ้ำงอิงรำคำที่บริษัทได้ตกลงไ ว้กับ
บริษัทคู่ค้ำก่อนกำรเข้ำประมูลงำนในแต่ละครั้ง  

 

 ธุรกิจให้บริกำรติดตั้งระบบป้องกันไฟลำม 
ส ำหรับขั้นตอนกำรด ำเนินงำนติดตั้งระบบป้องกันไฟลำม บริษัทจะด ำเนินกำรเข้ำส ำรวจพื้นที่ที่ลูกค้ำต้องกำรติดตั้ง  

ระบบป้องกันไฟลำม พร้อมทั้งประเมินประเภทของวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลำมที่เหมำะสมเพื่อให้ลูกค้ำพิจำรณำอนุมัติ 
และภำยหลังจำกบริษัทได้รับควำมเห็นชอบจำกลูกค้ำแล้ว บริษัทจะด ำเนินกำรติดตั้งระบบป้องกันไฟลำม โดยว่ำจ้ำงผู้รับเหมำ  
ช่วงเป็นผู้ด ำเนินกำร และมีทีมวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งในเรื่องคุณภำพในกำรใช้งำนของระ บบป้องกันไฟลำม 
ที่ติดตั้ง และกำรส่งมอบงำนตรงตำมก ำหนดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม กำรออกแบบและติดตั้งจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำม
สวยงำมของพื้นที่ของอำคำร เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำ โดยระยะเวลำที่ใช้ในกำรติดตั้งระบบป้องกันไฟลำม  
มีระยะเวลำที่แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับพื้นที่กำรติดตั้งและระยะเวลำงำนก่อสร้ำงอำคำรที่บริษัทให้บริกำรติดตั้งระบบป้องกันไฟลำม 
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 3.นโยบายวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 
บริษัทมีนโยบำยจัดเก็บสินค้ำคงคลังส ำหรับจ ำหน่ำยประมำณ 30 - 45 วัน ท้ังนี้ นโยบำยดังกล่ำวได้ค ำนึงถึงควำมเสี่ยง

จำกควำมผันผวนของรำคำสินค้ำทั้งในด้ำนรำคำลดลงและ/หรือรำคำเพิ่มขึ้นโดยเฉพำะรำคำสำยไฟฟ้ำที่ได้รับผลกระทบ  
จำกควำมผันผวนของรำคำทองแดง ต้นทุนในกำรจัดเก็บ ควำมเสี่ยงจำกควำมล้ำสมัยของสินค้ำ กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ปริมำณและระยะเวลำกำรส่งสินค้ำของผู้จ ำหน่ำย ระยะเวลำในกำรจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำตำมก ำหนดเวลำ รวมทั้งควำมต้องกำร
เพิ่มขึ้นหรือลดลดตำมภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง บริษัทได้มีกำรจัดสร้ำง
คลังสินค้ำ 2 แห่ง โดย คลังสินค้ำที่ 1 ตั้งอยู่ในอ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และคลังสินค้ำที่ 2 ตั้งอยู่ในอ ำเภอ เมืองศรีรำชำ 
จังหวัดชลบุรี กำรที่บริษัทสำมำรถส ำรองสินค้ำในคลังสินค้ำของบริษัทเอง ท ำให้บริษัทสำมำรถส่งมอบสินค้ำให้กับลูกค้ำในทันที 
และให้บริกำรลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับนโยบำยจัดเก็บโครงเหล็กและอุปกรณ์ของโครงกำรโทรคมนำคม บริษัทไม่มีนโยบำย
จัดเก็บสินค้ำดังกล่ำว เนื่องจำกลักษณะและข้อก ำหนดที่แตกต่ำงกันของแต่ละโครงกำร ดังนั้นบริษัทจะสั่งซื้อสินค้ำเมื่อเริ่มด ำเนิน
โครงกำรแทน   

 

งานที่ยังไม่ส่งมอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีงำนท่ียังไม่ได้ส่งมอบส ำหรับงำนติดตั้งโทรคมนำคม และงำนติดตั้งอื่น คิดเป็นมูลค่ำ

รวมกันประมำณ 133 ล้ำนบำท 
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ในกำรท ำธุรกิจของบริษัทไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจด้ำนตัวแทนจ ำหน่ำย ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งบริษัทย่อย  
ของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่ธุรกิจกำรให้บริกำรติดตั้งบริษัทได้ปฏิบัติตำมข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทไม่เคยได้รับกำรตักเตือนหรือเสียค่ำปรับในเรื่องดังกล่ำว 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้านคือ 
1. ความเสีย่งด้านธุรกิจบริษัท 
2. ความเสีย่งด้านการเงิน 
3. ความเสีย่งด้านอ่ืน ๆ 

 
1. ความเสี่ยงด้านธุรกิจของบริษัท 

ธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ธุรกิจซื้อมาและจ าหน่ายไปหรือการเป็นตัวแทนจ าหน่าย และธุรกิจ
การให้บริการ ออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งเสาโทรคมนาคม ระบบป้องกันไฟลามและอื่น ๆ ดังนั้น ในการวิเคราะห์  
ความเสี่ยงจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นความเสี่ยงใน 2 ธุรกิจข้างต้น ดังน้ี 

 

1.1 ธุรกิจซ้ือมาและจ าหน่ายไป 
 1.1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดง  

รายได้จากการจ าหน่ายสายไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย 55,61 และ 60 ของรายได้รวมของบริษัทปี 2561 - 2563 
โดยสายไฟฟ้ามีต้นทุนหลัก คือ ทองแดง ดังนั้นความผันผวนของราคาทองแดงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อราคาซื้อและจ าหน่าย
สายไฟฟ้าของบริษัท และจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผลการด า เนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในกรณี  
ที่บริษัทไม่สามารถปรับราคาจ าหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นหรือบริหารสินค้าคงคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสม  

อย่างไรก็ดีบริษัทให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการบริหารราคาจ าหน่ายสินค้า  
ของบริษัทให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาทองแดง ซึ่งหากมีการบริหารจัดการที่ดี ความผันผวนดังกล่าว 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท จึงได้วางแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาทองแดงในอนาคตดังนี้ 

1. การก าหนดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาทองแดงเป็นประจ า เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคา 
ในการบริหารปริมาณสินค้าคงคลังของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามความเหมาะสม 

เนื่องจากโดยทั่วไปเมื่อราคาทองแดงมีความผันผวน จะใช้ระยะเวลาหนึ่งประมาณ 6 - 7 เดือน (Lapse Time) 
ก่อนท่ีจะส่งผลกระทบต่อราคาจ าหน่ายและต้นทุนของสายไฟฟ้า 

2. การทบทวนและติดตามปริมาณสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด เพื่อการวางแผน ควบคุม ในการบริหารจัดการสินค้า  
คงคลัง เพื่อลดผลกระทบต่อราคาต้นทุนสิ้นค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลง 

3. การเพิ่มประสิทธิผลในการจัดส่งสินค้า โดยการมุ่งเน้นเรื่องการลดเวลาการจัดส่งสินค้า  
4. การก าหนดนโยบายให้มีการส่งสินค้าโดยตรงไปยังลูกค้าส าหรับกรณีที่เป็นสินค้าที่ใช้ในงานโครงการ ( Matching 

Order)  
5. การบริหารจัดการราคาอย่างมีประสิทธิผล โดยลักษณะการจ าหน่ายสินค้าของบริษัทเป็นการซื้อมาจ าหน่ายไป 

ซึ่งการก าหนดราคาจะใช้วิธีบวกก าไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ซึ่งหากราคาต้นทุนสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง 
บริษัทก็สามารถปรับก าไรส่วนที่บวกเพิ่มในราคาจ าหน่ายให้มีความเหมาะสม เพื่อยังคงให้บริษัทสามารถจ าหน่าย
สินค้าหรือระบายสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น  

ดังนั้น แม้ว่าราคาทองแดงเป็นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ แต่มาตรการบริหารสินค้าคงคลังและการก าหนดกลยุทธ์
การตั้งราคาของบริษัทจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะสามารถช่วยลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาทองแดงได้ในระดับหนึ่ง ด้วยเหตุ
นี้ บริษัทจึงมีนโยบายจัดเก็บสินค้าคงคลังเป็นประมาณ 30 – 45 วัน โดยบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 30-45 วัน  ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับนโยบายที่ก าหนด 

1.1.2  ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่  
ในปี 2561-2563  บริษัทได้จัดหาผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าประมาณร้อยละ 54,56 และ 55 ตามล าดับ ของมูลค่าการซื้อสินค้า

ส าเร็จรูป จากบริษัท เฟล้ปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนช่ันแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด (“เฟล้ปส์ ดอด์จ”) จากการที่ เฟล้ปส์ ดอด์จ 
ไม่มีนโยบายที่จะท าสัญญาระยะยาวกับตัวแทนจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รายใด จึงท าให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตราย
ดังกล่าว หากผู้ผลิตรายดงักล่าวด าเนินการจ าหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าโดยตรง และ/หรือ เลิกจ าหน่ายสินค้าให้แก่บริษัท และ/หรือ ไม่
สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่บริษัทได้ทันตามความต้องการใช้ของบริษัท และ/หรือ ปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และบริษัท
ไม่สามารถจัดหาแหล่งอื่นได้ทันตามแผนการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ จากปัจจัยดังกล่าว  อาจส่งผลกระทบต่อยอดจ าหน่าย 
และความน่าเชื่อถือของบริษัท ซึ่งจะมีผลต่อการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญได้ 



 

45 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประเมินว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวไม่มากนัก เนื่องจากผู้ผลิตสินค้า  
รายดังกล่าวไม่มีนโยบายจ าหน่ายสินค้าโดยตรงด้วยตนเอง ประกอบกับตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิต
ดังกล่าว โดยมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2542 รวมถึงมีประวัติการสั่งซื้อ และช าระค่าสินค้า 
ที่ดีมาโดยตลอด ท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตดังกล่าวในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้ามาโดยตลอด อีกท้ัง บริษัทยังเป็น
ตัวแทนจัดจ าหน่ายภายในประเทศรายใหญ่ที่สุดของเฟล้ปส์ ดอด์จ นอกจากนี้ประเทศไทย ยังมีผู้ผลิตสายไฟฟ้าภายในประเทศ 
และผู้น าเข้าสายไฟฟ้ารายอื่นจากต่างประเทศที่สามารถผลิตสินค้าทดแทนได้ และประสงค์ที่จะให้บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายหลัก 
ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อว่าจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงน้ีไม่มากนัก 

1.1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันและคู่แข่งรายใหม่ 
เนื่องด้วยธุรกิจซื้อมาและจ าหน่ายไปหรือการเป็นตัวแทนจ าหน่าย เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือไม่มี

ความซับซ้อนมากนัก จึงท าให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ไม่ยากนัก จากปัจจัยดังกล่าวจึงท าให้ใ นอนาคต 
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่และอาจมีการแข่งขันที่ เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ  
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคตได้  

อย่างไรก็ดีการด าเนินธุรกิจดังกล่าวยังต้องอาศัยประสบการณ์ในหลายๆด้าน เช่น การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตสินค้า 
การมีสินค้าที่หลากหลายทั้งประเภทและปริมาณเพื่อก่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ทันท่วงที มีความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า การสร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าให้มีจ านวนมากพอ รวมทั้งต้องใช้เงินทุน
หมุนเวียนที่สูงในการส ารองสินค้าเพื่อจ าหน่าย ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้คู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในธุรกิจนี้ได้ไม่ง่ายนัก ทั้งนี้ 
ที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้กลยุทธ์ด้านต่าง ๆในการบริหารมาโดยตลอด โดยบริษัทมีสินค้าหลากหลายประเภท ครอบคลุมสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง
กับระบบไฟฟ้าทั้งหมดและยังมีบริการติดตั้งส าหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าบางชนิดส่งผลให้บริษัทเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทน
จ าหน่ายสินค้าแบบครบวงจร (One-Stop Service) กล่าวคือ มีสินค้าเพื่อจ าหน่าย ท่ีเกี่ยวข้องกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ที่หลากหลายและครบถ้วนในทุกหมวดหมู่ ท าให้ลูกค้ามีความสะดวกและง่ายในการสั่งซื้อและรับมอบสินค้า โดยบริษัทมีการจัดเก็บ
สินค้าไว้ในคลังสินค้า จ านวน 2 คลังสินค้า อีกทั้งขนาดของพื้นที่คลังสินค้าที่ใหญ่และท าเลที่ตั้งของคลังสินค้าแต่ละแห่งอยู่ใกล้  
กับที่ตั้งของลูกค้าและการคมนาคมสะดวก ท าให้บริษัทสามารถจัดเก็บสินค้าได้เพียงพอ และสามารถกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้า 
ได้อย่างทั่วถึงในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนั้นผู้ประกอบการรายอื่น  ที่ท าธุรกิจซื้อมาและจ าหน่ายไปเหมือนบริษัทส่วนใหญ่ 
มีขนาดของเงินทุนและปริมาณจ าหน่ายที่น้อยกว่าบริษัทค่อนข้างมาก บริษัทจึงมีข้อได้เปรี ยบในด้านปริมาณและประเภทสินค้า 
ที่สั่งซื้อ ท้ังนี้ ปัจจัยที่กล่าวข้างต้นจะช่วยสร้างความเชื่อถือในเรื่องคุณภาพและบริการของบริษัทต่อลูกค้าอีกทางหนึ่ง  

1.2 ธุรกิจการให้บริการ ออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดต้ังเสาโทรคมนาคม 
1.2.1 ความเสี่ยงจากความไม่สม่ าเสมอของด้านรายได้จากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ 
ธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบงานโทรคมนาคมของบริษัทเป็นการให้บริการที่มีลักษณะเป็นงานโครงการ

ระยะสั้น โดยไม่มีการท าสัญญาว่าจ้างท างานเป็นระยะยาวต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทอาจมีรายได้จากการให้บริการออกแบบ และติดตั้ง 
ที่ไม่มีความสม่ าเสมอหรือไม่มีความต่อเนื่องได้ในอนาคต บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัท  
เป็นบริษัทที่มีความเป็นอิสระจากเจ้าของโครงข่ายระบบโทรคมนาคมหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุก ๆราย  รวมทั้ง 
มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีประสบการณ์กับการท างานกับทั้งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้รับเหมาหลักของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย และเป็นผลให้บริษัทได้รับงานจาก  
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
 นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการขยายการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบงานไฟฟ้า 
เช่น สายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ อุปกรณ์ส่องแสงสว่าง วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยท าให้บริษั ท มีรายได้ 
ที่สม่ าเสมอจากการจ าหน่ายสินค้าดังกล่าว และลดผลกระทบของความเสี่ยงในด้านความไม่สม่ าเสมอของรายได้ในส่วนของงาน  
การบริการออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบงานโทรคมนาคมในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง 

1.2.2 ความเสี่ยงจากการด าเนินโครงการล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดตามสัญญา 
ในการด าเนินธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม ระบบงานโทรคมนาคม  

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการให้บริการในลักษณะโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่ 3 เดือน ถึงประมาณ 1 ปี 
และบางกรณีมีการก าหนดค่าเสียหายจากความล่าช้าของงาน ดังนั้น หากการด าเนินโครงการมีความล่าช้าจากก าหนดการ อาจส่งผล
ให้บริษัทมีต้นทุนในการด าเนินโครงการสูงขึ้น รวมทั้งมีความเสี่ยงท่ีอาจจะถูกเรียกค่าเสียหายจากความล่าช้าของการส่งมอบงานได้ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากความล่าช้าในการส่งมอบงาน บริษัทมีนโยบายในการวางแผนการด าเนินงาน
ล่วงหน้าโดยจะประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆเช่น ผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) ผู้รับเหมาช่วง วิศวกรคุมงานของเจ้าของโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการวางแผนประสานงาน ติดตาม และตรวจสอบการส่งมอบสินค้า หรือกา ร
ก่อสร้างติดตั้งงานระบบอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการจัดสรรทีมงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้สามารถดูแล
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และตรวจสอบความคืบหน้าตลอดจนคุณภาพของงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทรับทราบถึงปัญหา  
และแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงที และสามารถส่งมอบงานโครงการและ/หรือสินค้าได้ตรงตามคุณภาพที่ลูกค้าต้องการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ท้ังนี้ ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยส่งมอบงานล่าช้าจนท าให้ต้องถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด 

1.2.3 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาวิศวกร 
บริษัทด าเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม ซึ่งในการรับงานและการ

ด าเนินงานแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นที่ต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีประสบการณ์  
และความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานวิศวกรซึ่ งเป็นผู้ท าหน้าที่ตั้งแต่การออกแบบ ควบคุมงานและบริหารโครงการ 
จนเสร็จสิ้น ซึ่งมีผลต่อการบริหารงานต้นทุนโครงการ ระยะเวลาด าเนินโครงการ และความครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า  
ดังนั้นหากบริษัทสูญเสียทีมวิศวกรเหล่านี้ไปอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานและการบริหารจัดการงานโครงการได้ 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทจึงมีนโยบายในการ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวดังนี ้

(1) ก าหนดระบบเงินเดือน และค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
(2) จัดให้มีสวัสดิการและมาตรการจูงใจพนักงานให้มีความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว 
(3) จัดอบรมสัมมนาแก่พนักงานและบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคนิคมุ่งสู่การเป็น

มืออาชีพ 
(4) กระจายอ านาจการบริหารงานเพื่อลดการพึ่งพิงบุคลากรเป็นรายบุคคล 
ด้วยนโยบายดังกล่าวจึงท าให้บริษัทมีวิศวกรหลัก ท่ีมีความรู้ความสามารถ เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ส าหรับงาน

ออกแบบและติดตั้งระบบโทรคมนาคม ซึ่งยังคงท างานร่วมกับบริษัท เป็นเวลามากกว่า21ปี อย่างไรก็ดีในช่วงระยะเวลา 21 ปี 
ที่ผ่านมา มีวิศวกรหลักลาออกเพียง 1 ท่านเท่านั้น จากวิศวกรทั้งหมดของบริษัทจ านวน 35 คน 

 
2.  ความเสี่ยงด้านการเงิน 

2.1 ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ านวน 1,187 ล้านบาท 1,025 ล้านบาท 

และ 949 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นประมาณร้อยละ 34 ร้อยละ 28 และร้อยละ 31 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ โดยแบ่งเป็น
ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 1,221 ล้านบาท 1,069 ล้านบาท และ 1,051 ล้านบาท ในปี 2561 ถึง 2563 
ตามล าดับ และเป็นลูกหนี้อื่นจ านวน 33 ล้านบาท 35 ล้านบาท และ 31 ล้านบาท ตามล าดับ ส าหรับในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
โดยหากพิจารณาจากลูกหนี้การค้าจะพบว่า เป็นลูกหนี้การค้าจากธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะ  
โดยปกติของธุรกิจซื้อและจ าหน่ายสินค้าหรือตัวแทนจ าหน่าย ส าหรับการให้เครดิตแก่ลูกค้า ซึ่งหากมูลค่าของการจ าหน่าย  
หรือรายได้จากการขายเติบโตมากขึ้นก็จะส่งผลให้มูลค่าของลูกหนี้การค้าเติบโตตามไปด้วย นอกจากน้ี ด้วยจ านวนลูกค้าภาคเอกชน
ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัท ณ ปัจจุบันที่มีจ านวนมากถึงประมาณ 4,000 ราย และกระจายอยู่ทั่วประเทศ บริษัทจึงมีความเสี่ยง 
หากลูกหนี้การค้าของบริษัท ช าระค่าสินค้าล่าช้าและไม่ตรงตามก าหนดของเครดิตเทอม หรือ กลายเป็นหนี้สูญ ซึ่งอาจส่งผล 
ต่อสภาพคล่อง และส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทได้ 

ดังนั้น การควบคุมคุณภาพของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ าเสมอ การติดตามการช าระหนี้ และการเร่งรัดเก็บหนี้ จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการด าเนินงานของบริษัท  บริษัทจึงมีนโยบายการจ าหน่ายสินค้าและการพิจารณาให้สินเช่ือแก่ลูกค้าแต่ละราย ที่รัดกุม  
โดยบริษัทพิจารณาล าดับช้ันการให้สินเช่ือ (credit rating) จากการวิเคราะห์งบการเงินของลูกค้าย้อนหลังและวิเคราะห์ 
ทั้งด้านการเงิน ความมั่นคง และการเติบโตด้านธุรกิจของลูกค้า และมีนโยบายทบทวนวงเงินการให้สินเช่ืออย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้  
โดยเฉลี่ยบริษัทได้ให้ระยะเวลาช าระค่าสินค้าแก่ลูกค้าประมาณ 30 - 120 วัน ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 
98 วัน 106 วัน และ 89 วัน ในปี 2561-2563 ตามล าดับ อีกทั้ง บริษัทยังมีนโยบายติดตามคุณภาพของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ าเสมอ 
โดยมีการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเครดิตเป็นประจ า นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรา  
ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 100 เมื่อลูกหนี้ที่ค้างช าระเกิน 6 และ 12 เดือน ตามล าดับ ซึ่งบริษัทได้ตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
รวมเป็นจ านวน 67 ล้านบาท จ านวน 80 ล้านบาท และ 133 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561-2563 ตามล าดับ ส่งผลให้คงเหลือ 
เป็นลูกหนี้การค้าสุทธิจ านวนประมาณ 1,155 ล้านบาท 989 ล้านบาท และ 918 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน  

ส าหรับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ประกอบด้วย รายได้บริการติดตั้งค้างรับและรายได้ที่ยังไม่เรียกเก็บจ านวน433ล้านบาท 
173 ล้านบาท และ 227 ล้านบาท ณ  สิ้นปี 2561 – 2563 ตามล าดับ ซึ่งประกอบด้วย รายได้ที่ยังไม่เรียกเก็บซึ่งเป็นมลูค่างานติดตัง้
ที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บซึ่งเป็นลูกหนี้ของงานติดตั้งระบบโทรคมนาคมเป็นหลัก ซึ่งมีจ านวนประมาณ 428 ล้านบาท 
160ล้านบาท และ 212 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 – 2563 ตามล าดับ 

นอกจากนั้น บริษัทยังมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดซื้อกรมธรรม์ประกันการผิดนัดช าระหนี้  
ของลูกหนี้การค้า ซึ่งบริษัทจะได้รับความคุ้มครองการรับประกันช าระหนี้ของลูกหนี้ของบริษัทด้วยทุนประกันจ านวน  
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2,500 ล้านบาท ในกรณีที่ลูกหนี้ของบริษัทไม่สามารถช าระหนี้การค้าให้กับบริษัทได้ บริษัทประกันตกลงจะรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัทตามที่เกิดขึ้นจริงตามวงเงินที่บริษัทประกันก าหนดให้แก่ลูกค้าของบริษัทแต่ละรายโดยเป็นจ านวน
รวมกันไม่เกิน 200 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าการรับประกันช าระหนี้ดังกล่าวมีความเพียงพอในการลดความเสี่ยงในส่วนนี้ เนื่องจาก  
ที่ผ่านมา บริษัทมีหนี้สูญและ/หรือหนี้ที่ต้องตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญอยู่ในระดับต่ า ซึ่งมีจ านวนรวมเพียงประมาณ 
133ล้านบาท โดยบริษัทมีความเห็นว่า นโยบายจัดซื้อกรมธรรม์ดังกล่าวเป็นประโยชน์และช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถ  
เรียกเก็บเงินจากลูกค้าให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการจัดซื้อกรมธรรม์ดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินเป็นจ านวนรวมประมาณ 695 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท ตามล าดับ 
โดยหนี้สินข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ยที่ลอยตัวซึ่ งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย  THB  FIX ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว 
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการรักษาสัดส่วนของหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้อยู่  
ในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้รับวงเงินหลายประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่ง 
ซึ่งบริษัทสามารถเลือกใช้วงเงินและเทอมการช าระเงินที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น ๆ นอกจากนั้นการที่บริษัทเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์จะน าเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  
ต่อประชาชนบางส่วนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง 

2.3 ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน 
ในการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ และการให้บริการติดตั้งระบบโทรคมนาคม  

บริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง ส าหรับการสั่งซื้อสินค้าและจัดเก็บสินค้าเพื่อขาย ซึ่งจะต้องมี ความหลากหลาย 
และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งใช้ในขั้นตอนการเตรียมงานโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการด าเนินงาน  
ในโครงการติดตั้งระบบโทรคมนาคม ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนที่จะได้รับช าระเงินจากผู้ว่าจ้างตามสัญญา ท้ังนี้ ที่ผ่านมาบริษัทใช้  
แหล่งเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนหลัก เพื่อด าเนินธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้มีอัตราส่วน สภาพคล่อง  
และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2561-2563 ดังนี้ ปี 2561 ประมาณ 1.45 เท่าและ 1.09 เท่า และในปี 2562 ประมาณ 
1.37 เท่า และ 0.80 เท่า และปี 2563 ประมาณ 1.55 เท่า และ 1.16 เท่าตามล าดับ  

 
3. ความเสี่ยงอ่ืน ๆ 
 3.1 ความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานจากโรคระบาด 

 การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในช่วงต้นปี ได้สร้างผลกระทบมากมายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทย และยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมของสังคม จึงส่งผลต่อความเสี่ยงใหม่ที่ส าคัญในด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ของพนักงาน รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม 
 บริษัทได้ตระหนักและรีบด าเนินการเป็นอันดับแรก คือการดูแลพนักงานให้ปลอดภัยทั้งในเรื่องสุขภาพ ความมั่นคงในการ
ท างานรวมไปถึงการค านึงถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานกับบุคคลเกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเช้ือ
ไวรัสดังกล่าว โดยมีมาตรการจัดการความเสี่ยงโดยสรุปได้ดังนี้ 

- บริษัทติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
- บริษัทได้ออกมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ตามข้อบังคับของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ 

พร้อมสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงผลกระทบเชิงลบท่ีอาจสร้างความเสียหายให้กับตนเองและบริษัทได้ 
จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

- การเพิ่มมาตรการคัดกรองพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปิดทางเข้า-
ออกท่ีไม่จ าเป็นเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมสถานการณ์ 

- ให้พนักงานรักษาความสะอาด หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการเข้าสู่พื้นที่แออัด 
และพยายามรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงกิจกรรมประจ าวันต่าง ๆ อาทิ การใช้บันไดแทน
การใช้ลิฟ/ งดการรับประทานอาหารร่วมกัน/ งดการสนทนาหรือการรวมตัวเป็นกลุ่ม เป็นต้น 

- การพัฒนาระบบงานด้าน IT เพื่อรองรับการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from home) 
- การก าหนดนโยบายให้ทุกสายงานจัดเวลาท างานของพนักงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์และลักษณะงาน 

อาทิ การสลับวันปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานท่ีบ้าน จนกว่าสถานการณ์จะคลีคลาย  
- การจัดท ากลุ่มไลน์เพื่อแจ้งข่าวสารส าคัญให้พนักงานรับทราบอย่างทันท่วงที เป็นต้น   
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียด     
ได้ดังนี้  

รายการ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธ ิ

 (ล้านบาท) ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระผูกพัน 

31ธ.ค.62 31ธ.ค.63 

1. ท่ีดิน  ประกอบด้วย 171.72 171.72 บริษัทเป็นเจ้าของ ติดภาระจ านอง 

    - โฉนดที่ดินเลขท่ี 93838 เนื้อที่ 12-0-49 ไร่         

      ตั้งอยู่ที่ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุร ี         

    - โฉนดที่ดินเลขท่ี 14481  เนื้อท่ี 25 ตารางวา        

      ตั้งอยู่ที่ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จ.นนทบุร ี         

    - โฉนดเลขที่ 2404 เนื้อที่ 13-2-74 ไร่         

      ตั้งอยู่ที่ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด          
      จังหวัดนนทบุรี(ได้มาเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2556) 
ได้มีการแบ่งแยกโฉนดออกเป็น 2 แปลง 
 เมื่อวันท่ี 27 ส.ค. 2561  
- เลขท่ี 88429 เนื้อท่ี 5-0-39 
       เลขท่ี 88430 เนื้อท่ี 8-2-16         
 - โฉนดที่ดิน เลขท่ี 16288 เนื้อท่ี 1 งาน 4 ตารางวา  
   ตั้งอยู่ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  จ.กรุงเทพมหานคร         
 - โฉนดที่ดิน เลขท่ี 16289 เนื้อท่ี 1 งาน 4 ตารางวา  
   ตั้งอยู่ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  จ.กรุงเทพมหานคร 
- โฉนดที่ดิน เลขท่ี 16290 เนื้อท่ี - งาน 60 ตารางวา 
ตั้งอยู่ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพรา้ว  จ.กรุงเทพมหานคร         

2. อาคาร  ประกอบด้วย 160.75 149.70 
บริษัทและบริษัท
ย่อยเป็นเจ้าของ ติดภาระจ านอง 

- อาคารส านักงานและโกดังเก็บสนิค้า 
  ตั้งอยู่เลขท่ี 59 หมู่ 7 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จ.ชลบรุ ี        
- อาคารส านักงาน (ส านักงานใหญ่ ) 
  ตั้งอยู่เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
  จ.นนทบุรี         
- อาคารส านักงาน  
  ตั้งอยู่เลขท่ี 10 ซอยนาศนิวาส 47 ถนนนาศนิวาศ  
  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร         
- อาคารเลขท่ี 53/343 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็ 
  จ.นนทบุรี 
 
3.  เครื่องตกแต่งอาคาร 4.31 3.23 

บริษัทและบริษัท
ย่อยเป็นเจ้าของ ไม่ม ี
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รายการ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ  

(ล้านบาท) 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

31ธ.ค.62 31ธ.ค.63 

4. เครือ่งมอืและอปุกรณ ์ 1.78 1.37 
บรษัิทและบรษัิท

ยอ่ยเป็น ไมม่ี 
    เจา้ของ   

5. อปุกรณแ์ละเครือ่งใชส้  านกังาน 3.60 2.22 
บรษัิทและบรษัิท

ยอ่ยเป็น ไมม่ี 
    เจา้ของ   

6. ยานพาหนะ 17.32 19.06 
บรษัิทเป็นเจา้ของ/

ผูเ้ช่า 

ภายใต้
สญัญาเชา่ซือ้

และ 

    

ซือ้/ผูเ้ช่าทาง
การเงิน 

สญัญาเชา่
ทางการเงิน 

7. อปุกรณท์ี่ติดตัง้ตามสญัญา 7.47 4.15 บรษัิทเป็นเจา้ของ ไมม่ี 
8. ทรพัยส์นิระหวา่งการโอนเป็นสนิทรพัย ์ - 1.35 บรษัิทเป็นเจา้ของ -ไมม่ ี
รวม 366.95 352.80     

 

หมายเหตุ  1. ในปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทได้จ านองที่ดิน และอาคาร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ภายใต้วงเงินจ านองรวม
ประมาณ 198 ล้านบาท ไว้กับสถาบันการเงิน 

 2. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งได้ตัดค่าเสื่อมราคา
หมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ โดยมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 
74 ล้านบาท และ 93 ล้านบาท ตามล าดับ 

 3. สินทรัพย์บางส่วนเป็นสินทรัพย์ ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่บริษัทเป็นผู้เช่าทางการเงิน  
และผู้เช่าซื้อ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 21 ล้านบาท และ 24 ล้านบาท ตามล าดับ 

4. อุปกรณ์ที่ติดตั้งตามสัญญา คือ อุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงานตามโครงการ Smart Way 
ของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ซึ่งได้ร่วมกันก าหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานไฟสาธารณะ โดยมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ลงทุน  
ในการติดตั้งโคมไฟที่มีศักยภาพในการประหยัดพลังงาน และบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งบริษัทจะได้รับ
ผลตอบแทนส าหรับพลังงานไฟฟ้าท่ีประหยัดได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
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อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ :- 

รายการ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธ ิ

   (ล้านบาท) ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

31ธ.ค.62  31ธ.ค.63 

 1.อาคารส านักงานช้ัน 3  1.77 1.65  บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ   
พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 148 ตารางเมตร  
ตั้งอยู่เลขท่ี 10 ซอยนาศนิวาส 47 ถนนนาศนิวาส     
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร     
     

 
รายละเอียดของสัญญาที่ส าคัญ 
1) สัญญาเช่าคลังสินค้า 
   สัญญาเช่าท่ีเก็บสินค้าที่อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 คู่สัญญา  : นางพิมลพร เดชก าแหง (ในฐานะ “ผู้ให้เช่า”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท 
  : บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้เช่า”) 
 วันท่ีในสัญญา : วันท่ี 1 มกราคม 2562 

 ทรัพย์สินที่เช่า : ที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ 22687, 22695, 22696 ถนนติวานนท์ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อท่ีรวมประมาณ 600 ตารางวา โดยบริษัทได้สร้างโกดังบนท่ีดนิ
ดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นที่เก็บสินค้า  

 อัตราค่าเช่า  : 35,000 บาทต่อเดือน  
 ระยะเวลาของสัญญา : 3 ปี นับตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 

เงื่อนไขของสัญญา : ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่าต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 3 ปี นับแต่สัญญาเช่าฉบบันีส้ิน้สดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย 
 1. ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยจ ำนวน 2 บริษัท  

1.1) บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว บริษัท ซี.เอส.เอส.
เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงำนขำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และงำนติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำของหน่วยงำน
รำชกำรและ โครงกำรต่ำง ๆเป็นหลัก 

1.2)  บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว
บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด ประกอบธุรกิจให้บริกำรติดตั้งเสำสัญญำณ และอุปกรณ์
โทรคมนำคมให้บริกำรบ ำรุงรักษำเครือข่ำยระบบโทรคมนำคมแบบ Turnkey 

 

2. ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วมจ ำนวน 2 บริษัท 
2.1) บริษัท น้ ำซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 38 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว ซึ่งเป็นบริษัท 

นิติบุคคลที่จัดตั้งและจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยของสำธำรณรัฐประชำธิปไตรประชำชนลำว โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในกำรประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำ   

2.2) Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company  
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company ( “PKS”  )  ใ นสั ด ส่ วน ร้ อ ยละ  25 ขอ งทุ นจดทะ เบี ยน 
ซึ่งเป็นบริษัทนิติบุคคลที่จัดตั้งและจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยประเทศเวียดนำม โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำร  
ประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์  ที่ จั งหวัดฟู เยี้ ยน สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 
จ ำนวน 2 โครงกำร ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 99.216 เมกะวัตต์  

 

อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตหำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องพิจำรณำลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม บริษัทจะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อกำรท ำธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจำรณำผลตอบแทน  
และผลประโยชน์อื่นที่บริษัทคำดว่ำจะได้รับจำกกำรลงทุนเป็นส ำคัญเพื่อเป็นกำรสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มบริษัท  
โดยบริษัทจะพิจำรณำสัดส่วนกำรลงทุนตำมควำมเหมำะสมและผลตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรลงทุน เพื่อประโยชน์ 
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะควบคุมดูแลด้วยกำรส่งกรรมกำร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยของบริษัท  
เข้ำไปเป็นตัวแทนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรในกิจกำรนั้น ๆ รวมทั้งมีสิทธิในกำรออกเสียง 
ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

 
 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
ส ำหรับระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำย 

หรือคดีใด ๆ ด้วยกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) คดีที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ท่ีมีจ ำนวนสูงกว่ำร้อยละ5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น  
(2) คดีที่กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ แต่ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบ เป็นตัวเลขได้  
(3) คดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
 

 



 

52 รายงานประจ าปี 2563 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทก าหนด ทั้งนี้การจ่าย 
เงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสม
อื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

บริษัท ซี.เอส.เอส เอนเนอร์ยี่ จ ากัด และบริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทย่อย”) 
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทย่อย และหลังหักเงินส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทย่อยก าหนด ท้ังนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆในอนาคต 
ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้น 

 
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 ถึงปี 2563 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 

ปี 
งบการเงินเฉพาะ 

2561 2562 2563 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.03 0.06 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.03 0.06 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (%) 82% 101% 98% 
 
หมายเหตุ  : ปี 2563 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลด าเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 เป็นเงิน

สดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 คณะกรรมการมี
มติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการจ่ายปันผลงวด 6 เดือนหลังปี 2563 โดยจ่าย
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท อย่างไร
ก็ดีการจ่ายปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 
2564 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
หุ้นสำมัญ 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 588,036,884.50 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
1,176,073,769 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.50 บำท โดยมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 587,869,544.50 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 1,175,739,089 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.50 บำท 

 
หุ้นกู้ 
 - ไม่มี - 

 
ผู้ถือหุ้น 

 รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่ำสดุ วันที่ 3 มีนำคม 2564 

 
 

ข้อจ ำกัดกำรถือหุน้ของชำวต่ำงชำติ 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49% ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและช ำระ

แล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 3 มีนำคม 2564 มีชำวต่ำงชำติถือครองหุ้นของบริษัทจ ำนวน ร้อยละ 1.46 ของจ ำนวนหุ้นท้ังหมด 
 

กำรออกหลักทรัพย์อื่น  
-ไม่มี –  

ล ำดับ จ ำนวนหุ้น คิดเป็น (%)
1

1.1 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์ 208,148,836    17.70           
1.2 นาง วันดี กังสวิวัฒน์ 578                0.00            
1.3 นาย สุกิจ กังสวิวัฒน์ 98                  0.00            

208,149,512    17.70           
2 บริษัท 65,015,914      5.53            
3 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์ 58,339,711      4.96            
4 ครอบครัวเมฆมณี

4.1 นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี 30,058,756      2.56            
4.2 นาง วารี เมฆมณี 10,000,000      0.85            
4.3 นาย ณัฐภัทร เมฆมณี 10,000,000      0.85            

50,058,756     4.26            
5 ครอบครัวเศวตวรรณรัตน์

5.1 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์ 21,813,596      1.86            
5.2 น.ส. ภณิดา เศวตวรรณรัตน์ 3,341,688       0.28            

25,155,284     2.14            
6 นาง พชรพรรณ อรุณย่ิงมงคล 20,076,880      1.71            
7 นาย ปรีชา อรุณย่ิงมงคล 17,062,240      1.45            
8 นาย สกล สัณหฉวี 16,919,828      1.44            
9 นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี 16,715,800      1.42            
10 10,485,000      0.89            

487,978,925   41.50           
687,760,164    58.50          

1,175,739,089 100.00         

ช่ือ - นำมสกุล

รวม 10 อันดับแรก
ผู้ถือหุ้นรำยอ่ืน ๆ

ครอบครัวกังสวิวัฒน์

ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด

NOMURA PB NOMINEES LTD.



 

54 รายงานประจ าปี 2563 

โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หน่วยงานตรวจสอบภายในท างานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้  
คุณภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็นตัวแทนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยท าหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานกับ 
บริษัทผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระที่บริษัทได้ท าสัญญาว่าจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระ 
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โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของ
คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการอิสระ 
เป็นจ านวนกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และยังได้มีการก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่าน  
ในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 
 

 โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ

ที่เป็นผู้บริหารจ านวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน (ในจ านวนนี้เป็นกรรมการอิสระ ทั้ง 4 ท่าน)  
โดยคณะกรรมการอิสระประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ 
2. นายฉัฐภูมิ     ขันติวิริยะ 
3. รศ.ประภาษ  ไพรสุวรรณา 
4. ดร.วุฒิชัย  ดวงรัตน์ 
 

 กรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน เป็นจ านวนกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทตระหนัก 
และให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลคนเดียวกันกับผู้ที่  
ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้  
เพื่อให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ดีกรรมการบริษัทยังได้ก าหนดนิยาม  
และคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ  
รายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคล 
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการ  
ทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์  
หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์ 
เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระ
ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวน
ใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
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พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี 
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ด้วยเว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการ  
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการอิสระ 

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ 
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท 
ข้อบังคับของบริษัทระบุไว้ว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ในการด าเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ ระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทท้ังนี้คณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 9 ท่าน 

หมายเหตุ 
* รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
** โดยมีนางสาวนงนุช   เตมีศรีสุข เป็นเลขานุการบริษัท 
*** นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี และนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ครบวาระการด ารงต าแหน่งในปี 2564 อย่างไรก็ตามจะมีการ
พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 
 
 

 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายสมพงษ ์ กังสวิวัฒน์ *** ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
2 รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์  กรรมการอิสระ 
3 นายฉัฐภูม ิ ขันติวิริยะ  กรรมการอิสระ 
4 รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา * กรรมการอิสระ 
5 ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์  กรรมการอิสระ 
6 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์  กรรมการ 
7 นายกิตตริัตน ์ เมฆมณี *** กรรมการ 
8 นางสาวภณดิา เศวตวรรณรัตน์  กรรมการ 
9 นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข **/*** กรรมการ 



 

57 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษัท 
กรรมการซึ่งลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท คือ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ และนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญ  
ของบริษัท 

 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

ของบริษัท 
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจ าเป็น 
3.  จัดท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

4. มีอ านาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจน  
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบ 
ต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ าเสมอ 

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากับดูแลการบริหาร  
และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและก าไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

6.  มีอ านาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะน าให้อนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใด 
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

7.  มีอ านาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการด าเนินงานส าหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร 

8.  มีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนด  
ของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ 
ของคณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
เป็นต้น 

9.  มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูล
ตอ่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

10.  พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ  
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการด าเนินกิจการและการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหาร   
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การด าเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

 11.  กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรม การ 
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

12.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทท าขึ้น 
หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

13.  ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ าเสมอ และด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจน  
มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

14.  ด าเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การจัดการความเสี่ยง และความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตร วจสอบภายใน 
เป็นผู้ติดตามและด าเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
จากภายนอก  

15.  มีอ านาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือท่ีเห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์
ของบริษัท 
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16.  เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น คือ 
  ก)เรื่องใด ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และ 

ข)เรื่องใด ๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม    
ผู้ถือหุ้น 

17.  การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระท าได้ ก็ต่อเมื่อได้ 
รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  ก)การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
  ข)การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท 

  ค)การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญการมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไร
ขาดทุนกัน 

  ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท 
  จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
  ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท 
  ช) การอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ

ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น 

 18. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทั้งของตนเอง คู่สมรส 
และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทและบริษัทในเครือให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า 

 19.  กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ไม่เกิน5 บริษัท 
 ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น 
 
การแต่งต้ังและพ้นต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
 1. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดถ้าจ านวน

กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้กับส่วนหน่ึงในสามกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุดนั้นออกจากต าแหน่งก่อน กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

2.  ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่เข้ามาต าแหน่ง
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรวบรวมรายช่ือดังกล่าว 
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องและคัดเลือกรายช่ือที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
  3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยหุ้นหนึ่งเท่ากับหน่ึงเสียง 

3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณี  
ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนน  
เสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็น  
ผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 4. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งก็ต่อเมื่อ 
 ตาย 
 ลาออก  
 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดพ.ศ.2535 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดพ.ศ.2535 
 ศาลมีค าสั่งให้ออก 
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 5.  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทนจะด าเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทน 
จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการ
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

 

การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน (นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป) เว้นแต่
กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ  
ของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และช้ีแจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น 
 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น 
 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น โดยกรรมการแต่ละคน  
จะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท 
 

อ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัท 
 1. มีหน้าที่ในฐานะผู้น าของคณะกรรมการในการดูแลการด าเนินงานของบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน       

ที่ก าหนดไว ้
 2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และควบคุมให้การประชุมดังกล่าว  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากัด และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการลงคะแนนเสียง   

และมีคะแนนเสียงเท่ากัน 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี 
ซึ่งก าหนดการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ซึ่งในปี 2563 ได้มีการ
ก าหนดตารางการประชุมกรรมการประจ าปี 2564 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวม 
เป็นการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี ้

ครั้งที่ 
การประชมุ 

คณะกรรมการบริษทั 

การประชมุ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การประชมุ 

คณะกรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทนและ

บรรษัทภบิาล 

การประชมุ 

คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง 

การประชมุ 

ยุทธศาสตร ์

1 วันที่ 25 ก.พ.2564 วันที่ 25 ก.พ.2564 วันที่ 25 ก.พ.2564 วันที่ 13 พ.ค. 2564 วันที่ 11 ม.ค.2564 

2 วันที่ 13 พ.ค. 2564 วันที่ 13 พ.ค. 2564     วันที่ 2 มี.ค.2564 

3 วันที่ 11 ส.ค. 2564 วันที่ 11 ส.ค. 2564     วันที่ 1 มิ.ย.2564 

4 วันที่ 12 พ.ย.2564 วันที่ 12 พ.ย.2564     วันที่ 6 ก.ค.2564 

5         วันที่ 7 ก.ย.2564 

6     วันที่ 5 ต.ค.2564 

7     วันที่ 7 ธ.ค.2564 
 

 ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะด าเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการ 
ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ทั้งนี้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมได้โดยแจ้งต่อฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น 
เพื่อด าเนินการในการประชุม ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม  
คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านเสนอเรื่องต่าง ๆเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้  
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 ประธานกรรมการจะท าหน้าท่ีเป็นผู้น าและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่นสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม 
ทั้ งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมี เสียงหนึ่ง เสียง กรรมการที่มีส่วนได้ เสีย  
จะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อช้ีขาด  
 นอกจากน้ีรายงานการประชุมจะถูกจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังการประชุมเสร็จ โดยมีข้อมูลครบถ้วน และจัดเก็บ
รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ในการประชุมแต่ละครั้งควรมีกรรมการ      
เข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด และการลงมติต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนประชุมทั้งหมดในแต่ละปี  
 

ทั้งนี้ในปี2563กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนประชุมทั้งหมด 
 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจ านวน 5 ครั้ง เป็นตามวาระปกติจ านวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน 
และวาระพิเศษ 1 ครั้ง 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง) 

หมายเหต ุ

วาระ
ปกต ิ

วาระ
พิเศษ 

รวม ประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

1 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

4/4 1/1 5/5 1/1 
 

2 รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ กรรมการอิสระ 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

3 นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการอิสระ 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

4 รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

5 ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ 4/4 1/1 5/5 1/1  

6 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการ 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

7 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

8 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการ 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

9 นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ 4/4 1/1 5/5 1/1 
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8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน และเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ 

ด้านบัญชีการเงินและตรวจสอบ ท้ัง 4 ท่าน โดยก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
ทั้งนี้ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นจ านวน 4 ครั้ง ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยมี

กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบปี 2563 (ครั้ง) 

หมายเหตุ 

1. รศ.ดร.ปิติพัฒน์  ฉัตรอัครพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4  

2. คุณฉัฐภูมิ  ขันติวิริยะ กรรมการตรวจสอบ 4/4   

3. รศ.ประภาษ  ไพรสุวรรณา กรรมการตรวจสอบ 4/4  

4. ดร.วุฒิชัย  ดวงรัตน์ กรรมการตรวจสอบ 4/4  

โดยมีนางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ( Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ  
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด  
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาเสนอ แต่งตั้ง และเสนอถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้องปีละ1ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ 

ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า

ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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ก. รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ข. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่ก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าว
ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ได้ 

 
8.1.3 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ทั้งนี้ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมจ านวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด  ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วย 

 
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ

สรรหาฯปี 2563 (ครั้ง) 
หมายเหตุ 

1. รศ.ดร.ปิติพัฒน์  ฉัตรอัครพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ 1/1  

2. คุณฉัฐภูมิ  ขันติวิริยะ กรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ 1/1   

3. คุณภณิดา  เศวตวรรณรัตน์ กรรมการสรรหาฯ  1/1  

โดยมีนางประภัสสร ลักษณ์วุฒิวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ด้านสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. สรรหาและน าเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม ส าหรับการเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  
ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการของอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความ 
เหมาะสมของกรรมการที่พ้นต าแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมกา รบริษัทและ/หรือ 
กรรมการของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้าจ าเป็น) 

2. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทน  
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ(ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน บ าเหน็จ โบนัส 
สวัสดิการ   ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน และน าเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 

3.  พิจารณา สรรหา ก าหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและเง่ือนไขการว่าจ้าง
บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 

4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามการดูแลการด าเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์
ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท 

5.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ของกรรมการ อนุกรรมการ (ถ้ามี) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ด้านบรรษัทภิบาล 
1. พิจารณา ทบทวน น าเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเรื่อง นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ

ธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่สนับสนุนการเจริญเติบโต  
ของบริษัทอย่างยั่งยืน 



 

63 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

2. ติดตามทบทวนระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบาย  
และแนวปฏิบัติที่วางไว้ 

3. ก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแล 
ตามกฎหมายเช่นส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยเป็นต้น 

4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย 
รวมทั้งให้ความเห็นชอบในผลการประเมินเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป 

5. รายงานผลการปฏิบัติขององค์กร ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงาน  
แก่คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสมตามขอบเขต  
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ท่าน ซึ่งอย่างน้อย   
1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ  

ทั้งนี้ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้นจ านวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้า
ร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุม
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
ปี 2563 (ครั้ง) 

หมายเหตุ 

1. นายสมพงษ์  กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1  

2. นายโอภาส   ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1   

3. นายกิตติรัตน์  เมฆมณี กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1  

4. นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1   

5. นายฉัฐภูมิ   ขันติวิริยะ กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการอิสระ 1/1  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. ก าหนดและน าเสนอนโยบายเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการตลาด หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยส าคัญต่อบริษัท เป็นต้น ให้แก่
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการด าเนินงาน ส าหรับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3. ศึกษาและทบทวนกระบวนการท างานของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กร   
มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4. แต่งตั้งบุคลากรและ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม  
รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานดังกล่าว 
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

5. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้ถูกน าไปปฏิบัติ  
อย่างเหมาะสม และเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการ  
ด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจัดท าวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะมีผลกระทบ  
ต่อการด าเนินงานของบริษัท ทั้งความเสี่ยงท่ีมาจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของบริษัท 

6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
 



 

64 รายงานประจ าปี 2563 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการลงทุนของบริษัท อีกทั้ง
ติดตามงานด้านยุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัท โดยก าหนดให้มีการประชุมปีละ 7 ครั้ง โดยในปี 2563 มีกรรมการยุทธศาสตร์เข้า
ร่วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 95.24 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

   ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2563 (ครั้ง) 

หมายเหตุ 

1. นายสมพงษ์  กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ 7/7  

2. รศ.ดร.ปิติพัฒน์  ฉัตรอัครพัฒน์ กรรมการยุทธศาสตร์ 6/7   
3. คุณฉัฐภูมิ  ขันติวิริยะ กรรมการยุทธศาสตร์ 7/7  

4. รศ.ประภาษ  ไพรสุวรรณา กรรมการยุทธศาสตร์ 7/7   
5. ดร.วุฒิชัย  ดวงรัตน์ กรรมการยุทธศาสตร์ 6/7  
6. นายโอภาส   ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการยุทธศาสตร์ 7/7  
7. นายกิตติรัตน์  เมฆมณี กรรมการยุทธศาสตร์ 6/7  
8. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการยุทธศาสตร์ 7/7  
9. นางสาวนงนุช  เตมีศรีสุข กรรมการยุทธศาสตร์ 7/7  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 
1. ก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการด าเนินงาน ส าหรับการลงทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย  

การลงทุน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามได้อย่างมีประสิทธิผล 
2. ศึกษาและทบทวนกระบวนการท างานของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการ

และกระบวนการบริหารการลงทุนอย่างเหมาะสม 
3. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์การบริหารการลงทุนได้ถูกน าไปปฏิบัติ

อย่างเหมาะสม และเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเป็นไปตาม
เป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัท  

4. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ท่าน โดยก าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้นจ านวน 12 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านทั้ง 12 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร 

ปี 2563 (ครั้ง) 

หมายเหตุ 

1. นายสมพงษ์  กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร 12/12  

2. นายโอภาส    ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการบริหาร 12/12   

3. นายกิตติรัตน์  เมฆมณี กรรมการบริหาร 12/12  

4. นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรัตน์ กรรมการบริหาร 12/12   

5. นางสาวนงนุช  เตมีศรีสุข กรรมการบริหาร 12/12  

 
 
 
 
 
 



 

65 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

อ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหาร 
  1. การก ากับดูแลการท างานของคณะกรรมการบริหาร 
  2. ให้ค าแนะน าฝ่ายจัดการในการด าเนินธุรกิจ 
  3. ก ากับดูแลใหฝ้่ายจัดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่จัดการงานและด าเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด  
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการเฉพาะกรณี 

2. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
3. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
4. กิจการดังต่อไปนี้เสนอผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน 

  4.1 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท 
  4.2 เรื่องที่หากท าไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญแก่กิจการของบริษัท 
  4.3 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง 
  4.4 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้ 
  4.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

บริษัทได้วางไว้  
  5. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจและหน้าที่ ในการด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนดเพื่อบริหารบริษัทให้ประสบ

ความส าเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึง 
  5.1 จัดท าและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่ส าคัญของบริษัท และน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  5.2 พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจ าปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึง

สิ่งที่ต้องริเริ่มต่าง ๆ ที่ส าคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

  5.3 พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดเพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  5.4 พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจด าเนินการหรือได้รับมอบอ านาจ 
จากคณะกรรมการบริษัท 

  5.5 พิจารณาทบทวนอ านาจด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในตารางการมอบอ านาจและน าเสนอ  
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  5.6 จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว 
  5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ด าเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ท่ีคณะกรรมการสรรหา    

และก าหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
  5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้า  

ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท 
  6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้

รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป 

  7. อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้าในจ านวน 
ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อรายการ  

  8. อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท 
ต่อรายการ  

  9. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญ ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

  10. จัดสรรเงินบ าเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคล
ใด ๆ ที่กระท ากิจการให้บริษัท 



 

66 รายงานประจ าปี 2563 

11. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจน้ัน ๆ ได้ 

  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคล  
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย  
(ถ้ามี) รวมทั้งรายการที่ก าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
ซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ส านักงาน  
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 
ผู้บริหาร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 6 ท่านดังนี ้

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายสมพงษ์      กังสวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2 นายโอภาส       ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม 
3 นายกิตติรัตน์    เมฆมณี กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ 
4 นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน – บัญช ี
5 นางสาวนงนุช   เตมีศรีสุข กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ 
6 นายนราเชษฐ์   ฉัตราฐิติพันธ์ กรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 1. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย  

ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร  
ของบริษัททุกประการ 

 2. มีอ านาจสั่งการ วางแผน ควบคุม และดูแลด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ  
ที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารก าหนด 

 3. จัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีของแต่ละหน่วยงานเพื่อน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  
รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

 4. มีอ านาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย  
การจัดหาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจ าหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ 
ทรัพย์สิน และบริการเป็นต้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้วงเงินอนุมัติที่ก าหนด 

 5. อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้า ในจ านวนเงิน  
ไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อรายการ 

 6. อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้นในวงเงินไม่เกิน  20 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

 7. มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท างานภายในองค์กร 

 8. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก าหนดอัตราค่าจ้าง/เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆโบนัส  
และปรับขึ้นเงินเดือน ส าหรับพนักงานในต าแหน่งถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา 

 9. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่ เกี่ยวข้องจ าเป็ น 
และเป็นการด าเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท 

 10. พิจารณาและด าเนินการเสนอเรื่องราวต่าง ๆต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการลงมติ
และ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเรื่องดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
เ ช่นส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 

 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึง  
การมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานของบริษัท 

 



 

67 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 อย่างไรก็ตามประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอ านาจอนุมัติ
รายการใดที่ตนและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด 
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ท้ังนี้ในการท านิติกรรมใด ๆที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารและ/หรือผู้รับมอบอ านาจที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะต้องน าเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อน าเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท  
และ/หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท 
ที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว 
 
เลขานุการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่งวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 
โดยมีประวัติดังนี้ 
 นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 

 ต าแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ และเลขานุการบริษัท 
 อายุ 57 ปี 
 คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตรDirector Accreditation Program รุ่น 37/2005 
 หลักสูตรDirector Certification Program รุ่น 60/2005 
 หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 27/2008 

 ประกาศนียบัตร หลักสูตร "พื้นฐานและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน" รุ่น6 
 ปี 2554สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 ประสบการณ์ท างาน 
  บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
  2556-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จดัการสายงานการจัดการ, เลขานุการบริษัท 
  2554-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร 
  2548-ปัจจุบัน : กรรมการ 
  อื่น ๆ 
  2540-ปัจจุบัน : กรรมการ ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด   
  2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทนีออน เวิรคส์ คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
  1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
  (ก) ทะเบียนกรรมการ 
  (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
  (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
  2. เก็บรักษารายงานการมสี่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
  3. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

ราชการดังกล่าวประกาศก าหนด 
 
 



 

68 รายงานประจ าปี 2563 

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ของกรรมการและผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว 
ต้องรายงานต่อบริษัทและ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันท าการ รวมทั้งท าการทบทวนทุกปี 
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2561 คณะกรรมการได้มีมติให้เลขานุการบริษัทท าการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมรับทราบ ก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
 

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
หุ้นสามัญ    

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้น 
ท่ีถือ 

ณ วันท่ี 
31 ธ.ค. 62

จ านวนหุ้น 
ท่ีถือ 

ณ วันท่ี 
31 ธ.ค. 63

จ านวนหุ้นท่ี
เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง)
ในปี 63

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการใหญ่ 208,148,836  208,148,836   - 17.70

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ 1,794,300      1,794,300       - 0.15

รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - - -

นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - - -

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - - -

ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 50,000           250,000 200,000 0.02

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - - -

นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการ 58,339,711    58,339,711     - 4.96

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - - -

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ 30,058,756    30,058,756     - 2.56

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ 10,000,000    10,000,000     - 0.85

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการ 3,341,688      3,341,688       0.28

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - - -

นางสาวนงนุช เตมีศรีสุช กรรมการ 1,502,928      1,502,928       - 0.13

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - - -

กรรมการบริษัท

 
 



 

69 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้น 
ท่ีถือ 

ณ วันท่ี 
31 ธ.ค. 62

จ านวนหุ้น 
ท่ีถือ 

ณ วันท่ี 
31 ธ.ค. 63

จ านวนหุ้นท่ี
เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
ในปี 63

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

1 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 208,148,836    208,148,836  - 17.70

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ 1,794,300        1,794,300      - 0.15

2 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม 58,339,711      58,339,711    - 4.96

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - - -

3 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 30,058,756      30,058,756    - 2.56

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ 10,000,000      10,000,000    - 0.85

4 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี 3,341,688        3,341,688      - 0.28

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - - -

5 นางสาวนงนุช เตมีศรีสุช กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ 1,502,928        1,502,928      - 0.13

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ - -                 - -

6 นายนราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ - -                 - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ - -                 - -

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์

กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
  คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีแนวทางในพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรวมทั้งภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจ โดยที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอ่ืน เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.กรรมการบริษัท 
 ค่าตอบแทนรายเดือน 

 ประธานกรรมการบริษัท  จ านวน 70,000 บาท/เดือน 
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

- กรรมการบริษัท   จ านวน 30,000 บาท/ครั้ง 
 2.กรรมการตรวจสอบ 
 ค่าตอบแทนรายเดือน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  จ านวน 30,000 บาท/เดือน 
 กรรมการตรวจสอบ   จ านวน 20,000 บาท/เดือน 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ   จ านวน 10,000 บาท/ครั้ง 

 3.กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง  จ านวน 10,000 บาท/ครั้ง 
 4.กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

 กรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 10,000 บาท/ครั้ง 
5. กรรมการยุทธศาสตร์ 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
 กรรมการยุทธศาตร์ จ านวน 5,000 บาท/ครั้ง 

 ส าหรับข้อ 3 และข้อ 4 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้ 
6. ส่วนที่เหลือให้ส ารองไว้ส าหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่นให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป 

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2563 ดังนี้  

 

หมายเหต ุ: โดยคณุสมพงษ ์กงัสวิวฒัน ์ไมข่อรบัคา่ตอบแทนรายเดือนในฐานะประธานกรรมการ 

ค่าเบ้ีย
ประชุม

ค่าตอบแทน
รายเดือน

ค่าเบ้ีย
ประชุม

ค่าตอบแทน
รายเดือน

คณะกรรมการ
สรรหาฯ

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

ประชุม
ยุทธศาสตร์ รวมสุทธิ

1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ 150,000.00     -            -              -              - -              35,000.00      185,000.00     

2. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ 150,000.00     -            40,000.00      360,000.00     10,000.00      -              30,000.00      590,000.00     

3. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ 150,000.00     -            40,000.00      240,000.00     10,000.00      10,000.00      35,000.00      485,000.00     

4. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา 150,000.00     -            40,000.00      240,000.00     - -              35,000.00      465,000.00     

5. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ 150,000.00     -            40,000.00      240,000.00     - -              30,000.00      460,000.00     

6. นายโอภาส ไพรสุวรรณา 150,000.00     -            -              -              - -              35,000.00      185,000.00     

7. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 150,000.00     -            -              -              - -              30,000.00      180,000.00     

8. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ 150,000.00     -            -              -              - -              35,000.00      185,000.00     

9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 150,000.00     -            -              -              - -              35,000.00      185,000.00     

1,350,000.00  -            160,000.00     1,080,000.00  20,000.00      10,000.00      300,000.00     2,920,000.00 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบ้ียประชุม

รายช่ือกรรมการ
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  

โดยใช้การวัดผลการด าเนินงานในรูปแบบของดัชนีวัดผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยผู้บริหารแต่ละคนจะมี KPI 
ประจ าปีในการวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน ที่สอดคล้องกับ KPI รวมของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล โดยใช้ดัชนีช้ีวัดต่าง ๆเป็นตัวบ่งช้ี  ได้แก่ผล
ประกอบการทางธุรกิจของบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมทั้งยังเปรียบเทียบค่าตอบแทนในต าแหน่งและกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจ าปี และสวัสดิการอื่น ๆ ส่วนสิทธิ
ประโยชน์ระยะยาว ได้แก่เงินสมทบส ารองเลี้ยงชีพ 

ทั้งนี้ส าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณา  
ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
ความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยใช้ระบบการวัดและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในรูปแบบของ KPI ภาพรวม 
ทั้งองค์กร อีกทั้งยังยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็นสากล ด้วยการวัดผลเชิงคุณภาพ (Balanced Scorecard)ประกอบด้วย 
ปัจจัยหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน  
และด้านการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังได้ท าการประยุกต์วัตถุประสงค์
รวมถึงแนวคิดมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการใช้มุมมองด้านการเงินเป็นพื้นฐาน น าไปสู่วิธีการบริหารการใช้เงินอย่างประหยัด  
ให้เกิดความคุ้มค่าในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการภายในที่ดี และส่งผลไปยังการสร้างความพึงพอใจสูงสุด  
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจ าปี  
และสวัสดิการอื่น ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว ได้แก่เงินสมทบส ารองเลี้ยงชีพโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2562 และ ปี 2563 ดังนี ้

 

ค่าตอบแทน 
ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
ผู้บริหาร 6 28,021,575.00 6 28,997,030.00 

 
ค่าตอบแทนอ่ืน 
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
 -ไม่มี – 
 
ค่าตอบแทนอื่นส าหรับผู้บริหาร 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทได้จดัให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้จา่ยเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเดือน โดยในปี 
2562 และ 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหาร จ านวน 6 ท่าน ดังนี ้

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 

ผู้บริหาร 6 1,684,584.00 6 1,763,264.00 
 
บุคลากร 
 จ านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 304 คน ประกอบด้วย
พนักงานตามสายงานดังนี ้

ล าดับ สายงาน จ านวนพนักงาน 
1 สายงานขายและติดตั้งโทรคมนาคม 42 

2 สายงานขายและการตลาด 172 
3 สายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 
4 สายงานบริหารงานท่ัวไป 79 

  รวมทั้งสิ้น 304 
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โดยสัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ อายุ มีรายละเอียดดังนี้ 
จ าแนกแยกตามเพศ จ านวนพนักงาน % จ านวนแยกตามเพศ 

ชาย 137 45.07% 

หญิง 167 54.93% 

รวมทั้งสิ้น 304 100.00% 

 
จ าแนกแยกตามอายุตัว จ านวนพนักงาน % จ านวนแยกตามอายุตัว 

น้อยกว่า 30 ปี 31 10.20% 

30 – 50 ปี 234 76.97% 

มากกว่า 50 ปี 39 12.83% 

รวมทั้งสิ้น 304 100.00% 

 

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) 
 ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้แก่พนักงานท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน  
ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ดังนี้ 

ค่าตอบแทน 
ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 
พนักงาน 149,381,721.81 147,631,553.41 

 
 

ค่าตอบแทนอื่น ๆแก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) 
 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน ในปี 2562 และ 2563 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ให้แก่พนักงาน ดังนี ้

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ปี 2562 ปี 2563 
จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 

พนักงาน 4,173,373.00 4,243,937.00 
 

บุคลากรบริษัทย่อยบริษัทฯมีบริษัทย่อย จ านวน 2 บริษัท ซึ่งมีจ านวนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560ดังนี ้
บริษัท จ านวนพนักงาน 

บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ จ ากัด - 

บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 55 

รวม 55 
หมายเหตุ : บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ จ ากัด ไม่มีพนักงานเนื่องจากได้มีการโอนย้ายพนักงานทั้งหมดมายังบริษัทฯแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2559 
นอกจากนั้นบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะเวลา 3 ป ี
 

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทย่อย 
 ในปี 2563 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานอันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และ
สวัสดิการอื่น ๆดังนี้ 

บริษัท จ านวนบาท 

บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ จ ากัด - 

บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 33,508,328.23 

รวม 33,508,328.23 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2563 คือนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800 แห่ง 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นผู้สอบบัญชี
อิสระ มีความน่าเช่ือถือและไม่มีความสัมพันธ์และหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีในปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 2,905,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 CSS Energy NWC 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (Audit fee) (Baht) 1,410,000.00 185,000.00 440,000.00 
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 540,000.00 90,000.00 240,000.00 
Total 1,950,000.00 275,000.00 680,000.00 

ทั้งนี้ในปี 2563 ไม่มีค่าบริการอื่นท่ีจ่าย (Non-audit fee) ให้กับผูส้อบบัญชีนอกเหนือจากรายการข้างต้น 
 
สวัสดิการพนักงาน 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานให้ดีขึ้น นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด 
บริษัทยังมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆเพิ่มเติม เช่น ห้องพยาบาล การประกันภัยกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจ าปี 
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ  
และเสริมสร้างความมั่นใจในการท างานร่วมกับบริษัท โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่พนักงานจะได้รับ 
 
หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนพนักงาน 
  บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานซึ่งสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน  
ของบริษัทฯ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ 
 
   การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น 

 บริษัทมีการก าหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในการท างาน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

 บริษัทมีการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้าง และโบนัสประจ าปี ปีละ1 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
ของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงาน 
โดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) มาใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานและหน่วยงาน รวมทั้งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล้องไปกับ  
ผลการด าเนินงานของบริษัท 

 บริษัทมีการให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการ  
จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและการให้สวัสดิการด้านอื่น ๆ ได้แก่ 
เงินฌาปนกิจ การอบรมสัมมนาแก่พนักงานเป็นต้น 
 

การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว 
 บริษัทมีเกณฑ์การพิจารณาปรับช้ันพนักงานเป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI 

(Key Performance Indicators) มาใช้ในการพิจารณาจากการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงาน 
โดยยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็นสากลด้วยการวัดผลเชิงคุณภาพ Balanced Scorecard ประกอบด้วยปัจจัย 
4 หลักคือด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน  
และด้านการเรียนรู้พัฒนา ที่ก าหนดค่าตอบแทนและเงินจูงใจท่ีเหมาะสม  

 บริษัทมีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงาน  เพื่อสนับสนุนและจูงใจ ให้พนักงานมีวินัยการออมที่ดี 
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถก าหนดอัตราเงินสะสมได้ตั้งแต่ 3% จนถึง 15% ส าหรับส่วนบริษัทจะ 
สมทบเงินเข้ากองทุนฯโดยพิจารณาจากอายุงานในบริษัทตามระเบียบปฏิบัติแต่ไม่เกิน 5% ของฐานเงินเดือน 
ตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายคืนให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน 

 
 



 

 

74 รายงานประจ าปี 2563 

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
บริษัทฯ  ได้แบ่งการบริหารจัดการอย่างชัดเจนออกเป็นกลุ่มงาน  ดังนี้ 
1. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล HRM : Human Resource Management  

มุ่งเน้นการบริหารค่าตอบแทนและดูแลการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมกับยุคสมัยและวิถีชีวิต   
ที่เปลี่ยนแปลงไป  

 พนักงานและแรงงาน  บริษัทCSS ได้ท าการทบทวนนโยบายเป็นประจ าทุกปี โดยในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนแนวทาง 
การบริหารบุคลากรและการเพิ่มมาตรการป้องกันเพื่อรองรับความเสี่ยงตามสถานการณ์ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงาน
ทั้งหมดเป็นสัญชาติไทย 100% ไม่มีปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก จึงท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานการค านึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นส าคัญ อันประกอบด้วยการจ้างงานและก ารจ่ายค่าตอบแทน 
อย่างเป็นธรรม มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อง อันน าไปสู่การ
พัฒนาความผูกพันธ์ท่ีดีกับองค์กร  

 การจ้างงาน  ท่ามกลางวิกฤติของโรคระบาด จึงท าให้บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการจ้างงานเป็นกรณีพิเศษ  
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ถึงแม้ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพรวมขณะนี้ได้ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการภายใต้นโยบายการจ้างงาน
อย่างเป็นธรรม เปิดกว้างและให้โอกาสแก่บุคคลหลากหลายลักษณะโดยไม่ ถือเป็นข้อจ ากัด พร้อมด้วยเครื่องมือ 
การประเมินผลงานที่มีความเป็นสากล และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดด าเนินไปพร้อมกับการ  
เพิ่มเติมนโยบายเพื่อการปรับตัวให้อยู่รอดทั้งองค์กร โดยให้ความส าคัญกับแผนการพิจารณาผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น  
และระยะยาว  

แม้ว่าบริษัทฯจะท าการปรับปรุงนโยบายใหม่และเพิ่มมาตรการป้องกันในด้านต่าง ๆ ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาด 
โควิด-19 แต่บริษัทฯ ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งความน่าเช่ือถือและการสร้างขวัญก าลังใจให้กับพนักงานทุกคนด้วยการค านึง  
ถึงการจ่ายค่าจ้างตรงเวลา สม่ าเสมอ และคงสวัสดิการพื้นฐานไว้เช่นเดิม 

 การบริหารแรงงานสัมพันธ์  พนักงานถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเจริญเติบโตขององค์กรที่น าไปสู่ความยั่งยืน บริษัท ฯ 
ตระหนักถึงการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจให้พนักงานทุกคนได้รับความรู้สึกมั่นคงและความปลอดภัย  
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของพนักงาน  
ให้ดีขึ้นอีกด้วย  
  ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ สามารถด าเนินงานตามแผนงานได้ตามเป้าหมายและมีความสอดคล้องกับค่านิยมหลัก
และกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างราบรื่น   อีกทั้งยังได้มีการเพิ่มและปรับเปลี่ยนวิธีการท างานใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนา
เครื่องมือในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้  

1.) พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับยุคสมัยและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเพิ่มสัดส่วน  
ของช่องทางการสื่อสารด้านออนไลน์มากขึ้น คือ  
- พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet System) ให้มีความรวดเร็ว แม่นย าและรองรับ 

กับปริมาณการใช้งานในอนาคตที่ก าลังจะเพิ่มขึ้นด้วย   
- ศึกษาและใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เป็นประโชน์และเหมาะสม เช่น การสร้างกลุ่ม LINE เพื่อประโยชน์

ในการเข้าถึงพนักงานได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์ 
2.) การน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้สามารถช่วยลดระยะเวลาการตอบกลับของข้อมูล ส่งผลให้กระบวนการ

เก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว น ามาซึ่งประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ของพนักงานได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเร็วมากข้ึน 

3.) พัฒนาสมรรถนะช่องทางการสื่อสารแบบภายนอกองค์กร ( Internet System) การปรับปรุงเว็ปไซต์เพื่อ
รองรับและสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นพนักงานสามารถเข้าไปศึกษา
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาตนเอง รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯจะสามารถเข้าถึงข้อมูลตามที่ต้องการ  
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการแต่งตั้งคณะท างานสวัสดิการภายใต้กฎหมายก าหนด 
มุ่งหวังให้เกิดเป็นพื้นที่อิสระของพนักงาน สามารถแสดงความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  
กับบริษัท ผ่านคณะท างานสวัสดิการเพื่อเป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอต่อคณะผู้บริหาร  
ให้รับทราบข้อสงสัยหรือกังวลใจ อันน าไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้  การพัฒนาเครื่องมือ
การบริหารและการแต่งตั้งคณะท างานสวัสดิการ จึงถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบริหาร  



 

 

75 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

แรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลท าให้คะแนนการส ารวจความผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัท 
ในปี 2563 มีระดับคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 82% และมีอัตราการลาออกลดลงเหลือเพียง 1%  

 
2. ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD: Human Resource Development  

มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน อันส่งผลต่อความก้าวหน้าของพนักงานในอนาคต 
รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและสนับสนุนบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสามารถรับผิดชอบต่อสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

 การพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้า  เป็นปัจจัยส าคัญในการรักษาพนักงานและร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัท จึงได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในแต่ละปี โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารทุกฝ่ายงาน
เป็นผู้น าเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของทีมปฏิบัติงานทุกคนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวพนักงานและ
องค์กร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการออกแบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม ตลอดจนวิเคราะห์
และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร น าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกปี  
  ในปี 2563 เป็นปีที่ต้องเผชิญกับข้อจ ากัดในการด าเนินงานเป็ นอย่างมาก ทั้งสถานการณ์ความเสี่ยง 
ด้านโรคระบาดโควิด-19 และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับจากรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ท าให้ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่นปัจจัยปัญหาที่สะท้อนมากที่สุดคือการฝึกอบรมพนักงานไม่สามารถด าเนินการ  
ได้ตามเป้าหมาย อันเนื่องมาจากข้อปฏิบัติจากภาครัฐที่ขอความร่วมมือในการงดเว้นการใช้ห้องประชุม การปฏิบัติงาน  
รูปแบบ work from home ฯลฯ จึงส่งผลกระทบต่อการนับจ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมท าให้มีระดับคะแนนลดลง 
แสดงได้จากผลลัพธ์ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดังนี้ 

- การวัดผลส าเร็จตามแผนการฝึกอบรมประจ าปีคิดเป็นร้อยละ 74.00 
- การวัดความพึงพอใจของพนักงานในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 83.49 
- การบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 60.17 
- ค่าเฉลี่ยจ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรม/คน/ปีคิดเป็นร้อยละ 6.04 

ปี 2563 บริษัทได้มีการปรับนโยบายด้านการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในมิติออนไลน์
มากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ยังคงอยู่กับโลกของเราไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคล 
จึงรับหน้าที่ท าการศึกษาวิธีการจัดท าข้อมูลและเพิ่มเติมเครื่องมือส าหรับการจัดท าหลักสูตรออนไลน์ให้มีความเหมาะสม
กับบริบทขององค์กรมากท่ีสุด  

- อบรมภายใน ตามนโยบายหลักบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นสนับสนุนการอบรมความรู้ ทักษะ ให้สอดคล้อง  
กับความสามารถหลักขององค์กรเป็นส าคัญ ด้วยคาดหวังว่าจะช่วยท าให้เกิดศักยภาพเชิงการแข่งขันได้  
และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในอนาคต  ส าหรับหลักสูตรที่บริษัทฯ ต้องให้ความส าคัญและปฏิบัติมาอย่าง 
ต่อเนื่องแม้ว่าต้องเจอข้อจ ากัดต่าง ๆ คือ การอบรมความรู้เบื้องต้นให้กับพนักงานใหม่ เนื่องจากเป็นข้อมูล  
ที่ส าคัญต่อการเริ่มต้นปฏิบัติงาน ประกอบด้วย จริยธรรมและจรรยาบรรณองค์กร การปฏิบัติงานภายใต้  
ข้อบังคับของบริษัทและข้อปฏิบัติ เชิงป้องกันของการต่อต้านทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ หลักสุขอนามัย  
และความปลอดภัย ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร เป็นต้น  

นอกเหนือจากนั้น ยังได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการอบรมร่วมกับคู่ค้าเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลสินค้า
อย่างเข้มงวด ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงประโยชน์ของการมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยความจริงใจ  ถึงแม้ว่าในปี 
2563 บริษัทฯ ไม่สามารถพบปะหารือกับคู่ค้าได้เหมือนเดมิ แต่บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรม
หรือการประชุมมาใช้เป็นการสื่อสารทางออนไลน์ทดแทน เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ประชุมทางไกลมากขึ้น  
(Zoom System)  ดั งนั้น บริษัทฯ ยังมีความเ ช่ือมั่นว่าบุคลากรของบริษัทยังคงเป็นผู้มีความพร้อม 
ส าหรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม 

 

- อบรมภายนอก ด้วยนโยบายหลักของบริษัทได้สนับสนุนให้มีการอบรมภายนอกในหลักสูตรเฉพาะด้าน  
ตามความจ าเป็นของฝ่ายงานต่าง ๆ รวมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ  
อันเป็นการสนับสนุนเป้าหมายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ยึดมั่นในการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลที่เป็นเลิศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะการเป็นสมาชิกที่ดีของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งในช่วงวิกฤติของโรคระบาดโควิด-19 นี้ แม้เกิดข้อจ ากัดในการส่งพนักงานไปเข้าร่วมอบรมภายนอก แต่บริษัท 
ได้ปรับรูปแบบการพัฒนาความรู้และการรับรู้ข่าวสารให้ทันต่อสถานการณ์ได้ดี โดยจัดให้มีหน่วยงานกลาง  
คือ ฝ่ายเลขานุการ รับผิดชอบหน้าที่คอยจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ  
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ท าการคัดกรองความรู้ ข่าวสาร และน าส่งไปยังผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประยุกต์ใช้ 
การแก้ไข พัฒนางานอยู่เป็นประจ า อาทิ การจัดท าเอกสารข่าวภายในองค์กร (CSS Executive News) 
ที่จะรวบรวมข่าวสารส าคัญจากแหล่งข่าวที่น่าเช่ือถือไว้ให้ศึกษา เช่น ข่าวสารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 
ไทย(ตลท.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ฯลฯ  

นอกจากนั้นบริษัท ฯ ยังได้ตระหนักถึงการส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน  
มาโดยตลอด โดยปีนี้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงการป้องกันผลกระทบเชิงลบและส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ หลักสูตร แนวทางการก าหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร และ หลักสูตร 
GREEN OFFICE เป็นต้น 

 
3. ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย (SQM : Safety & Quality Management)    

บริษัท ฯ มีเป้าหมายส าคัญมุ่งสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยให้กับพนักงาน ด้วยการส่งเสริมความปลอดภัย
ในระบบการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานสากล ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ในปี 2563 นี้ ท าให้บริษัท ฯ ต้องท างานหนัก 
เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านการออกนโยบายฉุกเฉิน หรือการก าหนดมาตรการใหม่ ๆ เพื่อการป้องกันพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากโรคระบาดดังกล่าว  

 การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย  บริษัทฯ มีนโยบายการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานอย่างมีคุณภาพ  
และมีความปลอดภัย โดยก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้ทบทวนเนื้อหาที่เหมาะสม  
กับสถานการณ์ อาทิ หลักสูตร  5 ส. เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน  หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสาร 
และการจัดการองค์กรในภาวะวิกฤต หลักสูตรการขับรถอย่างปลอดภัย/การบ ารุงรักษารถ/การใช้รถอย่างประหยัด 
พลังงานและหลักสูตร ความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยง ฯลฯ และภายหลังการอบรมจะมีหัวหน้างานท าหน้าที่ติดตามผล  
และเน้นย้ าความส าคัญสื่อสารบริเวณหน้างานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาการเข้าอบรมหลักสูตรที่จ าเป็น  
ส าหรับความเช่ียวชาญ อาทิ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 หลักสูตรการอบรมทบทวนการท างานกับปั้นจั่น 
ชนิดเคลื่อนที่ (รถปั้นจั่น) และระงับอัคคีภัยขั้นต้น(ซ้อมหนีไฟ)   

  นอกจากนี้ การบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท างาน  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี ้

 ด้านระบบ บริษัทมีการยกระดับด้วยการขยายขอบเขตการด าเนินงานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015  
เกี่ยวกับระบบการใช้รถส่วนกลาง รวมทั้งได้ทบทวนแผนงานการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยอาชีว  
อนามัยให้เป็นปัจจุบัน  

 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์  บริษัทจัดท าแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนการใช้งานอย่างเป็นระบบ  
ให้กับพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับเหมาช่วง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  

 ด้านพนักงาน บริษัทก าหนดให้พนักงานท่ีใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องผ่านการอบรมทั้งตามแผนพัฒนา
และหลักสูตรที่มีความจ าเป็นตามสถานการณ์ และมีเอกสารรับรองจากสถาบันท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

 ด้านองค์กร  
- บริษัทประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พนักงานทุกคนรับทราบในทุกช่องทางการสื่อสาร อาทิทางระบบ 

Intranet  บอร์ดประชาสัมพันธ์และผ่านระบบการประชุมต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
- บริษัทเข้มงวดการตรวจสอบระบบคุณภาพและความปลอดภัยภายใต้กฎหมาย และให้สอดคล้อง 

กับแนวทางรักษาสิ่งแวดล้อม  
- บริษัทจัดพื้นที่การท างานให้เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติติงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ  

จากการใช้พื้นที่  
- บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจเรือ่งความปลอดภัยฯ ท่ีถูกต้องกับบริษัทผู้รับเหมาช่วงและผู้รับเหมาย่อย  

จากการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเป็นรูปธรรม จึงท าให้ในปี 2563 บริษัทไม่เกิดสถิติในการ
เกิดอุบัติเหตุจากการท างานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด 
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ความร่วมมือของพนักงานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณและการก ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัท ยึดถือปฏิบัติตามหลักจริยธรรม  
และจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ โดยได้น าหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจมาบรรจุเป็น 
ส่วนหน่ึงของหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในวันเริ่มงานวันแรกพนักงานจะได้รับค าช้ีแจงและท าความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบัติ 
นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์  
และช่องทางการสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Intranet) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญ และเป็นหน้าที่ 
ของทุกคนที่ต้องช่วยกันปฏิบัติให้การด าเนินงานของบริษัทเกิดความสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์อย่างเคร่งครัด โดยใน  
ปีท่ีผ่านมาไม่มีกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดจรรยาบรรณและนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 
 
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
 -ไม่มี- 
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การก ากับดูแลกิจการ 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นต่อการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน 
โดยมีเป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมสื่อสารและการให้บริการจัดจ าหน่ายสินค้าวิศวกรรมระบบ ให้เป็น  
ที่ยอมรับและเช่ือถืออย่างกว้างขวางด้วยการจัดการอย่างมีคุณภาพระดั บมาตรฐานสากล โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบ 
ต่อผู้มีส่วน ได้เสียต่อการด าเนินธุรกิจ ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมา  
ภิบาลและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับของการก ากับดู แลกิจการ 
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้มีการทบทวนทุกปีและปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และสภาวการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการบริษัท เช่ือมั่นว่า  
การปฏิบัติงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้ประสบผลส าเร็จต้องได้รับความร่วมมือและยึดถือปฏิบัติร่วมกันท้ังองค์กร จึงก าหนด 
เป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรทุกคนของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่าง ๆ  
ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านการก ากับ 
ดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบ  
ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องยึดมั่นคู่มือหลักการก ากับดูและกิจการและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัท เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติหน้าท่ีและยึดถือเป็นคติประจ าใจในการปฏิบัติงาน 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส าคัญร่วมกับผู้บริหารในการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความโปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน  ได้เสียทุกฝ่าย 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

 

  บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Pratice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท อันจะท าให้เกิดความเช่ือมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้มีการก าหนดหลักการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งก าหนดโดย  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการก ากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี ้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

 
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้เผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการก ากับดูแลกิจการ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดท าจริยธรรม
และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (intranet) โดยในปี 2563 บริษัทได้ด าเนินกิจการภายใต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการดังกล่าว
ข้างต้นในแต่ละหมวดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

คณะกรรมการตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะ  
นักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่นสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่ างเพียงพอ 
สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจ  
ในเรื่องส าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรม  
ที่ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น รวมทั้งมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการ 
ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย 
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1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส าคัญถึงหน้าที่ในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครอง  
และส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม  
เท่าเทียมและเป็นธรรม ตามข้อบังของบริษัท และสอดคล้องตามข้องบังคับและระเบียบของส านักงาน คณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ งในก าไรของกิจการ การได้รับ 
ข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  
ถอดถอน และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบ  
ต่อบริษัท อาทิเช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน  
หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น  ทั้งนี้บริษัทไม่มีการก าหนดนโยบาย ในลักษณะกีดกันในการ  
ติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีนโยบายในการท าข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัท
หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น 
 

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจ าปีทุกปีโดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี ในแต่ละปี ส าหรับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร  
โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายในการสนับสนุนและจัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวก  
ในการประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนด้วย นอกจากนี้บริษัทให้ความส าคัญกับการก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสม  
และสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักทรัพย์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดท าหนังสือเชิญประชุม ที่ระบุวาระ
การประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารข้อมูล  
ที่เกี่ยวข้องแต่ละวาระการประชุม ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจ  ในแต่ละวาระอย่างมี 
ประสิทธิผล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย สามารถส่งค าถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถื อหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
ตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้อง  
ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ และภายหลังการประชุมบริษัทจัดให้มีการบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได ้
 

โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 
4-6 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
โดยในระหว่างการประชุมบริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทได้ด าเนินการดังนี้ 
 

 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอช่ือบุคคล

เพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งการส่งค าถามล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส าหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทก าหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรร
หาเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยบริษัท
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุ
ขั้นตอนที่ชัดเจน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.cssthai.com ที่เมนู “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุม  
ผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ในช่วงเวลาของการรับเรื่อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายังบริษัท 

2. บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
ได้อย่างเหมาะสม 

http://www.cssthai.com/
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3. บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยได้จัดท าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษส าหรับ  
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 
2563 บริษัทเผยได้แพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

4. การน าเสนอและจัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นผู้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมซึ่งระบุ
วาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และข้อมูลต่าง ๆที่ส าคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจ 
รวมทั้งบริษัทได้จัดท าเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัท
ยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม 

5. บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งค าแนะน าในการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น  
หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุม  
และออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุได้ รวมทั้งจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้บริการผู้รับมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   

6. ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการมีการระบุข้อมูล ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง ประเภทกรรมการที่เสนอ
และการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการ  
ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

7. ส าหรับวาระก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการในการก าหนดค่าตอบแทน  
ที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัตจิากผุ้ถือหุ้น โดยการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการนั้น บริษัทได้เสนอต่อผู้ถอื
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม  
และค่าตอบแทนท่ีเป็นบ าเหน็จ โดยแยกการน าเสนอเป็นรายคณะและรายต าแหน่ง รวมถึงแสดงนโยบาย และแนวทาง
ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนในหนังสือเชิญประชุม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

8.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งค าถามที่ต้องการให้ช้ีแจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม  
ได้ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผ่านอีเมล์แอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท secretary@cssthailand.com 
หรือจัดส่งเอกสารค าถามทางไปรษณีย์  โดยจ่าหน้าซองถึงฝ่ายเลขาและส่วนผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์ )  
บริษัท คอมมิว  นิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 
 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 
  บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ านวยความสะดวกและจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึง
ไม่กระท าการใด ๆอันเป็นการลิดรอยสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น  ได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากน้ีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทได้ด าเนินการต่าง ๆ ในวันประชุมดังนี้ 
1. บริษัทได้อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมโดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทาง  

ได้สะดวก อีกทั้งยังจัดบริการรถรับส่งผู้ถือหุ้นมายังสถานที่จัดประชุมโดยระบุจุดรับส่งในจดหมายเชิญประชุม  
 อย่างชัดเจน 

2. บริษัทได้จัดเตรียมบุคคลกร ระบบเทคโนโลยี  โดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
สะดวก รวดเร็ว โดยบริษัทใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลช่ัน จ ากัด ตั้งแต่การลงทะเบียน 
การนับคะแนน และการประมวลผล ซึ่งสามารถแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยทันที และโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 

3. จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม 
4. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ  

ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อช้ีแจงและตอบข้อซักถามตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
จากผู้ถือหุ้น นอกจากน้ีผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามให้แก่ผู้ถือหุ้น 
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81 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

5. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มด าเนินการประชุมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการ
ใช้บัตรลงคะแนนเสียง รวมถึงอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

6. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
7. จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุม  

ผู้ถือหุ้นและเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 
8. จัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 
9. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระที่อยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยรายละเอียดต่าง ๆที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละวาระได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และบริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการระชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  

10. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทก าหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล 

11. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค าถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติ 
และบันทึกค าถามค าตอบไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม 

 
 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษัทจัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนมติ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ภายในระยะเวลาที่ ตลท.ก าหนด 

2. หลังจากประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง บริษัทจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งระบุคะแนน
เสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในทุก ๆวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และจัดส่งให้กับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
ที ่www.cssthai.com>นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

3. เผยแพร่บันทึกภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.cssthai.com> นักลงทุน
สัมพันธ์ >ข้อมูลน าเสนอแบบมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศในการ
ประชุม 

 ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนนจากการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ 
ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย 

 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder) 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายและ
ก าหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหน่ึงเสียงและไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการจ ากัด
หรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ  
จึงก าหนดแนวนโยบายในการดูแล ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังน้ี 

1. บริษัทก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะความ
คิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้ อ
ร้องเรียน กรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็น
เรื่องส าคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. บริษัทได้ก าหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ( Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง
ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย 

3. บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท  
และบทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือ
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์  พ .ศ .2535 ภายใน 3 วันท าการ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

4. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ จึงได้ก าหนดให้ กรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูง (ตามค านิยามของ ก.ล.ต.และ ตลท.) เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการ
จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้ท าการทบทวนทุกปี 

5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อ  
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง 
ช่วงเวลา และผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของ
ตลท. พร้อมท้ังแจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

6. บริษัทจัดท าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานประจ าปี และรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น 2 ภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

7. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายและเปิดเผยหนังสือเชิญประชุม 
ผู้ถือหุ้นและเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในรอบระยะเวลาที่กฎหมาย  
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด 

8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ซึ่งเป็นแบบที่ 
ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอ านาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม  
และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ อีกท้ังบริษัทยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ดาวน์โหลดได้ 

9. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อ
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยการ
ลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม 

10. ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีถืออย่างเท่าเทียมกัน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
11. คณะกรรมการบริษัทด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่มีการ 

เพิ่มวาระในที่ประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม 

12. ในการท ารายการระหว่างกันต้องกระท าอย่างยุติธรรม (Fair and at arm’s length) โดยค านึงถึงราคาตามธุรกิจปกติ
หรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้ก ากับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  
อย่างเคร่งครัดด้วย 

 นอกจากนี้คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ ตลท. 
และ ส านักงาน กลต.อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติละใช้สิทธิที่มีของตนเองได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน  
และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อมเป็นต้น 
โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพัฒนาธุรกจิ
ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็น
อย่างดี นอกจากนี้บริษัทได้ก าหนดกรอบของจริยธรรม จรรยาบรรณ ในการด าเนินธุรกิจ โดยประกาศในเว็บไซต์บริษัทและสื่อสาร  
ไปยังพนักงานและผู้บริหารเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง บริษัทและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
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(ก) ผู้ถือหุ้น 
บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลก าไรเพิ่มขึ้นเป็นการ  
เพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด 

(ข) ลูกค้า 
  บริษัทค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์

และเป็นธรรมอีกทั้งรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์แบบยั่งยืนกับลูกค้า รวมทั้งรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน  
จากลูกค้าน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด  

(ค) คู่ค้า 
 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลงในสัญญา  

ที่ท าร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย 
(ง) คู่แข่ง 
 บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี 
(จ) เจ้าหนี้ 
 บริษัทมีนโยบายปฏิบัติ ตามเง่ือนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่  

การช าระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆรวมทั้งรายงานฐานะทางการเงิน 
แก่เจ้าหนี้ตามข้อก าหนดในสัญญาเงินกู้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  ทั้งนี้บริษัทฯจะรีบรายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า  
หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

(ฉ) พนักงาน 
 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 

และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน 

(ช) ชุมชนและสังคม 
 บริษัทให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุน

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม 
(ซ) สิ่งแวดล้อม 
 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและวางแนวทางในการควบคุม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้ ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม  
และการใช้ทรัพยากร วัสดุ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(ฌ) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 บริษัทมีนโยบายให้บุคคลกรของบริษัท มีหน้าที่ที่ต้องปกป้องและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ 

ไม่ให้ถูกละเมิดหรือถูกน าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และบุคลากรของบริษัทต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิด  
ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่น าไปใช้เพื่อผลประโยชน์ใด ๆ 

(ญ) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทให้ความส าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

อย่างเคร่งคัด ให้ความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาคอย่างเท่าเทียม 

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เหล่านั้น
ได้รับการดูแลอย่างดี  

จากการที่บริษัทตระหนักถึงคุณภาพและมาตรฐานของ สินค้ารวมถึงการให้บริการต่าง ๆอันส่งผลถึงความรับผิดชอบ  
ต่อลูกค้าด้วยความสื่อสัตย์และเป็นธรรมจึงด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปี โดยมีหัวข้อวัดผล 
ความพึงพอใจ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านการจัดการการให้บริการ 3)ด้านราคาขาย 4)ด้านการสั่งซื้อสินค้า 5) ด้านการจัดส่งสินค้า 
โดยในปีนี้บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.37 จากคะแนนเต็ม 5 

นอกจากน้ีจากแนวทางการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการในด้านอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังน้ี 
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แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดเ้สยีทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ 
(Whistle Blower)ในการกระท าที่สงสัยว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการ
รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางดังนี้ 
ทาง E-mail Address  : audit_Com@cssthailand.com 
ทางไปรษณีย์  : กรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
       329 ม. 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
 

การด าเนินการเมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียน  
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการสอบสวน 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและด าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความ
คืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการด าเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบและ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป 

 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯจะปกปิด ช่ือ ที่อยู่  หรือข้อมูลใด ๆ 
ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้ าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรยีนและผูใ้ห้ข้อมูลไว้เป็นความลบั 
ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีผู้ร้องเรียน หรือให้เบาะแสความผิดปกติทางด้านจริยธรรมและด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสของบริษัทแต่อย่างใด 
 

แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
คณะกรรมการ ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันตามความเหมาะสม บริษัทอยู่ระหว่างยกระดับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์กร เพื่อให้ได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption :  CAC) ทั้ งนี้บริษัทส่งเสริมการท ากิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันมาอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยตระหนักดีว่าความซื่อสัตย์เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาองค์กร และมุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง  
ด้านการมีธรรมาภิบาลที่ดีอันจะน าไปสู่ความยั่งยืนต่อไป  

ส าหรับในปี 2563 แม้ว่าบริษัทฯ จะเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ก็ตาม แต่บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการย้ าเตือนให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญและเกิดการ
น าไปปฏิบัติเป็นนิสัย โดยในปีนี้ผู้บริหารระดับสูงได้ให้สัมภาษณ์มุมมองเรื่องดังกล่าวในมิติต่าง ๆ อาทิ สร้างวัฒนธรรมองค์กร  
เรื่องความโปร่งใส ส่งเสริมความซื่อสัตย์ในการท างาน  การมีความตระหนักในเรื่องความพอเพียง  และการมีความละอายต่อการ
ทุจริตผ่านสื่อวีดีโอและน ามาเปิดย้ าเตือนการปฏิบัติให้กับพนักงานได้รับฟังอยู่เป็นประจ า 
 นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังได้ใช้แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นกลไกในเชิงการป้องกันการเกิด
การทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานอีกด้วย โดยในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตา่ง ๆ ดังนี้ 

1. การปรับปรุงระบบการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล  
จากกระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่มีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงาน 
จากบ้าน (Work from home) แทนการปฏิบัติงานท่ีบริษัท 

2. การทบทวนสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมลูเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการน าข้อมูลที่ไมเ่กี่ยวข้องออกไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ 
3. การติดตามการใช้งานอินเตอร์เน็ตและวิเคราะหร์ะบบเครือข่ายเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. การทบทวนอ านาจอนุมัติของบริษัทเพื่อควบคุมให้เกิ ดการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติ 

จากโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการละเลยระเบียบบางส่วน อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันอยู่เป็นระยะ 

5. การติดตามระบบการคัดเลือกผู้รับจ้างในส่วนงานรับส่งของอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์หรือการได้รับ 
สิทธิพิเศษในการปฏิบัติงาน 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  
คณะกรรมการตระหนักดีถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูล  

ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ตลท.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(กลต.)ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผล  
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น 
นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.cssthai.com แนวทางการเปิดเผย 
ข้อมูล ซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทรวมถึงรายงานทางการเงิน 
ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคั บ 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ก าหนด ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รบัผิดชอบก ากับดูแลให้การรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัตงิานต่าง ๆ ตามแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้องและตรง
ตามรอบระยะเวลาตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ก าหนด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัท 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องละเท่าเทียมกัน 

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดท าขึ้น โดยจัดให้มีรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบ
แสดงรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) พร้อมทั้งก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดท างบการเงิน และข้อมูล 
ทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี  
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

4. บริษัทจัดส่งรายงานทางการเงินต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเง่ือนไข 

5. บริษัทได้ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่าง ๆให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย  
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างท่ัวถึง และเท่าเทียมกัน อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว ข้อบังคับ
บริษัท เป็นต้น 

6. บริษัทก าหนดให้เปิดเผยค่าสอบบัญชีค่าใช้จ่ายอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานข้อมูลประจ าปี 
(แบบ56-1)และรายงานประจ าปี 

7. บริษัทก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจ าปี 
และคณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องต่าง ๆดังนี้ 
- รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยต้องรายงานตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยและส านักงาน กลต. 
- รายงานส่วนได้เสียและรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการก าหนดให้คณะกรรมการต้องรายงาน  

การมีส่วนได้เสียและให้ท าการทบทวนเป็นประจ าทุกปี 
8. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  
และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญของบริษัท 
อย่างไรก็ดีบริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้นักลงทุน  
และผู้ที่สนใจท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน  

9. บริษัทได้ก าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท าหน้าที่ติดต่อ สื่ อสารและให้ข้อมูล กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ นางประภัสสร ลักษณ์วุฒิวงศ์ ผู้จัดการฝ่าย
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เลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจ
ทั่วไปซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-018-1111/ Email : prapussorn@cssthailand.com  

 

ส าหรับปี 2563 บริษัทจัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์ จ านวน 2 ครั้ง และบริษัทไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการประกาศหรือ
เปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์ส าคัญที่ไม่ถูกต้อง และการสั่งให้แก้ไขงบการเงิน รวมถึงบริษัทไม่มีการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
และรายปีล่าช้าแต่อย่างใด 

 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ 

ความเชียวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนด นโยบายและภาพรวม  
ขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นตามแผนท่ีวางไว้
อย่างเป็นอิสระ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน 
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระซึ่งจะ 
ท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ  
4 ท่าน ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการท าหน้าท่ีก ากับดูแลด าเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส ทั้งนี้กรรมการ 
อิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ  
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุด
มีสิทธิหน้าท่ีตามที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย คณะกรรมการ
บริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่
บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด  

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าท่ี   
ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

 

2.  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ทักษะและความเช่ียวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้น า ซึ่งเป็น  

ที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ 
และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์  
ในการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ   
เพื่อติดตามและดูแลการด าเนินงานของบริษัท 

2.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและการปฏิบตัิ
ตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ า นอกจากน้ันยังสื่อสารให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทถือปฏิบัติตามกฎ และข้อบังคับต่าง 
ๆ ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท และตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากับดูแลกิจการไว้ใน
รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลที่ท าให้ไม่สามารถ ปฏิบัติตามหลักการ
ดังกล่าวด้วย 

2.2 จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ  
บริษัทได้ก าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติ
ต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ า 
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ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลา่ว 
โดยบริษัทสื่อสารจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท และเว็บไซต์ภายในของบริษัท (intranet) 

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการด าเนินกิจกรรม

ทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
โดยก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตน
ในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด รวมทั้งจะมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย  

2.4 ระบบการควบคุมภายใน  
บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความ  

มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่ในการสอบทาน 
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอก  
เพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและติดตามผลในเรื่องส าคัญเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ  
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่ส าคัญของบริษัทได้ด าเนินการ  
ตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2563 ผลการตรวจสอบสรุปได้ว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
ให้ความเช่ือมั่นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ 

2.5 การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทได้มีการท าการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

การปฏิบัติงานให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ัน  
เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตามหลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

คณะกรรมการจึงมีมติให้ขยายขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงลงไปยังบริษัทในเครือเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุน  
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจภายใต้ระบบควบคุมความเสี่ยงที่มีแนวปฏิบัติตามหลักสากลที่สอดคล้องกัน  
อีกทั้งยังเป็นการลดทอนความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

2.6 รายงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและ

น าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท 
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  
งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจะด าเนินการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ าเสมอ 

2.7 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 

โดยก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท และรับทราบ
การด าเนินการที่ส าคัญของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งท าการทบทวนเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้วิสัยทัศน์และพันกิจของบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้อง  
กับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อเกี่ยวกับบริษัท > หัวข้อย่อยวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 
  ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือนโดยได้มีการก าหนดการ
ประชุมไว้ล่วงหน้าท้ังปี และสามารถก าหนดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็นได้ มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มกีารก าหนดวาระใน
การประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้
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คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมในการประชุม ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดวาระ
การประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอ
เรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม
และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อ
ช้ีขาด นอกจากนี้ เลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมรวมทั้งให้บันทึกข้อความการอภิปรายการแสดงความ
คิดเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุม
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการ
สืบค้นอ้างอิงในภายหลัง ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน 5 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 
คิดเป็นร้อยละ 100 บริษัทได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง (เฉลี่ย 7 วัน) 
 

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการก าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และสามารถก าหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตาม
ความจ าเป็นเช่นกัน รวมถึงมีการจัดท าบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมไว้ทุกครั้ง ทั้งนี้ในปี 2563 จากแผนการประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยดังนี้ 

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจ านวน 4 ครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมจ านวน 1 ครั้งมีกรรมการ 

เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจ านวน  1 ครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุม คิดเป็น 

ร้อยละ 100.00 
- ประชุมคณะกรรมการยุธศาสตร์มีการประชุมจ านวน 7 ครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 95.24 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารมีการประชุมจ านวน 12 ครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00 

4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อท าหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับ  
อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้  
อย่างชัดเจนและโปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแล 
และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ที่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะน าเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติ  
จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี (Annual General Meeting: AGM) 
 ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
  4.1  หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือท่ีมี
ขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

4.2  หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

โดยใช้การวัดผลการด าเนินงานในรูปแบบของดัชนีวัดผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยผู้บริหารแต่ละคนจะมี KPI 
ประจ าปีในการวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน ที่สอดคล้องกับ KPI รวมของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ ่
เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล โดยใช้ดัชนีช้ีวัดต่าง ๆเป็นตัวบ่งช้ี ได้แก่  
ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมทั้งยังเปรียบเทียบค่าตอบแทนในต าแหน่ง  
และกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจ าปี และสวัสดิการอื่น ๆ 
ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว ได้แก่เงินสมทบส ารองเลี้ยงชีพ  

ทั้งนี้ส าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณา  
ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติความ



 

89 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

เหมาะสมของค่าตอบแทน โดยใช้ระบบการวัดและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในรูปแบบของ KPI ภาพรวมทั้งองค์กร 
อีกทั้งยังยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็นสากล ด้วยการวัดผลเชิงคุณภาพ (Balanced Scorecard)ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน 
คือ ด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังได้ท าการประยุกต์วัตถุประสงค์รวมถึงแนวคิดมุ่งสู่ความยั่งยืน 
ด้วยการใช้มุมมองด่านการเงินเป็นพื้นฐาน น าไปสู่วิธีการบริหารการใช้เงินอย่างประหยัดให้เกิดความคุ้มค่าในการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดกระบวนการภายในที่ดี และส่งผลไปยังการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้มีส่ วนได้เสีย 
ทั้งหมด โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจ าปี และสวัสดิการอื่น ๆ  ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว 
ได้แก่เงินสมทบส ารองเลี้ยงชีพ 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบก ากับดูแลกิจการของบริษัท 
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
บริษัทจะจัดให้มีการแนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดีดังนี ้

6. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 ส าหรับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นั้น บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการภายใต้กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ โดยจัดให้ มีการอบรมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีกรรมการที่มีความรู้  ความสามารถครอบคลุมทุกมิติในการปฏิบัติหน้าที่  
อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้  

- อบรมภายใน โดยบริษัทฯจะนัดหมายผู้บริหารในสายงานต่าง ๆเพื่อให้ความรู้ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่
แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน โดยทีมผู้บริหารขององค์กรเอง 

- อบรมภายนอก  บริษัทจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการใหม่ ในหลักสูตรต่าง ๆที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
ของกรรมการภายใต้กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น บทบาทหน้าท่ีของกรรมการตามระเบียบ
ข้อบังคับของกรรมการ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย(ตลท.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เป็นต้น รวมทั้งยังส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เฉพาะด้านแก่กรรมการเพื่อส่งเสริม 
ให้การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่นให้ความรู้เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน เป็นต้น   

7. การฝึกอบรมของคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และความเข้าใจถึงหลักการการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีรวมทั้ง บทบาทหน้าท่ี กฎระเบียบของกรรมการในการบริหารงานให้มีประสทิธิภาพภายใต้กรอบการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี ซึ่งมปีระวัติการอบรมของคณะกรรมการบริษัท ที่เข้าอบรมหลักสูตรส าหรับกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยดังน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง
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Difference 
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Board 
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and 
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 Program 
(BNCP)

1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ปี 2555 ปี 2549 ปี 2554 ปี 2555

2. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ กรรมการอิสระ ปี 2548 ปี 2548
3. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการอิสระ ปี 2551 ปี 2551 ปี 2548
4. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ ปี 2552 ปี 2556
5. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ ปี 2557 ปี 2559 ปี 2561
6. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการ ปี2549,2554
7. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ ปี2549,2554
8. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการ ปี 2548 ปี 2548
9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ ปี 2548 ปี 2548 ปี 2558

หลักสูตร

 



 

90 รายงานประจ าปี 2563 

 การด าเนินงานปี 2563 หลักสูตรที่กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมดังนี้ 
 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ที่มีการระบาดของโรคเป็นวงกว้างในปี 2563 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดคะเนของความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมได้อย่างแน่นอน ประกอบกับ 
มีประกาศของค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุม 
ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ก าหนดให ้
งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเช้ือ เช่น  การจัดอบรม และการให้การชะลอเดินทางระหว่างจังหวัด เป็นต้น ดังนั้นบริษัท 
จึงไม่มีการส่งกรรมการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในปีท่ีผ่านมา 
 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท 
 บริษัทฯมีแนวทางในการวัดและประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท  
จดทะเบียน โดยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปีละ1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณา 
ทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ ระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหา 
ร่วมกันและน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิผลการก ากับดูแลกิจการโดยมีหลักการและหัวข้อในการประเมินผล  
สอดคล้องไปกับตลาดหลักทรัพย์ฯดังนี้ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. การประชุมคณะกรรมการ 
3. บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
4. การท าหน้าท่ี และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการส าหรับหัวข้อย่อยจะถูกประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ี  

 ส าหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและ  
บรรษัทภิบาลจะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยก่อนที่จะเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเลขานุการบริษัทจะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการ 
ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนท าหน้าที่ประเมินเสร็จเรียบร้อย
แล้วจะน าส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน เพื่อท าการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท  
เพื่อรับทราบและหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประกอบด้วย แบบประเมินตนเอง  
ของคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล  
โดยแบบประเมินทั้ง 3 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผลดังนี้ 
 มากกว่า 85 % = ดีเยี่ยม 
 มากกว่า 75% = ดีมาก 
 มากกว่า 65% = ด ี
 มากกว่า 50% = พอใช้ 
 ต่ ากว่า  = ควรปรับปรุง 
ในปี 2563 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รายบุคคล และกรรมการชุดย่อย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(ก) คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 97.59 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุด อยู่ในหมวด 
การประชุมคณะกรรมการ เนื่องจาก คณะกรรมการให้ความส าคัญกับการประชุมเพื่อติดตามผลการท างานของฝ่ายจัดการ 
ว่าเป็นไปตามแผนกลยุทธที่วางไว้หรือไม่ อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  
ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ นั้นล้วนเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจทั้งสิ้น 

(ข) คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 96.81 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงจะอยู่ในหมวด
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ และหมวดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เนื่องจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย และมีความเชียวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง
คณะกรรมการยังสามารถให้ค าแนะน าและเสนอแนะความคิดเห็นระหว่างการประชุมอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท   

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 100.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และยังมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ  
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(ง) คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้คะแนนเฉลี่ ย 99.72 อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจาก
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าท่ีในการสรรหากรรมการและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ อีกท้ังยังมีการบริหารจัดการควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อก าหนดของการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นย่างดี 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ได้คะแนนเฉลี่ย 93.58 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อท่ีได้คะแนนสูงที่สุดคือ การประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความส าคัญกับการประชุมเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นให้สามารถควบคุมได้ อีกทั้งคณะกรรมการยัง
สามารถให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

(จ) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 95.34 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยข้อที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือหัวข้อการประชุม
เนื่องจากในปีที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่าง ๆเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อีกทั้งการแข่งขัน  
ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีการเรียกประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นที่หลากหลายของกรรมการแต่ละท่าน 
อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(ฉ) คณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 95.83 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงจะอยู่ในหมวดการประชุม
คณะกรรมการ เนื่องจากในปี 2563 เกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ซึ่ งส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน 
ทางคณะกรรมการบริหารให้ความส าคัญกับการดูแลบุคลากรภายในองค์กร จึงได้ประชุมเพื่ อเตรียมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน รวมทั้งได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมดูแล  
อย่างเป็นระบบ อีกทั้งในปีที่ผ่านมายังเป็นปีที่สภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดีนัก จึงท าให้คณะกรรมการบริหารต้องประชุม
ระดมความคิดเห็นในการด าเนินงานต่าง ๆรวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

9. การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ด้านการประเมินผลของกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมไปถึงผู้บริหารในทุกระดับขององค์กร บริษัท ฯ มีแนวทางการ
ประเมินผลงานด้วยรูปแบบการก าหนดตัวช้ีวัดผลงานให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ โดยการแบ่งหมวดหมู่การประเมินผลงาน
ออกเป็น 2 ส่วนส าคัญดังนี้  

 ส่วนแรกคือการวัดผลงานโดยอ้างอิงหลักการทางสากลคือ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard) 
ประกอบด้วย  4 ด้านส าคัญ คือ ด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า  
ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 ส่วนที่สองคือ การวัดผลงานตัวช้ีวัดผลงานด้านศักยภาพของผู้น า โดยอ้างอิงหัวข้อการประเมินตามแนวทาง 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการแนวทางปฏิบัติขององค์กร  
โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

 นอกเหนือจากการก าหนดแนวทางการประเมินผลงานแล้ว บริษัท ฯ ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการวางแนวทาง  
การพิจารณาค่าตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิผล โดยการอ้างอิงข้อมูลจากผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท  
และการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมค านึงถึงการวางแผนการพิจารณาสิทธิประโยชน์ 
ทั้งในระยะสั้นอันได้แก่ การปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจ าปี รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ และสิทธิประโยชน์ในระยะยาวได้แก่  
เงินสมทบส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น  
 ทั้งนี้ ผลสรุปของการประเมินการวัดผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ น าไปสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการ 
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ท าหน้าที่ในการพิจารณาความเห็นชอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 ส าหรับผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2563 ภาพรวมมีคะแนนเพิ่มขึ้นโดยในปี 2562 มีคะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 80 และในปี 2563 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 88 อันเนื่องมาจากการตระหนักถึงความส าคัญในการปรับตัวเพื่อรักษา 
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานท่ามกลางช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับโรคระบาดโควิด -19 บริษัทได้ท าการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
และวิธีการท างานภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการเพิ่มเติมนโยบายป้องกัน รวมถึงการก าหนดมาตรการส าคัญต่าง ๆ  
เพื่อน าไปสู่ความเชื่อมั่นในการสร้างสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อไป 
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10. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

ไว้เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  
พิ จ า รณาก า หนดคุณสมบั ติ ข อ งผู้ สื บทอดต า แหน่ ง ไ ว้ ค รบถ้ วนทุ กมิ ติ ข อ งก า รบริ ห า ร จั ด ก า ร  ทั้ ง ด้ า นคว ามรู้   
ทักษะการบริหารงาน และประสบการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้สืบทอดดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่  
อีกทั้งยังก าหนดศักยภาพด้านการเป็นผู้น าที่ดี ซึ่งใช้อข้อมูลอ้างอิงหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยและประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้สายงาน
สนับสนุนองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและได้จัดท าแนวทางปฏิบัติไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสถาบัน  
ที่มีคุณภาพภายนอกมาด าเนินการจัดโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายตามเกณฑ์และแนวทางที่องค์กรวางแผนไว้
เพื่อให้เกิดความยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงจัดท ากระบวนการทดสอบและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะ รวมไปถึงรูปแบบการสรุป 
และรายงานผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการน าเสนอคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลต่อไป 

11. การด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทอื่น 
  คณะกรรมการตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณา  
ถึงประสิทธิภาพการท างานเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ จึงก าหนดการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ 
  นอกจากนี้ต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน  
กับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อน  
ที่จะมี มติแต่งตั้ง ท้ังนี้ยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย  
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
  รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยแสดงในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 44 – 56 ของแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี 2563 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยนั้น จะพิจารณารายช่ือและคุณสมบัติผู้เหมาะสม 

ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและตามโครงสร้างกรรมการที่ต้องมีความ
หลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น อีกทั้งยังต้องสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ 
อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทเป็นที่ตั้ง นอกจากนั้นคณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้เสนอรายช่ือในช่วงเดือน ตุลาคม – มกราคม และคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้กลั่นกรองความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการ ที่ออกตามวาระหรือลาออก 
และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทมีนโยบายในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้ 

 ส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการในกิจการนั้น ๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถอืหุน้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

 ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในกิจการนั้น ๆ 
ในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ 

 ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคล 
ที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการท ารายการส าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง 
และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในท านองเดียว  
กับหลักเกณฑ์ของบริษัท 

 ก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 
และกลไกอ่ืนในการก ากับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อยเป็นต้น 
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังน้ี :- 

 ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าท่ีที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วันท าการถัดไปจากวันที่ เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งส าเนา รายงานนี้ให้แก่บริษัท 
ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 บริษัทจะก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญ  
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ช่ัวโมงภายหลัง 
การเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 

  บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือน  
เป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานช่ัวคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท า
และความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ 
 

การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช ้
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญและยึดมั่นในการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยการน าแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ
ก าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืน ๆ 
 จากผลส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2563 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทยได้ท าการส ารวจบริษัทจดทะเบียนจ านวน 692 บริษัท โดยผลส ารวจโครงการ บริษัทฯได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์  
“ดีเลศ” ได้รับคะแนนประเมินคือ 90% ซึ่งเป็นหนึ่งใน 240 บริษัท ท่ีมีระดับคุณภาพในระดับ 5 ดาว เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เป็นการ
แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการพัฒนามาตรฐาน CG อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งมี
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่อย่างไรก็ตามในปี 2563 ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ของโครงการ CGR ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

ข้อท่ียงัไม่ได้ปฏิบัต ิ   เหตุผล  

1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอสิระมากกว่าร้อย
ละ 50  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย  
โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน จากจ านวน
กรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ซ่ึงถือวา่เป็นสัดส่วนที่มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
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2. ประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ และควรเป็นคน
ละคนกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อ
แบ่งแยกหน้าที่ในการก ากับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ออกจากกันอย่างชัดเจน 

ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น
บุคคลเดียวกัน และไม่ได้เ ป็นกรรมการอิสระแต่ประธาน
กรรมการบริษัทฯ ได้ท าหน้าที่ก ากบัดูแลบริษัทฯ อย่าง         เป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยค านึงถึง ผลประโยชน์ของบริษัท
เป็นหลัก โดยไม่เอื้อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง อีกทั้ง
ยังสนับสนุนและส่งเสริม ให้กรรมการ และกรรมการอิสระได้ 
ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้ง
บริษัทยังไม่เคยมีกรณี ที่ประธานกรรมการ   ได้ใช้สิทธิในการ
ออกเสียงเพื่อชี้ขาดในมติใด ๆ 
 

3. คณะกรรมการควรก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารง
ต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระคร้ังแรก 

เน่ืองจากกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
ธุรกิจของบริษัท จึงถือว่าเป็นผู้มีความส าคัญต่อบริษัทในการ
ด าเนินธุรกิจให้เกิดผลส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 
 

4. คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบด้วย กรรมการสรรหา
จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 2 ท่าน 
และกรรมการที่ เ ป็นผู้บริหารจ านวน 1 ท่านโดยประธาน
กรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสม รวมถึงกรรมการสรรหาทุกท่านมี
คุณสมบัติเหมาะและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ 
 

5. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 

ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมซ่ึงคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าให้ด าเนินการ
จัดประชุมในปี 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 
 

6. การด าเนินการด้านต่อต้านทุจริต 
 

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์เน่ืองจากมีข้อมูลส าคัญ
ที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุม
ภายใน รวมทั้งการทบทวนข้อมูลตามแบบประเมินตนเองเพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการย่ืนขอใบรับรอง CAC  
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทให้ความส าคัญและส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

โดยค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จึงได้ก าหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติดังนี้ 
- บริษัทก าหนดให้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน  

ของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อก าหนดอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 
- บริษัทถือว่าการดูแลสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขอ งผู้บริหาร 

และพนักงานทุกคน  
- บริษัทส่งเสริมและให้ความรู้พนักงานในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานในทุกระดับ ตะหนักและให้ความส าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องของสิ่งแวดล้อม 
 นอกจากการฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นหลักสูตร
ในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานให้มีความค านึงถึงการสร้างมลภาวะ ในด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ลดลง ในปี 2563 บริษัทยังจัดฝึกอบรมพนักงานดังน้ี 

 อบรมภายใน 
- หลักสูตรการขับรถอย่างปลอดภัย/การบ ารุงรักษารถ/การใช้รถอย่างประหยัดพลังงาน 
- หลักสูตร 5 ส. เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
- หลักสูตรส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
- หลักสูตรความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยง 
 อบรมภายนอก 

-  หลักสูตรแนวทางการก าหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร 
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 บริษัทให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน
การประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  
และเหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแรรักษาทรั พย์สิน การป้องกัน 
หรือลดความผิดพลาดและความเสียหายของบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ท้ัง 4 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน”ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบฯได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะการตรวจสอบซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมีป ระสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มี 
การติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ าเสมอ 
 ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ผู้สอบบัญชีและส านักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามข้อบังคับว่าด้วยกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบที่ส าคัญ (Audit Committee Charter)ได้แก่การ สอบทานรายงานทางการเงิน การก ากับดูแลระบบการ
บริหารความเสี่ยง การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุป
สาระส าคัญดังนี้ 
 

 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 
 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแล
กิจการ โดยฝ่ายบริหารของทุกหน่วยงานก าหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานประจ าปีที่ชัดเจน วัดผลได้ มีการพัฒนากระบวนการ
ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์อย่างมียุทธศาสตร์ทันต่อสถานการณ์และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีสายการบังคับบัญชา มีการก าหนดอ านาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าท่ีอย่างชัดเจน
ตามแต่ละล าดับขั้น ท าให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว มีการก าหนดตัวช้ีวัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตาม
ผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรม
องค์กร รวมทั้งพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล บริษัทฯ ได้สื่อสารคู่มือด้านจริยธรรมของบริษัทฯ  
(Code of Conduct)  ให้ทุกคนน าไปปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญในความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
ทั้งนี้ บริษัทฯ  ทั้งนี้ในด้านการต่อทุจริตคอร์รัปช่ันนั้น (Anti Corruption) อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์เนื่องจากมี 
ข้อมูลส าคัญที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของปี  2563 รวมทั้งการทบทวนข้อมูลตาม 
แบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการยื่นขอใบรับรอง CAC  

2.  การบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารและ  
ทุกหน่วยงานติดตามการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด และแผนการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและ
ภายนอก  มีการก าหนดขอบเขตความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ มีการผสานระบบ
การบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร 
 3.   กิจกรรมการควบคุม 
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการทุกคณะ 
ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม  มีมาตรการป้องกันไม่ให้น าโอกาส  
หรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
และส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม   

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญ  
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงาน และรายงานทางการเงิน เพื่อช่วยให้การตัดสินใจของคณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สื่อสารให้พนักงาน
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ได้เข้าใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ และก าหนดสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลธุรกิจที่ส าคัญเพื่อส่งเสริมการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ  

5. ระบบการติดตาม 
 บริษัทฯ มีระบบการติดตามการด าเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร  
ได้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจน ในกรณีที่ไม่เป็นไป  
ตามเป้าหมาย คณะกรรมการย่อยทั้งสองคณะได้ติดตามดูแลและน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีมีประเด็นส าคัญ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารจะติดตามผลการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทุกเดือน  ในส่วนของผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนการตรวจสอบที่ท าให้เกิดการถ่วงดุลและโปร่งใสซึ่งครอบคลุม
กระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานที่ส าคัญ รวมทั้งท าหน้าที่ประเมินผลความเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอย่างสม่ าเสมอ 
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รายการระหว่างกัน 
 
 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  คือบริษัทย่อยของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเป็นการ
ด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ส าหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามลักษณะ
ธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเง่ือนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็นรายการที่มิใช่การค้าตามปกติธุรกิจหรือมิได้
เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยการท าธุรกรรมนั้น
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

อย่างไรก็ตามในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้นจะมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบทานให้ความเห็นถึง
ความจ าเป็นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้น ๆ เว้นแต่กรณีที่เป็นการท ารายการระหว่าง
กันที่เป็นการด าเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่ก าหนดไว้ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษเช่น ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ หรือผู้เช่ียวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
บุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษจะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

นอกจากนี้บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้การท ารายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
อย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทฯ 

ส าหรับการเข้าท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการท าธุรกรรมเป็นไปตาม
มาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาด
และเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคาโดยให้ได้ราคาที่ยุติธรรม
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน 
          (หน่วยพันบาท) 

31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63
บริษัท ซีเอสเอส เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ซ้ือ-ขำยสินค้ำสำยไฟฟ้ำ 2,572 222 เป็นรำยกำรท่ีเป็นไปตำมลักษณะ
ธุรกิจกำรค้ำปกติโดยท่ัวไปและ
เป็นกำรสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

Phu Khanh Solar Power Joint 
Stock Company Limited

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 297.65 - เป็นรำยกำรท่ีให้กู้ยืมเงินเพ่ือเสริม
สภำพคล่อง โดยคิดอัตรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7 ต่อปี

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับงวด
ลักษณะรายการบุคคล/กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เหตุผลและความจ าเป็น

 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  

การท ารายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยได้กระท าอย่างยุติธรรมตาม ราคาตลาด และเป็นไปตาม  
ปกติธุรกิจการค้า (Fair and arms’ length) 

 



 

99 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำวิเครำะห์และค ำอธิบำยฝ่ำยจัดกำร 

สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี 

ส ำหรับงบกำรเงินงวด ปี 2561 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่ำ 

งบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท
และบริษัทย่อย และ เฉพำะของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมรำยงำน  
ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2562 

และได้เพิ่มเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบประกอบด้วย ค่ำควำมนิยม ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มูลค่ำทุนที่คำดว่ำจะได้รับ 
ของสินค้ำคงเหลือ กำรรับรู้รำยได้ และข้อมูลอื่น 

 
ส ำหรับงบกำรเงินงวด ปี 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 ได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่ำ 

งบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท
และบริษัทย่อย และ เฉพำะของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมรำยงำนลง
วันท่ี 28  กุมภำพันธ์ 2563 

และได้เพิ่มเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบประกอบด้วย ค่ำควำมนิยม ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  มูลค่ำทุนที่คำดว่ำจะได้รับ  
ของสินค้ำคงเหลือ กำรรับรู้รำยได้ และข้อมูลอื่น 

 
ส ำหรับงบกำรเงินงวด ปี 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 ได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่ำ 

งบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท
และบริษัทย่อย และ เฉพำะของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมรำยงำน  
ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2564 

และได้เพิ่มเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบประกอบด้วย กำรรับรู้รำยได้ ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  
ของลูกหนี้กำรค้ำ ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ค่ำควำมนิยม และข้อมูลอื่น 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2561-2562 ตรวจสอบโดย นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5874 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 

ปี 2563 ตรวจสอบโดย นำยปรีชำ  อรุณนำรำ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5800 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 

   



 

100 รำยงำนประจ ำปี 2563 

กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 
ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) บริษัทมีรำยได้หลักมำจำกกำรจ ำหน่ำย
สำยไฟฟ้ำและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ กำรด ำเนินธุรกิจดังกล่ำวมำจำกกำรสั่งซื้อสินค้ำจำกผู้ผลิตมำเพื่อ  
จัดจ ำหน่ำย ท ำให้ไม่จ ำเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ถำวรเป็นจ ำนวนมำกเหมือนธุรกิจที่ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ แต่ต้องอำศัยเงินทุน
หมุนเวียนสูง ส ำหรับกำรสั่งซื้อสินค้ำและจัดเก็บสินค้ำเพื่อขำย ซึ่งจะต้องมีควำมหลำกหลำยและเพียงพอต่อควำมต้องกำร  
ของลูกค้ำ ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยควำมส ำเร็จในธุรกิจนี้จึงขึ้นอยู่กับกลยุทธ์กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง และกำรเรียก 
เก็บเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผู้ผลิตช้ันน ำระดับสำกล เช่น ตรำสินค้ำ Phelps Dodge, ตรำสินค้ำ  
บิทิชิโน่ ตรำสินค้ำ 3M เป็นต้น ธุรกิจจัดจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและผลติภณัฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ มีกำรตั้งก ำไรขั้นต้น
อยู่ในเกณฑ์ไม่สูงมำกนัก เช่นเดียวกับธุรกิจจัดจ ำหน่ำยประเภทอื่น ๆ โดยจะมุ่งเน้นกำรขำยในปริมำณมำกเพื่อเพิ่มจ ำนวน  
ก ำไรสุทธิ ทั้งนี้ ธุรกิจจัดจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ มีกำรขยำยตัวตำมกำรเติบโต  
ของเศรษฐกิจ และธุรกิจก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์ เป็นส ำคัญ 

นอกจำกนี้ บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้ง ซึ่งประกอบด้วยกำรให้บริกำรติดตั้งงำนโทรคมนำคม และกำร
ให้บริกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและอื่น ๆ โดยในกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรติดตั้งงำนโทรคมนำคม บริษัทจะเป็น  
ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบ จัดหำ และรับเหมำติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคม ซึ่งสำมำรถปรับเปลี่ยนประเภท สัดส่วน  
รูปแบบ ขนำดควำมสูง และน้ ำหนักของเสำโทรคมนำคม รวมทั้งอุปกรณ์ระบบโทรคมนำคมต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง  
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทั้งนี้ รูปแบบของกำรให้บริกำร ประกอบด้วยกำรด ำเนินงำนติดตั้งสถำนีฐำน (New Site) เพื่อรองรับ
กำรขยำยพื้นที่กำรให้บริกำรของเครือข่ำยสัญญำณ และกำรติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติและศักยภำพของ  
เสำโทรคมนำคมที่มีอยู่เดิม (Upgrade) กำรติดตั้งอุปกรณ์ภำยในอำคำร (Inbuillding Coverage) โดยรับงำนจำกเจ้ำของโครงข่ำย 
หรือผู้ใหบ้ริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น True move, AIS และ DTAC เป็นต้น หรือรับงำนจำกผู้รับเหมำที่รับจำกงำนมำจำกเจำ้ของ
โครงข่ำย เช่น Huawei, AWC และ ZTE เป็นต้น โดยงำนจะมีลักษณะเป็นโครงกำร ประกอบด้วยพื้นที่ติดตั้ง (Site) หลำยแห่ง 
ในแต่ละโครงกำร ซึ่งโดยทั่วไป งำนติดตั้งสถำนีฐำนจะใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรติดตั้งโดยเฉลี่ยประมำณ 45 – 60 วันต่อพื้นที่ติดตั้ง 
ทั้งนี้ บริษัทจะมีวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ควบคุมส ำหรับงำนที่ได้ส่งต่อให้แก่ผู้รับเหมำช่วงเป็นผู้ด ำเนินกำร โดยจะก ำหนดอัตรำ
ค่ำบริกำรเป็นอัตรำคงที่ต่อพื้นที่ติดตั้งตำมควำมยำกง่ำยของงำน ซึ่งมีปัจจัยพิจำรณำที่ส ำคัญ ได้แก่ ภูมิศำสตร์ของพื้นที่ติดตั้ง 
(ติดตั้งบนอำคำรหรือตำมพื้นดิน) ระยะทำงของพื้นที่ติดตั้ง ประเภทและรูปแบบของเสำโทรคมนำคม และระยะเวลำด ำเนินกำร 
เป็นต้น ทั้งนี้ ธุรกิจให้บริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคมมีกำรขยำยตัวตำมกำรลงทุนของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะพิจำรณำ
ลงทุนตำมภำวะเศรษฐกิจ และกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นส ำคัญ 

นอกจำกนี้บริษัท และ บริษัทย่อยได้เพิ่มช่องทำงในกำรจัดหำรำยได้โดยเข้ำร่วมประมูลงำนของทำงรำชกำรเพิ่มมำกข้ึน
โดยงำนที่ประมูลจะเป็นงำนเกี่ยวกับกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสำร ระบบกำรติดต่อโทรคมนำคมรวมไป
ถึงธุรกิจกำรก่อสร้ำง และพลังงำนทำงเลือก ซึ่งเป็นงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทด ำเนินกำรอยู่แล้ว 

และเมื่อวันท่ี 8 พฤษภำคม 2558 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทนีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์(ประเทศไทย)จ ำกัด 
จ ำนวน 344 ล้ำนบำท  ซึ่งเป็นบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงำนโทรคมนำคม  โดยกลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัทนีออนเวิรคส์  
คอมมูนิเคชั่นส์(ประเทศไทย) จ ำกัด จะเป็น AIS และ True  ซึ่งท ำให้ธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนำคมของบริษัทครอบคลุมทุกเครือข่ำย 

ต่อมำเมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2560 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสำมัญบริษัท น้ ำซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท 
ที่ด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ จำกพลังงำนน้ ำ ที่จัดตั้งขึ้นในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
จ ำนวน 27.7 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนกำรลงทุน ร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท น้ ำซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด ซึ่งถือเป็น
บริษัทร่วม และเมื่อบริษัท น้ ำซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มเมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2561 
เพื่อรักษำสัดส่วนกำรลงทุนในอัตรำร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน ต่อมำเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2561 บริษัทได้ท ำกำรซื้อหุ้นสำมัญ 
ในบริษัทน้ ำซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด  จ ำนวน 14.6  ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทน้ ำซ้อ ไฮโดร
เพำเวอร์ จ ำกัด ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนเป็นร้อยละ 38 ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วม 

ต่อมำเมื่อวันที่  20  ธันวำคม 2561 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของ บรษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock 
Company ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนำม  ซึ่งด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 176.4 ล้ำนบำท 
โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 

อน่ึง งบกำรเงินรวมของบริษัทได้ถูกจัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทและ บริษัทย่อย ตำมสัดส่วนท่ีมีอ ำนำจควบคุม 
โดยบริษัทมีส่วนร่วมในกำรควบคุมบริษัทย่อย ได้แก่บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี่ ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 99 และบริษัท นีออน
เวิรคส์ คอมมูนิเคช่ันส์(ประเทศไทย)จ ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70 ส่วนเงินลงทุนในบริษัท น้ ำซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด 
และเงินลงทุนในบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและรับรู้ก ำไร/
ขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วม  ในกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2561-2563 จะวิเครำะห์
จำกงบกำรเงินรวม ซึ่งเป็นผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นส ำคัญ  



 

101 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 
รำยได้รวม 
 รำยได้ของบริษัท แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำ 
เช่น สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบป้องกันไฟลำม รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรติดตั้ง ประกอบด้วยกำรให้บริกำรติดตั้งงำนโทรคมนำคม กำรให้บริกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและกำรให้บริกำร
ติดตั้งอื่น ๆ นอกจำกนี้ บริษัทยังมี รำยได้อื่น ๆ ได้แก่ ค่ำส่งเสริมกำรตลำดของผู้จัดจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยรับ  ค่ำเช่ำ ก ำไรจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ และก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เป็นต้น ซึ่งโครงสร้ำงรำยได้รวมของกลุ่มบริษัทสำมำรถสรุปได้ดังนี้  
 

ตำรำงแสดงโครงสร้ำงรำยได้รวมของกลุม่บริษัท                                             
ประเภทผลิตภัณฑ ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
สำยไฟฟ้ำ 2,501.99 54.91 2,339.01 61.33 2,129.98 60.46 
อุปกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้ำ 325.41 7.14 494.06 12.95 427.75 12.14 
ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้ง 84.15 1.85 86.52 2.27 138.62 3.93 
สำยเคเบิ้ล 82.38 1.81 88.53 2.32 73.42 2.08 
หลอดไฟและอุปกรณส์่องแสงสว่ำง 131.85 2.89 20.99 0.55 41.04 1.17 
วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลำม 32.19 0.71 29.58 0.78 32.51 0.92 
หม้อแปลงไฟฟ้ำ 19.79 0.43 6.22 0.16 21.03 0.60 
อื่น ๆ 34.38 0.75 21.33 0.56 113.92 3.24 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 3,212.14 70.49 3,086.24 80.92 2,978.27 84.54 
รำยได้จำกกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม 986.91 21.66 343.13       9.00 362.24 10.28 
รำยได้จำกกำรติดตั้งระบบป้องกันไฟลำม 37.60 0.83 39.71 1.04 34.38 0.98 
รำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้งอ่ืน ๆ 293.47 6.44 322.69 8.46 107.16 3.04 
รวมรำยได้จำกกำรบริกำรติดต้ัง 1,317.98 28.93 705.53 18.50 503.78 14.30 
รำยได้อื่น ๆ * 26.33 0.58 22.25 0.58 40.99 1.16 

รำยได้รวม 4,556.45 100.00 3,814.02 100.00 3,523.04 100.00 
 

ปี 2561-2563  บริษัทมีรำยได้รวม 4,556 ล้ำนบำท และ 3,814 ล้ำนบำท และ 3,523 ล้ำนบำทตำมล ำดับโดยรำยได้
หลักมำจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 70-85 
ของรำยได้รวม ส่วนรำยได้ที่ส ำคัญรองลงมำ ได้แก่ รำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้ง ซึ่งมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 15-30 ของรำยได้รวม  

ปี 2561 บริษัทมีรำยได้รวมประมำณ 4,556 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 2 เมื่อเทียบปี 2560 รำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆลดลงร้อยละ 2 รำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้งเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 13 และสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำย และบริกำรติดตั้งเป็นร้อยละ 70 และร้อยละ 29 ของรำยได้รวม 

ปี 2562 บริษัทมีรำยได้รวมประมำณ 3,814  ล้ำนบำทลดลงประมำณร้อยละ 16 เมื่อเทียบปี 2561 รำยได้จำกกำรขำย
สินค้ำลดลง 123 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน รำยได้จำกกำรขำยสำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำและอุปกรณ์ส่องสว่ำง
ลดลง ส่วนรำยได้จำกอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นจำกสินค้ำชนิดพิเศษ ส ำหรับสินค้ำอื่น  ๆ ยอดขำยใกลัเคียงกับปีก่อน 
รำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้ง ลดลง 612 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมำจำกรำยได้จำกกำรติดตั้ง 
ระบบโทรคมนำคมลดลงมำกกว่ำ ร้อยละ 50 ของรำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้ง ส่วนรำยได้กำรติดตัง้ระบบไฟลำมและรำยได้จำกกำร
บริกำรติดตั้งอื่น ใกล้เคียงกับปีก่อน และ สัดส่วนรำยได้จำกกำรขำย และบริกำรติดตั้งเป็นร้อยละ 80 และร้อยละ18  
ของรำยได้รวม 

ปี 2563 บริษัทมีรำยได้รวมประมำณ 3,523 ล้ำนบำทลดลงประมำณร้อยละ 8 เมื่อเทียบปี 2562รำยได้จำกกำรขำย
สินค้ำลดลง 108 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน รำยได้จำกกำรขำยสำยไฟฟ้ำ  อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และสำยเคเบิ้ลลดลง 
ส่วนรำยได้จำกท่อร้อยสำย หลอดไฟละอุปกรณ์ส่องสว่ำง และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกั บระบบควบคุมไฟลำมเพิ่มขึ้น  
รำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ ลดลง 202 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรำยได้จำกงำนโทรคมนำคม เพิ่มขึ้นจำก
ปีก่อน 19 ล้ำนบำท มำจำกโครงค่ำย 5 G  ส่วนรำยได้จำกติดตั้งระบบไฟลำม และรำยได้จำกำรบริกำรติดตั้งอื่น ลดลง โดยรำยได้
จำกงำนบริกำรติดตั้งอื่นลดลงเป็นจ ำนวน 216 ล้ำนบำท เนื่องจำกสถำนกำร์ณกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
ท ำให้งำนบริกำรติดตั้งอื่น ต้องเลื่อนก ำหนดกำรท ำงำนออกไป สัดส่วนรำยได้จ ำกกำรขำย และบริกำรติดตั้งเป็นร้อยละ 85  
และร้อยละ 14 ของรำยได้รวม 



 

102 รำยงำนประจ ำปี 2563 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
- รำยได้จำกกำรขำย 

รำยได้หลักของบริษัทมำจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ ซึ่งในปี 
2561 – 2563 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 3,212 ล้ำนบำท และ 3,086 ล้ำนบำท และ 2,978 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 80 และร้อยละ 85 ของรำยได้รวม ตำมล ำดับ  

 

รำยได้จำกกำรขำยในระหว่ำงปี 2561 – 2563  สำมำรถแบ่งตำมประเภทของสินค้ำหลักๆ ได้ดังนี้    
รำยได้จำกกำรขำย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
สำยฟฟ้ำ 2,501.99 77.89 2,339.01 75.79 2,129.98 71.51 
อุปกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้ำ 325.41 10.13 494.06 16.01 427.75 14.36 
ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้ง 84.15 2.62 86.52 2.80 138.62 4.65 
สำยเคเบิ้ล 82.38 2.57 88.53                                                                                                                                                                                                                                                                            2.87 73.42 2.47 
หลอดไฟและอุปกรณส์่องแสงสว่ำง 131.85 4.10 20.99 0.68 41.04 1.38 
วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลำม 32.19 1.00 29.58 0.96 32.51 1.09 
หม้อแปลงไฟฟ้ำ 19.79 0.62 6.22 0.20 21.03 0.71 
อื่น ๆ 34.38 1.07 21.33 0.69 113.92 3.83 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 3,212.14 100.00 3,086.24 100.00 2,978.27 100.00 

 
รำยได้จำกกำรขำยรวม ปี 2561เมื่อเทียบกับปี 2560 ลดลง 58 ล้ำนบำท เนื่องจำกในไตรมำส 2 บริษัทฯ ได้มีกำรยกเลิก

กำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยขำยปลีกสินค้ำฟิลิปส์ ท ำให้ยอดขำยหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่ำง ลดลง 300 ล้ำนบำท และประกอบกับ
สภำพเศรษฐกิจ ท ำให้ยอดขำยท่อร้อยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ติดตั้ง รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบป้องกันไฟลำมลดลง 87 ล้ำนบำท   

รำยได้จำกกำรขำยรวม ปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 ลดลง 126 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
โดยรำยได้จำกกำรขำยสำยไฟฟ้ำลดลง 157 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่ำงลดลง
เนื่องจำกกำรยกเลิกเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำฟิลิปส์ ช่วงต้นปี 2561 รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น 
69 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ52 เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจำกบริษัทได้รับกำรสั่งซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบะไฟฟ้ำชนิดพิเศษ  
จำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และกำรไฟฟ้ำนครหลวง   ส่วนสินค้ำประเภทอื่นๆยอดขำยใกล้เคียงกับปีก่อน 

รำยได้จำกกำรขำยรวมปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 ลดลง108 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
โดยรำยได้จำกกำรขำยสำยไฟลดลง 209 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยะ 9  รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำลดลง 
66 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 13 ส่วนรำยได้จำกกำรท่อร้อยสำยและอุปกรณ์ติดตั้ง เพิ่มขึ้น 52 ล้ำนคิดเป็นอัตรำร้อยละ 60 
และรำยได้จำกกำรสินค้ำอื่นๆเพิ่มขึ้น 93 ล้ำนบำท มำจำกกำรที่บริษัทย่อยขำยสินค้ำเกี่ยวกับระบบสัญญำณโทรคมนำคม  
ซึ่งเป็นสินค้ำชนิดพิเศษ 

อนึ่ง รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทอื่น ๆ ของบริษัทมำจำกกำรจ ำหน่ำยให้แ ก่ลูกค้ำ
ภำยในประเทศทั้งหมด โดยจัดจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำทั่วประเทศ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มลูกค้ำภำคเอกชน มีจ ำนวนรวมประมำณ  
3,200 รำย อย่ำงไรก็ตำม ณ ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบำยที่จะขยำยเพิ่มฐำนลูกค้ำไปยังต่ำงประเทศในแถบอำเซียน เพื่อเตรียมพร้อม
รองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economics Community: AEC) นอกจำกนี้ บริษัทมีนโยบำยที่จะมุ่งท ำกำรตลำดใน
ภำคหน่วยงำนรำชกำรมำกขึ้น โดยมอบหมำยให้บริษัทย่อยเป็นผู้ด ำเนินกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนรำชกำร ด้วยนโยบำย
กำรตลำดเชิงรุกดังกล่ำว บริษัทมีควำมมั่นใจว่ำจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยกำรจัดหำลูกค้ำด้วยกำรติดต่อโดยตรงกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ทั้งกำรเข้ำพบโดยตรงและ/หรือกำร
ติดต่อผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรต่ำง ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสำร และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และติดต่อโดยผ่ำนกำรแนะน ำ จำกพันธมิตร 
ทำงธุรกิจต่ำง ๆ เช่น คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ลูกค้ำ และผู้ผลิตสินค้ำ เป็นต้น โดยบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้มี  
กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและประวัติกำรช ำระเงินของลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อก ำหนดและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำหนด  
วงเงินสินเช่ือ และระยะเวลำให้เครดิตแก่ลูกค้ำ ซึ่งจะช่วยท ำให้บริษัทสำมำรถควบคุมวงเงินกำรขำยให้แก่ลูกค้ำแต่ละรำยได้  
อย่ำงรัดกุมมำกยิ่งข้ึน 
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- รำยได้จำกกำรบริกำรติดต้ัง 
ธุรกิจกำรให้บริกำรติดตั้งของบริษัทสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ (1) ธุรกิจกำรให้บริกำรออกแบบ จัดหำ 

และรับเหมำติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคม (Communication System) ตลอดจนงำนด้ำนบ ำรุงรักษำระบบ (Maintenance 
Services) และ (2) ธุรกิจกำรให้บริกำรออกแบบ จัดหำ และติดตั้งระบบป้องกันไฟลำม (Fire Protection System)  (3) ธุรกิจกำร
ให้บริกำรติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆโดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้งเป็นจ ำนวน 1,318 ล้ำนบำท และ 706 ล้ำนบำท 
และ 504 ล้ำนบำท ในปี 2561 – 2563 ตำมล ำดับหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 และร้อยละ 18 และร้อยละ 14 ตำมล ำดับ 
รำยได้หลักของงำนบริกำรติดตั้งคือกำรให้บริกำรติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคมเป็นหลัก ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็น ร้อยละ 49-95  
ของรำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้งรวม จำกสภำวะเศรษฐกิจภำยในและภำยนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงกำรแข่งขันที่เข้มข้น
ของผู้ให้บริกำรสัญญำณกำรสื่อสำรโทรคมนำคม ส่งผลให้กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนโครงข่ำยโทรคมนำคมของผู้ให้บริกำรหลัก
ดังกล่ำวมีปริมำณลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้งำนติดตั้งระบบโทรคมนำคมชลอตัวลง ซึ่งบริษัทได้มองหำโอกำสที่จะต่อยอดธุรกิจ 
เพื่ อ เพิ่ ม โอกำสทำงกำรค้ำ  โดยเพิ่มกำรประมูลงำนของภำค รัฐ  เกี่ ยวกับอุปกรณ์กำรสื่อสำร พลั งงำนทำงเลือก 
อุปกรณ์อิเลคทรอนิค และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  รวมไปถึงธุรกิจก่อสร้ำงซึ่งบริษัท และบริษัทย่อย มีควำมช ำนำญ ส่งผลให้รำยได้
จำกกำรติดตั้งอื่นของบริษัทเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 
ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้งในปี 2561 – 2563 มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 
ปี 2561 - 2563 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม เป็นจ ำนวน 987 ล้ำนบำท 343 ล้ำนบำท 

และ 362 ล้ำนบำทตำมล ำดับ และเมื่อเทียบเป็นอัตรำร้อยละ ของรำยได้บริกำรติดตั้งรวมมีสัดส่วนร้อยละ 75 ร้อยละ 49 
และร้อยละ 72 พบว่ำรำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจำก  
มีเทคโนโลยี  5 G 

รำยได้จำกกำรติดตั้งระบบป้องกันไฟลำม มีจ ำนวน 38 ล้ำนบำท 40 ล้ำนบำท และ 34 ล้ำนบำท ในปี 2561– 2563 
ตำมล ำดับ โดยบริษัทให้บริกำรออกแบบ จัดหำ และรับเหมำติดตั้งระบบป้องกันไฟลำมให้แก่ลูกค้ำ ด้วยกำรติดตั้งวัสดุ  
และอุปกรณ์ป้องกันไฟลำม ตำมช่องเปิดของท่อร้อยสำยไฟฟ้ำหรือระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ และระบบเครื่องปรับอำกำศ 

ซึ่งสำมำรถป้องกันผลกระทบจำกควำมร้อน เปลวไฟ และควันไฟ เป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 ช่ัวโมง ทั้งนี้ในปัจจุบัน 
ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจและเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรติดตั้งระบบป้องกันไฟลำมมำกขึ้น เนื่องจำกสำมำรถ  
ช่วยชะลอกำรเผำไหม้และกำรเกิดควันไฟ ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยได้   

 รำยได้จำกกำรติดตั้งอื่น ๆ ในปี 2561- 2563 จ ำนวน 293 ล้ำนบำท 323 ล้ำนบำท และ 107 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
ซึ่งรำยได้จำกกำรติดตั้งอื่น จะเป็นรำยได้ที่บริษัทมองหำโอกำสที่จะน ำประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญที่บริษัทมีมำเพิ่มรำยได้
ให้กับบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงำนประมูลของหน่วยงำนรำชกำร ของบริษัท และบริษัทย่อย เช่น รำยได้จำกงำนโครงกำร  
Smart Way ประมำณปีละ 3 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นโครงกำรลงทุน ติดตั้ง และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟ 
ประหยัดพลังงำนของสถำบันวิศวกรรมพลังงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และกองพัฒนำระบบไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค   

ปี 2561  รำยได้งำนติดตั้งอื่นที่เพิ่มขึ้นมำจำก โครงกำรปรับปรุงสถำนีไฟฟ้ำ ระบบ 22 เควี ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
และ โครงกำรติดตั้งระบบ Video Conference ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  

ปี 2562 รำยได้งำนติดตั้งอื่น ประกอบด้วย โครงกำรติดตั้งระบบหลอมรวม ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และ ส่วนของ
บริษัทย่อย ประกอบด้วย งำนติดตั้งCCTV  งำนติดตั้งอุปกรณ์ UMS300  ‘งำนติดตั้งโครงข่ำยวิทยุดิจิตอลเพื่อควำมปลอดภัย 
ในกำรเดินรถ เป็นต้น 

ปี 2563 รำยได้งำนติดตั้งอื่น ประกอบด้วย โครงกำรระบบไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Cells), Monitoring 
Receiver พร้อมอุปกรณ์ ของหน่วยงำน กสทช. และ โครงกำรจัดหำและพัฒนำฐำนข้อมูล ระบบอำณัติสัญญำณ ,งำนติดตั้งระบบ
สูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar pump )  

รำยได้จำกกำรบริกำรติดต้ัง ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม 986.91 74.88 343.13 48.63 362.24 71.90 
รำยได้จำกกำรติดตั้งระบบป้องกันไฟลำม 37.60 2.85 39.71 5.63 34.38 6.83 
รำยได้จำกกำรติดตั้งอ่ืน ๆ 293.47 22.27 322.69 45.74 107.16 21.27 

รวมรำยได้จำกกำรบริกำรติดต้ัง 1,317.98 100.00 705.53 100.00 503.78 100.00 
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-รำยได้อื่น ๆ 
รำยได้อื่น ๆ ของบริษัท ได้แก่ รำยได้ค่ำขนส่ง รำยรับจำกค่ำส่งเสริมกำรตลำดของผู้ผลิตสินค้ำ  ค่ำเช่ำ ก ำไรจำกกำร

จ ำหน่ำยสินทรัพย์ และก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เป็นต้น โดยในปี 2561 – 2563 บริษัทมีรำยได้อื่นประมำณ 26 ล้ำนบำท  
22 ล้ำนบำท และ 41 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 1-2  เมื่อเทียบกับรำยได้รวม 

 

รำยละเอียดของรำยได้อื่น ๆ ของบริษัทในปี 2561 – 2563 มีรำยละเอียดดังนี้ 
หมำยเหตุ: * อ่ืน ๆ ประกอบด้วย รำยได้ค่ำเช่ำ และรำยกำรปรับปรุงต่ำง ๆ เป็นต้น  

  

รำยได้ค่ำบริกำร ปี 2562 เป็นกำรเรียกเก็บค่ำท่ีปรึกษำจำก บริษัทร่วมเป็น จ ำนวน 14 ล้ำนบำท   
ปี2563 บริษัทมีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจ ำนวน  28 ล้ำนบำท เนื่องจำกได้รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทร่วมซึ่ง

เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  
 

ต้นทุนขำย ต้นทุนบริกำรติดตั้ง  
- ต้นทุนขำย 

ต้นทุนขำยของบริษัทมำจำกต้นทุนจำกกำรซื้อสินค้ำมำเพื่อขำยเป็นหลัก โดยทั่วไป บริษัทมีนโยบำยก ำหนดรำคำขำยโดย
บวกก ำไรส่วนเพิ่ม (Margin) จำกต้นทุนที่ซื้อมำ เพื่อจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำต่อไป โดยในปี 2561- 2563 บริษัทมีต้นทุนขำยจ ำนวน 
2,930 ล้ำนบำท 2,772 ล้ำนบำท และ 2,632 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  คิดเป็นอัตรำส่วน ร้อยละ 88- 90 เมื่อเทียบกับรำยได้จำกกำร
ขำย ตำมล ำดับ  

ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนขำย 2,930 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึ้นตำม
รำยได้จำกกำรขำยที่เพิ่มขึ้น โดยมีอัตรำส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยประมำณร้อยละ 91 และบริษัทมีกำรตั้งส ำรอง 
เพื่อปรับลดรำคำต้นทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับระหว่ำงปีเป็นจ ำนวน ลดลง 0.64 ล้ำนบำท ท ำให้ยอด 
กำรตั้งส ำรองเพื่อปรับลดรำคำต้นทุนของสินค้ำคงเหลือ ณ.สิ้นปี 2561 เท่ำกับ 28 ล้ำนบำท  

ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขำย 2,772 ล้ำนบำท ลดลงประมำณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไปตำมรำยได้ 
จำกกำรขำยที่ลดลง โดยมีอัตรำส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยประมำณร้อยละ 90 และบริษัทมีกำรตั้งส ำรองเพื่อปรับลด
รำคำต้นทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับระหว่ำงปีเป็นจ ำนวน ลดลง 0.97 ล้ำนบำท ท ำให้ยอดกำรตั้งส ำรอง 
เพื่อปรับลดรำคำต้นทุนของสินค้ำคงเหลือ ณ.สิ้นปี 2562 เท่ำกับ 28.46  ล้ำนบำท  

ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนขำย 2,632 ล้ำนบำท ลดลงประมำณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน  ซึ่งเป็นไปตำมรำยได้จำกกำร
ขำยท่ีลดลง โดยมีอัตรำส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยประมำณรอ้ยละ 88 และบริษัทมีกำรตั้งส ำรองเพื่อปรับลดรำคำต้นทนุ
ของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รบัระหว่ำงปีเป็นจ ำนวน ลดลง 0.22  ล้ำนบำท ท ำให้ยอดกำรตั้งส ำรองเพื่อปรับลดรำคำ
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือ ณ.สิ้นปี 2563 เท่ำกับ 28.24 ล้ำนบำท  
- ต้นทุนบริกำรติดต้ัง  

ต้นทุนกำรให้บริกำรเป็นต้นทุนที่เกิดจำกกำรให้บริกำรติดตั้งงำนระบบโทรคมนำคม และงำนระบบป้องกันไฟลำม  
และอื่น ๆ โดยในปี 2561 - 2563 ต้นทุนบริกำรติดตั้งมีจ ำนวนประมำณ 958 ล้ำนบำท 506 ล้ำนบำท และ 368 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำส่วนร้อยละ 73 ร้อยละ 72 และร้อยละ 73 ของรำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้ง ตำมล ำดับ ทั้งนี้  
ต้นทุนบริกำรติดตั้งประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยหลักๆ ได้แก่ ค่ำแรง และค่ำสินค้ำท่ีใช้ในกำรติดตั้ง เช่น เสำโทรคมนำคม อุปกรณ์ต่ำง ๆ 
ของงำนโทรคมนำคม อุปกรณ์ต่ำง ๆ ของงำนป้องกันไฟลำม ส่วนต้นทุนของงำนติดตั้งอ่ืนข้ึนอยู่กับชนิดของงำนนั้น ๆ      
 
 

รำยได้อื่น ๆ ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 
 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยรับจำกค่ำส่งเสรมิกำรตลำดของผู้ผลติสินค้ำ 10.09 38.32 2.60 11.70 0.29 0.71 
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 0.50 1.90   27.59 67.33 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยส์ิน 4.72 17.93 2.40 10.79 6.53 15.93 
รำยได้ค่ำขนส่ง 2.37 9.00 1.34 6.03 1.70 4.15 
อื่น ๆ * 8.65 32.85 1.79 8.05 4.87 11.88 
รำยได้ค่ำบริกำร - - 14.10 63.43 - - 
รำยได้อื่น 26.33 100.00 22.23 100.00 40.98 100.00 



 

105 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

ค่ำใช้จ่ำย 
ค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญของบริษัท ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน  

โดยที่ผ่ำนมำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินมีสัดส่วนรวมกันประมำณร้อยละ 2-11 
เมื่อเทียบกับรำยได้รวม โดยสำมำรถสรุปและวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในแต่ละประเภทในช่วงที่ผ่ำนมำได้ดังนี้  
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนขำย ค่ำคอมมิชช่ัน ค่ำขนส่ง และค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย
เป็นหลัก โดยในปี 2561 - 2563 มีจ ำนวนรวมประมำณ 97 ล้ำนบำท 78 ล้ำนบำท และ 76 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็น
สัดส่วนประมำณร้อยละ 2 ของรำยได้รวม ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยส่วนหนึ่ง จะผันแปรไปตำมยอดขำยซึ่งในปี 2563 ยอดขำยลดลง 
108 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยขำยลดลง 2 ล้ำนบำท 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2561 - 2563 มีจ ำนวน 354 ล้ำนบำท 351 ล้ำนบำท และ 303 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
หรือคิดเป็นประมำณ ร้อยละ 8 ในปี 2561 และร้อยละ 9 ในปี 2562 และ 2563 ของรำยได้รวม ซึ่งประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
พนักงำนเป็นหลักคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 63 ร้อยละ 61 และร้อยละ 58 ตำมล ำดับของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่ส ำคัญอื่น ๆ ประกอบด้วยค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำวัสดุส ำนักงำน   
ค่ำที่ปรึกษำ ค่ำเบี้ยประกันภัย และหนี้สงสัยจะสูญ 

ค่ำใช้จ่ำยบริหำรปี 2561 มีจ ำนวน 354 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น จ ำนวน 10 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2560  เนื่องมำจำกกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 

ค่ำใช้จ่ำยบริหำรปี 2562 มีจ ำนวน 364 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น จ ำนวน 10 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2561  ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นของบริษัท  ประกอบด้วยผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนเกี่ยวกับเงินชดเชยจำกกำรเลิกจ้ำงตำมกฏหมำยใหม่ มำตรำ 118 กรณีอำยุงำน 20 ปีขึ้นไปจ่ำยค่ำชดเชยกรณีเลิกจ้ำง 
จำกเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน ค่ำใช้จ่ำยบริหำรลดลงของบริษัท ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งตัดหมด
ไปในปี 2561และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนในส่วนของเงินเดือน และผลตอบแทนพนักงำน 

ค่ำใช้จ่ำยบริหำรปี 2563 มีจ ำนวน 303 ล้ำนบำทลดลง จ ำนวน 48 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2562 ค่ำใช้จ่ำยที่ลดลง ประกอบด้วยผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน ค่ำใช้จ่ำย
บริหำรที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ประกอบด้วย ค่ำที่ปรึกษำ ประกอบด้วยค่ำที่ปรึกษำโครงกำรพลังงำนลม ,โครงกำร Cable Space,
โครงกำร Network Protector และ Pulse Closer ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
   บริษัทมีผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ซึ่งมำจำกประมำณกำรหนี้สงสัยจะสูญในรอบบัญชี โดยปี 
2563 มีกำรประมำณกำรหนี้สงสัยเพิ่มขึ้นจำกปี 2562 จ ำนวน 44 ล้ำนบำท  
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วม  

บริษัทมีผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทน้ ำซ้อไฮโดรเพำเวอร์จ ำกัด  ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ  
จำกพลังงำนน้ ำ จำกสภำพภูมิอำกำศท่ีเปลี่ยนแปลง ท ำให้ปริมำณน้ ำฝนลดลง กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำไม่เป็นไปตำมแผน ท ำให้บริษัท
มีผลขำดทุนติดต่อกันมำเป็นระยะเวลำหลำยปี ส่งผลให้บริษัทต้องบันทึกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทน้ ำซ้อไฮโดรเพำเวอร์  
ในปี 2563 เป็นจ ำนวน 6.4 ล้ำนบำท 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 บริษัทบันทึกส่วนแบ่งผลก ำไร(ขำดทุน)จำกบริษัทร่วม ตำมสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น  โดยถือหุ้นในบริษัท น้ ำซ้อไฮโดร
เพำเวอร์ จ ำกัด  ในสัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 38 และถือหุ้นในบริษัท  PhuKhan Solar Power Joint Stock Company Limited 
ในสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 25   

  ปี 2561 บริษัทมีส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทน้ ำซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด จ ำนวน 6 ล้ำนบำท  
ปี 2562 บริษัทมีส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทน้ ำซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด  จ ำนวน 9 ล้ำนบำทและมีส่วน

แบ่งผลก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัท PhuKhan Solar Power Joint Stock Company Limited จ ำนวน 
15 ล้ำนบำทรวมส่วนแบ่งผลก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 6 ล้ำนบำท 

ปี 2563 บริษัทมีส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทน้ ำซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด จ ำนวน 6  ล้ำนบำท และมีส่วน
แบ่งผลก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัท PhuKhan Solar Power Joint Stock Company Limited จ ำนวน 36 
ล้ำนบำทรวมส่วนแบ่งผลก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 30 ล้ำนบำท 

 



 

106 รำยงำนประจ ำปี 2563 

รำยได้ทำงกำรเงิน 
 รำยได้ทำงกำรเงินของบริษัทมำจำกดอกเบี้ยรับ จำกเงินฝำกสถำบันกำรเงิน และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมโดยใน
ปี 2561-2563 บริษัทมีดอกเบี้ยรับ จ ำนวน 9 ล้ำนบำท 27 ล้ำนบำท และ 11 ล้ำนบำทตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำส่วนร้อยละ 1 
ของรำยได้รวม  
 ปี 2562 บริษัทมีรำยได้ดอกเบี้ยรับ 27 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 18 ล้ำนบำท  มำจำกบริษัทได้ให้บริษัทร่วม 
กู้ยืมเงิน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 6.75-7 ต่อป ี
 ปี 2563 บริษัทมีรำยได้ดอกเบี้ยรับ 11 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 16 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทได้รับคืนเงินกู้ยืม 
ระยะสั้นจำกบริษัทร่วม 
 
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินของบริษัทมำจำกดอกเบี้ยจำกเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงินซึ่งประกอบด้วย วงเงินเบิกเกินบัญชี  
ตั๋วสัญญำใช้เงิน หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน และ เงินกู้ยืมระยะยำว โดยในปี 2561-2563 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
จ ำนวน 8 ล้ำนบำท 16 ล้ำนบำท และ 11 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และมีอัตรำดอกเบี้ยจ่ำยเฉลี่ยอยู่ระหว่ำงร้อยละ 2-3บำท ต่อปี 
ส ำหรับเงินกู้ยืมจำกสถำนกำรเงิน ยกเว้นหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน อัตรำดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ2-11ต่อปี 

ปี2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเงินระยะสั้นในกำรด ำเนินธุรกิจมีดอกเบี้ยจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจ ำนวน 
6 ล้ำนบำทและดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีใช้ในกำรซื้อที่ดินก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนและคลังสินค้ำจ ำนวน 2 ล้ำนบำท  

ปี2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเ งินระยะสั้นในกำรด ำ เนินธุรกิจมีดอกเบี้ยจำกเ งินกู้ยืมระยะสั้น 
จ ำนวน 15 ล้ำนบำทและดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงินกู้ยืมระยะยำวที่ใช้ในกำรซื้อที่ดินก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนและคลังสินค้ำ  
จ ำนวน 1 ล้ำนบำท  

ปี2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเ งินระยะสั้นในกำรด ำ เนินธุรกิจมีดอกเบี้ยจำกเ งินกู้ยืมระยะสั้น 
จ ำนวน 10 ล้ำนบำทและดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงินกู้ยืมระยะยำวที่ใช้ในกำรซื้อที่ดินก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนและคลังสินค้ำ  
จ ำนวน 0.5 ล้ำนบำท  

 
ก ำไร 

ปี 2561 – 2563 บริษัทมีก ำไรขั้นต้นรวม จำกกำรขำยสินค้ำ (สำยไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลคทรอนิค  
และอุปกรณ์สื่อสำรต่ำง ๆ ) และกำรให้บริกำรติดตั้ง (งำนโทรคมนำคม งำนติดตั้งไฟลำม งำนติดตั้งอ่ืน) เป็นจ ำนวน 642 ล้ำนบำท 
514 ล้ำนบำท และ 482 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นประมำณ ร้อยละ 14    

 

- ก ำไรขั้นต้น – ธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำสำยไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลคทรอนิค และอุปกรณ์สื่อสำรต่ำง ๆ 
บริษัทมีผลประกอบกำรที่มีก ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประมำณ 282 ล้ำนบำท 314ล้ำนบำท 

และ 347 ล้ำนบำท ในปี 2561 - 2563 ตำมล ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นประมำณ ร้อยละ 9 ในปี 2561 และร้อยละ 10 
ในปี 2562 และร้อยละ 12 ในปี 2563 อัตรำก ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเนื่องมำจำกก ำไรจำกกำรขำยสำยไฟฟ้ำซึ่งเป็นสินค้ำหลัก  
ของบริษัท โดยเพิ่มในอัตรำร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน และอุปกรณ์ไฟฟ้ำซึ่งมีกลุ่มสินค้ำพิเศษที่อัตรำก ำไรขั้นต้นสูง  

 

-  ก ำไรขั้นต้น – ธุรกิจบริกำรติดต้ังงำนโทรคมนำคม งำนติดต้ังไฟลำม และงำนติดต้ังอื่น 
บริษัทมีผลประกอบกำรที่มีก ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจบริกำรติดตั้ง ประมำณ 360 ล้ำนบำท 200 ล้ำนบำท และ 136 

ล้ำนบำท ในปี 2561 -2563 ตำมล ำดับ ซึ่งก ำไรขั้นต้นของธุรกิจบริกำรติดตั้งลดลงประมำณร้อยละ 32 เนื่องมำจำกรำยได้บริกำร
ติดตั้งงำนโทรคมนำคมลดลง แต่ถ้ำดูเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นจะเห็นว่ำอัตรำก ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจบริกำรติดตั้งอยู่ที่ประมำณร้อยละ 
27--28 ซึ่งใกล้เคียงกัน . 

 
ก ำไรสุทธิ 

บริษัทมีก ำไรสุทธิในปี 2561 – 2563 จ ำนวน 169 ล้ำนบำท 86 ล้ำนบำท และ 95 ล้ำนบำท และคิดเป็นอัตรำ 
ก ำไรสุทธิประมำณร้อยละ 4 ของรำยได้รวมส ำหรับปี 2561 ร้อยละ 2 ของรำยได้รวมส ำหรับปี 2562 และร้อยละ 3 
ของรำยได้รวมส ำหรับปี 2563 และเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2561 - 2563 เป็นจ ำนวน 170 ล้ำนบำท 80 ล้ำนบำท 
และ 93ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 



 

107 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2561 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 213 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลประมำณ 44 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นภำษีเงินได้นิติบุคคลประจ ำปี 51 ล้ำนบำท และหักภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงช่ัวครำว 
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงช่ัวครำวประมำณ 7 ล้ำนบำท โดยจัดเป็นอัตรำค่ำใช้จ่ำยภำษีที่จ่ำยจริงประมำณร้อยละ 21 
ของก ำไรก่อนภำษี  ซึ่งมีอัตรำสูงกว่ำอัตรำที่ก ำหนดไม่มำกเนื่องจำกกำรปรับปรุงรำยกำรทำงภำษี 

ปี 2562 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 110 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลประมำณ 25 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นภำษีเงินได้นิติบุคคลประจ ำปี 30 ล้ำนบำท และหักภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงช่ัวครำวและกำรกลับ
รำยกำรผลแตกต่ำงช่ัวครำวประมำณ 5 ล้ำนบำท โดยจัดเป็นอัตรำค่ำใช้จ่ำยภำษีที่จ่ำยจริงประมำณร้อยละ 26 ของก ำไรก่อนภำษี 
ซึ่งมีอัตรำสูงกว่ำอัตรำที่ก ำหนดไม่มำกเนื่องจำกกำรปรับปรุงรำยกำรทำงภำษี 

ปี 2563 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 112 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลประมำณ 17 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นภำษีเงินได้นิติบุคคลประจ ำปี 30 ล้ำนบำท และหักภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงช่ัวครำวและกำรกลับ
รำยกำรผลแตกต่ำงช่ัวครำวประมำณ 13 ล้ำนบำท โดยจัดเป็นอัตรำค่ำใช้จ่ำยภำษีที่จ่ำยจริงประมำณร้อยละ 27 ของก ำไร 
ก่อนภำษี  

ปี 2561 - 2563 บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นประมำณ ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 และร้อยละ 6 ตำมล ำดับ บริษัทมี
นโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลของงบกำรเงินเฉพำะ และหลังหัก
ส ำรองตำมกฎหมำย และเงินสะสมอื่น ๆ ตำมที่บริษัทก ำหนด (โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 8.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงิน
ปันผล) ในระหว่ำงปี 2561 - 2563 บริษัทมีก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท เป็นจ ำนวนประมำณ 171 ล้ำนบำท 
35 ล้ำนบำท และ 72 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรดังกล่ำวให้แก่ ผู้ถือหุ้นเป็นจ ำนวน 
141 ล้ำนบำท 24  ล้ำนบำทและ 47 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำเงินปันผลจ่ำยประมำณร้อยละ 82 ร้อยละ 69 และร้อยละ 
65  ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ตำมล ำดับ ซึ่งมีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 

เงินปันผล เงินปันผลจ่ำยต่อ
หุ้น (บำท) 

เงินปันผลจ่ำยทั้งหมด 
(ล้ำนบำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2561 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น จ ำนวน 1,175 ล้ำนหุ้น 0.06 70.5 
- เงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 –สุทธิภำยหลังภำยหลังจำกหักเงินปัน

ผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น* 
 

0.06 
 

70.5 
รวมเงินปันผลประจ ำปี 2561 0.12 141 
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น จ ำนวน 1,175 ล้ำนหุ้น 0.02 24 
รวมเงินปันผลประจ ำปี 2562 0.02 24 
เงินปันผลประจ ำปี 2563 ประกอบด้วย   
เงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 –สุทธิภำยหลังภำยหลังจำกหักเงินปันผล
ระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น* 

0.01 
 

12 

- เงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น จ ำนวน 1,175 ล้ำนหุ้น 0.03 35 
- เงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 –สุทธิภำยหลังภำยหลังจำกหักเงินปัน

ผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น* 
0.03 35 

รวมเงินปันผลประจ ำปี 2563 0.04 82 

หมำยเหตุ : ส ำหรับกำรจ่ำยปันผลจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2563 นั้นจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2564   

ส ำหรับในอนำคต บริษัทจะยังคงด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลตำมที่ได้ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 8 โครงสร้ำง
เงินทุน หัวข้อ 8.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 



 

108 รำยงำนประจ ำปี 2563 

กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561- 2563 มีจ ำนวนประมำณ 3,442 ล้ำนบำท 3,631 ล้ำนบำท 
และ 3,068 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ซึ่งมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 28-35 
ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ส่วนสินทรัพย์ที่ส ำคัญรองลงมำ ได้แก่ สินค้ำคงเหลือ ซึ่งมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 13-17 และที่ดิน 
อำคำร และอุปกรณ์ ซึ่งมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 10 และในปี 2562 มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 324 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9 
ของสินทรัพย์รวม 

ทั้งนี้ สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 มีจ ำนวนลดลงประมำณ 164  ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2560 
โดยสินทรัพย์ที่ลดลง ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 57 ล้ำนบำท ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืนลดลง 217 ล้ำนบำท 
สินค้ำคงเหลือลดลง 80 ล้ำนบำท ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ลดลง 22 ล้ำนบำท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 24 ล้ำนบำท และเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 198 ล้ำนบำท เงินให้กู้ยืมระยะยำว 80 ล้ำนบำท เงินฝำกที่ติดภำระค้ ำประกัน 40 ล้ำนบำท 

ทั้งนี้ สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562 มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น ประมำณ 189  ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2561 
โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม จ ำนวน 298 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น 198 ล้ำนบำท 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น 126 ล้ำนบำท เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 100 ล้ำนบำท สินทรัพย์ที่ลดลงได้แก่ 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน และ สินทรัพย์ท่ีเกิดจำกสัญญำลดลง 422 ล้ำนบำท ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ลดลง 20 ล้ำนบำท  

ทั้งนี้ สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2563 มีจ ำนวนลดลง ประมำณ 563 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2562 
โดยในระหว่ำงปี 2563 บริษัท ได้รับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทร่วมเป็นจ ำนวน 298 ล้ำนบำท ประกอบกับรำยได้ของบริษัท
ลดลงท ำให้สินค้ำคงเหลือและงำนระหว่ำงท ำลดลงจ ำนวน 267 ล้ำนบำท รวมทั้งลูกหนี้กำรค้ำลดลง 76 ล้ำนบำท ส่วนสินทรัพย์ท่ี
เกิดขึ้นจำกสัญญำเพิ่มขึ้น 54 ล้ำนบำท เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น 21 ล้ำนบำท 

 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561–2563 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำ,ลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นตำมสัญญำ รวมประมำณ 
1,620 ล้ำนบำท 1,198 ล้ำนบำท และ 1,176 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมประมำณร้อยละ 47 
ร้อยละ 33 และร้อยละ 38 ตำมล ำดับ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ :- 
- ลูกหนี้กำรค้ำ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561–2563  บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิประมำณ 1,155 ล้ำนบำท 989 ล้ำนบำท และ 918    
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมประมำณ ร้อยละ 34 ร้อยละ 27 และร้อยละ 30 ตำมล ำดับ 
โดยลูกหนี้กำรค้ำมีจ ำนวนลดลงตำมยอดขำยสินค้ำของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทมีนโยบำยกำรขำยสินค้ำและกำรพิจำรณำให้สินเช่ือ  
แก่ลูกค้ำแต่ละรำยที่ชัดเจน โดยบริษัทพิจำรณำล ำดับช้ันกำรให้สินเช่ือ (credit rating) จำกกำรวิเครำะห์งบกำรเงินของลูกค้ำ
ย้อนหลัง และวิเครำะห์ด้ำนกำรเงิน และด้ำนธุรกิจ และมีนโยบำยทบทวนวงเงินกำรให้สินเช่ืออย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งนี้ โดยเฉลี่ย 
บริษัทให้ระยะเวลำช ำระค่ำสินค้ำแก่ลูกค้ำประมำณ 30-120 วัน โดยรำยละเอียดของอำยุลูกหนี้กำรค้ำของบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2561 - 2563 สำมำรถสรุปได้ดังนี้  
ตำรำงแสดงอำยุลูกหนี้กำรค้ำ 
                                                                                                                                  (หน่วย : ล้ำนบำท) 

รำยกำร ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 มูลค่ำ สัดส่วน มูลค่ำ สัดส่วน มูลค่ำ สัดส่วน 
ลูกหนี้ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ    574.00 47.01% 477.00 44.63% 410.00 50.72% 
ลูกหนี้เกินก ำหนดช ำระ       
  ไม่เกิน 3 เดือน 448.00 36.70% 350.00 32.77% 248.00 30.61% 
  3 -  6 เดือน 60.00 4.91% 55.00 5.12% 17.00 2.15% 
  6 -  12 เดือน 49.00 4.01% 49.00 4.56% 31.00 3.78% 
  เกิน 12 เดือนขึ้นไป 90.00 7.37% 138.00 12.93% 103.00 12.74% 
ลูกหนี้กำรค้ำรวม 1,221.00 100.00% 1,069.00 100.00% 809.00 100.00% 
หัก ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (66.00) (5.41)% (80.00) (7.45%) (75.00) (9.22%) 
ลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิ 1,155.00 94.59% 989.00 92.55% 734.00 90.78% 

 



 

109 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัทมีนโยบำยในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต 
กำรวิเครำะห์อำยุหนี้ และสภำวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ๆ ท้ังนี้ ในกำรวิเครำะห์อำยุของหนี้ท่ีคงค้ำง บริษัทมีนโยบำยที่จะตั้งส ำรอง
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอัตรำรอ้ยละ 50 ของมูลค่ำลูกหนี้ส ำหรับลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระ 6–12 เดือน และตั้งส ำรองในอัตรำร้อยละ 100 
ของมูลค่ำลูกหนี้ส ำหรับลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระเกิน 12 เดือนขึ้นไป 

ณ วันที่31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนี้ท่ียังไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหนี้ที่เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 6 เดือน 
รวมเป็นร้อยละ 89 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนี้ที่เกินก ำหนดช ำระตั้งแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 
ประมำณร้อยละ 4 และอัตรำส่วนลูกหนี้ที่เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนขึ้นไป ประมำณร้อยละ 7 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม ตำมล ำดับ 
และได้ตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ ำนวน 66 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 5 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม ท ำให้คงเหลือลูกหนี้
กำรค้ำ-สุทธิ ประมำณ 1,155 ล้ำนบำท 

ณ วันที่31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนี้ท่ียังไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหนี้ที่เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 6 เดือน 
รวมเป็นร้อยละ 82 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนี้ท่ีเกินก ำหนดช ำระตั้งแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือนประมำณ
ร้อยละ 5 และอัตรำส่วนลูกหนี้ที่เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนขึ้นไป ประมำณร้อยละ 13 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม ตำมล ำดับ 
และได้ตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ ำนวน 80 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 7 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม ท ำให้คงเหลือลูกหนี้
กำรค้ำ-สุทธิ ประมำณ 989 ล้ำนบำท 

ณ วันที่31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนี้ท่ียังไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหนี้ที่เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 6 เดือน 
รวมเป็นร้อยละ 83 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนี้ท่ีเกินก ำหนดช ำระตั้งแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือนประมำณ
ร้อยละ 4 และอัตรำส่วนลูกหนี้ท่ีเกินก ำหนดช ำระ 13 เดือนขึ้นไป ประมำณร้อยละ 4 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม ตำมล ำดับ และได้ตั้ง
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ ำนวน 75 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 9 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม ท ำให้คงเหลือ 
ลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิ ประมำณ 734 ล้ำนบำท 

 
ทั้งนี้ ผู้บริหำรของบริษัทมีควำมเห็นว่ำ นโยบำยกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทได้ปรับมำใช้นโยบำย  

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงินและระบบกำรควบคุมและติดตำมกำรช ำระหนี้ 
ของลูกหนี้ที่ก ำหนดขึ้นมีควำมเหมำะสมและเพียงพอส ำหรับธุรกิจของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจพิจำรณำปรับปรุง 
นโยบำยทำงด้ำนลูกหนี้ให้มีควำมเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ 

ปี 2561–2563 บริษัทมีอัตรำส่วนทำงกำรเงินทำงด้ำนระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำของงำนขำยสินค้ำ 
ประมำณ 98 วัน 106 วัน และ 89 วัน ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นระยะเวลำที่ใกล้เคียงกับนโยบำยกำรให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัท 
- ลูกหนี้อืน่ 

ลูกหนี้อื่นประกอบด้วย ลูกหนี้อื่น รำยได้ค้ำงรับอื่น ๆ ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ และเงินทดรองจ่ำยและดอกเบี้ยค้ำงรับ ซึ่งมี
จ ำนวนรวมประมำณ 32 ล้ำนบำท 35 ล้ำนบำท และ 31 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561– 2563 ตำมล ำดับ  

 
สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ 

บริษัทมีสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำ มำจำกรำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้งที่บริษัทรับรู้รำยได้แล้ว แต่ยังไม่ถึงก ำหนด  
เรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ” และจะเปลี่ยนเป็นลูกหนี้กำรค้ำเมื่อบริษัทฯมีสิทธิจะได้รับช ำระ
โดยปรำศจำกเงื่อนไข เช่น เมื่อบริษัทฯ ได้ให้บริกำรเสร็จสิ้น และลูกค้ำรับมอบงำน 

บริษัทมีสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำประกอบด้วย 
           (หน่วย : พันบำท) 

รำยกำร ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 มูลค่ำ สัดส่วน มูลค่ำ สัดส่วน มูลค่ำ สัดส่วน 
รำยได้บริกำรตดิตั้งค้ำงรับ 4,502 1.04% 13,085 7.56% 14,501 6.39% 
รำยได้ที่ยังไมไ่ดเ้รียกเก็บ 428,376 98.96% 159,885 92.44% 212,303 93.61% 
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ 432,878 100.00% 172,970 100.00% 226,804 100.00% 

 

 



 

110 รำยงำนประจ ำปี 2563 

สินทรัพย์ท่ีรับรู้จำกต้นทุนในกำรท ำให้เสร็จสิ้นตำมสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

สินทรัพย์ที่รับรู้จำกต้นทุนในกำรท ำให้เสร็จสิ้นตำมสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ เป็นงำนระหว่ำงติดตั้งที่เกิดจำกรำยได้  
งำนบริกำรติดตั้ง นโยบำยกำรรับรู้รำยได้งำนบริกำรติดตั้ง  บริษัทจะรับรู้รำยได้เมื่องำนที่ได้รับมอบหมำยเสร็จเรียบร้อย 
โดยสำมำรถวัดมูลค่ำและควำมส ำเร็จของงำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล แต่ส ำหรับรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม
บริษัท รับรู้ได้เมื่องำนส ำเร็จที่ 95% ของมูลค่ำงำน  และอีก 5 % จะรับรู้เมื่อมีเอกสำรกำรยืนยนัควำมส ำเรจ็ของ 100 %  และงำน
ที่ยังไม่ส ำเร็จถึง 95 % บริษัทจะรับรู้เป็นงำนระหว่ำงท ำ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้บันทึกมูลค่ำงำนที่ยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จเป็นงำน
ระหว่ำงติดตั้งอยู่ในบัญชีสินทรัพย์ท่ีรับรู้จำกต้นทุนในกำรท ำให้เสร็จสิ้นตำมสัญญำที่ท ำ  กับลูกค้ำ ประกอบด้วย   

      (หน่วย : พันบำท) 
รำยกำร ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 มูลค่ำ สัดส่วน มูลค่ำ สัดส่วน มูลค่ำ สัดส่วน 
งำนโทรคมนำคม 49,046 32.42% 32,712 22.53% 12,756 9.60% 
งำนติดตั้งอ่ืน 102,230 67.58% 110,638 77.47% 120,103 90.40% 
รวม 151,276 100.00% 142,810 100.00% 132,859 100.00% 

  โดยในปี 2563 มีงำนระหว่ำงท ำของงำนโทรคมนำคมอยู่ที่ 13 ล้ำนบำทเมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลง 20 ล้ำนบำท 
ส่วนงำนระหว่ำงติดตั้งอ่ืน ประกอบด้วย งำนอุปกรณ์ป้องกันไฟลำม 2 ล้ำนบำทและงำนติดตั้งอ่ืน 118 ล้ำนบำท  

 
- สินค้ำคงเหลือ 

บริษัทมีนโยบำยบันทึกมูลค่ำสินค้ำส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงติดตั้งด้วยรำคำทุน (วิธีเข้ำก่อน -ออกก่อน หรือ First in 
First out) หรือมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ แล้วแต่อย่ำงใดจะต่ ำกว่ำ และบันทึกมูลค่ำสินค้ำส ำเร็จรูปประเภทสำยเคเบิ้ล  
ด้วยรำคำทุน (วิธีเฉพำะเจำะจง หรือ Specific) หรือมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ แล้วแต่อย่ำงใดจะต่ ำกว่ำ  

ทั้งนี้ บริษัทจะบันทึกขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินค้ำในงบก ำไรขำดทุนในกรณีที่รำคำทุนของสินค้ำคงเหลือ  
ในงวดบัญชีใด ๆ มีรำคำสูงกว่ำมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะไดร้ับ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อสถำนกำรณ์ที่ท ำให้กำรปรบัลดมูลคำ่สินค้ำคงเหลือให้
ต่ ำกว่ำรำคำทุนหมดไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทำงที่ลดลง บริษัทจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนท่ีเคยรับรู้ในงวดบัญชีก่อนๆ 
ในงบก ำไรขำดทุนของงวดบัญชีนั้น ๆ  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561–2563 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือสุทธิประมำณ 431 ล้ำนบำท 629 ล้ำนบำท และ 372 ล้ำนบำท
ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 13 ร้อยละ 17 และร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ตำมล ำดับ 
ทั้งนี้ รำยละเอียดของสินค้ำคงเหลือของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 - 2563 สำมำรถสรุปได้ดังนี้ : 
                                                                                                                           (หน่วย : ล้ำนบำท) 

รำยกำร 2561 2562 2563 

สินค้ำส ำเร็จรูป 459.00 657.85 400.46 
หัก  รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็นมลูค่ำสุทธิที่จะได้รับ (28.00) (28.46) (28.24) 
สินค้ำส ำเร็จรูป – สุทธิ 431.00 629.39 372.22 

สินค้ำคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสินค้ำส ำเร็จรูป  ซึ่งประกอบด้วยสำยไฟฟ้ำ  อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ฯลฯ 
 
ในช่วงปี 2561 - 2563 บริษัทมีระยะเวลำกำรขำยสินค้..ำโดยเฉลี่ยประมำณ 57 วัน 72 วัน และ 61 วัน ตำมล ำดับ 

อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบำยในกำรจัดเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปประมำณ 30-60 วันของประมำณกำรยอดขำยเพื่อให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลำขำยสินค้ำของบริษัทในปัจจุบัน 

อนึ่ง บริษัทมีนโยบำยตั้งส ำรองค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำส ำเร็จรูป โดยจะตั้งส ำรองในอัตรำร้อยละ 25 ส ำหรับ
สำยไฟฟ้ำที่จัดเก็บนำนเกินกว่ำ 2 ปี และตั้งส ำรองในอัตรำร้อยละ 25–100 เพิ่มขึ้นตำมระยะเวลำที่จัดเก็บ ส ำหรับสินค้ำประเภท
อื่นที่จัดเก็บนำนเกินกว่ำตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และสินค้ำที่เสียหำย (Bad) ร้อยละ 100 ทั้งนี้ เนื่องจำกสินค้ำส ำเร็จรูปของบริษัทส่วน
ใหญ่เป็นประเภทสำยไฟฟ้ำ จึงไม่มีปัญหำเรื่องควำมล้ำสมัยและเสื่อมสภำพ ณ สิ้นปี 2563 มีส ำรองค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำ
ส ำเร็จรูปเป็นจ ำนวน 28 ล้ำนบำท 

 
 
 



 

111 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ ำนวน 2 บริษัท คือ 

1.บริษัทน้ ำซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด ซึ่งด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและจ ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำบวกพลังงำนน้ ำ  
ซึ่งตั้งอยู่ในสำธำรณรัฐประชำชนลำว สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 38   

2.บริษัท  PhuKhan Solar Power Joint Stock Company Limited .ซึ่งด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและจ ำหน่ำย
พลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์  ซึ่งตั้งอยู่ในสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม  สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 25 เงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ บริษัทแสดงมูลค่ำที่ดินตำมรำคำทุน   อำคำรและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน หักค่ำเสื่อม
รำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ(ถ้ำมี) ค่ำเสื่อมรำคำ ของอำคำรและอุปกรณ์  ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์ โดยประมำณ 5-20 ปี แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สิน อำคำร อำยุกำรใช้ประโยชน์ 20 ปี สินทรัพย์อื่น อำยุกำร 
ใช้ประโยชน์ 5 ปี 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561-2563 บริษัทมีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิประมำณ 387 ล้ำนบำท 367 ล้ำนบำท 
และ 353 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น  ที่ดิน อำคำร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 89-91 ส ำหรับ
ทรัพย์สินที่มีสัดส่วนรองลงมำ ได้แก่ ยำนพำหนะ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 5  ส่วนที่ เหลือ จะเป็นอุปกรณ์  
และเครื่องใช้ส ำนักงำน   เครื่องมือและอุปกรณ์   เครื่องตกแต่งอำคำร 

ปี 2561 บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ 387 ล้ำนบำท โดยระหว่ำงปี บริษัทมีกำรซื้อ เครื่องมือและ
อุปกรณ์  เครื่องใช้ส ำนักงำน และยำนพำหนะ จ ำนวน 13 ล้ำนบำท และมีกำรจ ำหน่ำยและตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 11 ล้ำนบำท 
มีค่ำเสื่อมรำคำ ส ำหรับปี 36 ล้ำนบำท  

ปี 2562 บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ 367 ล้ำนบำทโดยระหว่ำงปี บริษัทมีกำรซื้อ เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ เครื่องใช้ส ำนักงำน และยำนพำหนะ จ ำนวน 15 ล้ำนบำท และมีกำรจ ำหน่ำยและตัดจ ำหน่ำย 11 ล้ำนบำท  
มีค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 35 ล้ำนบำท  

ปี 2563 บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ 353 ล้ำนบำทโดยระหว่ำงปี บริษัทมีกำรซื้อ เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ เครื่องใช้ส ำนักงำน และยำนพำหนะ จ ำนวน 15 ล้ำนบำท และมีกำรจ ำหน่ำยและตัดจ ำหน่ำย 21 ล้ำนบำท  
มีค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 29 ล้ำนบำท  

 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ปี 2556 บริษัทได้มีกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่องภำษีเงินได้ มำถือปฏิบัติ ซึ่งก ำหนดให้บริษัทระบุผลแตกตำ่ง
ช่ัวครำวที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงของมูลค่ำสินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงเกณฑ์ทำงบัญชีและภำษีอำกร เพื่อรับรู้ผลกระทบทำงภำษี
เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชีดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
มีผลท ำให้บริษัทมีสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2563 เป็นจ ำนวนประมำณ 24 ล้ำนบำท 30 ล้ำนบำท และ 43 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร* 43% 23% 26% 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ 5% 2% 3% 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 1.30       1.09 1.05 

 
ปี 2561-2563 บริษัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจและสร้ำงผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีอัตรำผลตอบแทน

จำกสินทรัพย์ถำวรประมำณ ร้อยละ 43 ร้อยละ 23 และร้อยละ 26 ตำมล ำดับ มีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ประมำณร้อยละ 
5 ร้อยละ 2 และร้อยละ 3 ตำมล ำดับ และมีอัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ 1.30 เท่ำ 1.09 เท่ำ และ 1.05 เท่ำ ตำมล ำดับ 
 
 



 

112 รำยงำนประจ ำปี 2563 

สภำพคล่อง 
                                                                                                                 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 462.51 204.13 293.41 
กระแสเงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (244.93) (341.03) 293.89 
กระแสเงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน (274.26) 262.99  (566.69) 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (56.68) 126.08 20.61 

จำกนโยบำยกำรประกอบธุรกิจของบริษัทที่ต้องกำรเพิ่มรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ และกำรให้บริกำรติดตั้ง รวมทั้ง
จ่ำยผลตอบแทนคืนให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี ดังนั้น กระแสเงินสดส่วนใหญ่จึงถูกใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในรูปแบบของสินค้ำคงเหลือ 
และลูกหนี้กำรค้ำ ซึ่งมีผลท ำให้ในแต่ละปี บริษัทมีกระแสเงินสดกิจกรรมด ำเนินงำนและกิจกรรมลงทุนเป็นหลัก  

ปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนประมำณ 463 ล้ำนบำท และมีก ำไรก่อนภำษี 213ล้ำนบำท 
มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ลดลง 213 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือ ลดลง 83 ล้ำนบำท ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช ำระเพิ่มขึ้น 
56 ล้ำนบำท เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 10 ล้ำนบำท และบริษัทได้ใช้เงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมำณ 
245 ล้ำนบำท โดยน ำไปซื้ออุปกรณ์ส ำนักงำนประมำณ 5 ล้ำนบำท ให้บริษัทร่วมกู้ยืม จ ำนวน 80 ล้ำนบำท จ่ำยเงินลงทุนในบริษัท 
น้ ำซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์  จ ำกัด  29 ล้ำนบำท และจ่ำยเ งินลุนทุนใน Phu Khanh Solar Power จ ำนวน 176 ล้ำนบำท 
บริษัทได้ใช้เงินสดไปในกิจกรรมจัดหำเงินเป็นจ ำนวน 274 ล้ำนบำท โดยน ำไปคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น จ ำนวน 48 ล้ำนบำท  
และช ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 85 ล้ำนบำท รวมทั้งจ่ำยช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินประมำณ 10 ล้ำนบำท  
และบริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ ำนวน 188 ล้ำนบำท ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดสุทธิในปี 2561 ลดลง
ประมำณ 57 ล้ำนบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิ้นปี 2561 ประมำณ 206 ล้ำนบำท  

ปี  2562 บริษัทมี กระแส เ งินสดจำกกิจกรรมด ำ เนินงำนประมำณ 204 ล้ ำนบำท และมีก ำ ไ รก่อนภำษี 
110 ล้ำนบำท มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นลดลง 159 ล้ำนบำท สินทรัพย์ที่เกิดตำมสัญญำ ลดลง 260 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือ 
เพิ่มขึ้น 206 ล้ำนบำท เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 149 ล้ำนบำท ท ำให้บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  
จ ำนวน 242 ล้ำนบำท ในระหว่ำง 1 ปีบริษัทรับและจ่ำยดอกเบี้ยสุทธิ 1 ล้ำนบำท จ่ำยช ำระภำษีเงินได้ 38 ล้ำนบำท และมีจ่ำย
ชดเชยพนักงำนจ ำนวน 1 ล้ำนบำท ท ำให้เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 204 ล้ำนบำท บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรม
ลงทุนประมำณ 341 ล้ำนบำท โดยให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงินจ ำนวน 316 ล้ำนบำท ซื้ออุปกรณ์ส ำนักงำนประมำณ 6  ล้ำนบำท 
จ่ำยเงินลงทุนเพิ่มในบริษัท น้ ำซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด 16 ล้ำนบำทและจ่ำยเงินลงทุนใน Phu Khanh Solar Power  
จ ำนวน 96 ล้ำนบำท  บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงินเป็นจ ำนวน 263 ล้ำนบำท โดยบริษัทท ำกำรกู้ยืมระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้นจ ำนวน 398 ล้ำนบำท และจ่ำยช ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 28 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยหนี้สินตำมสัญญำ
เช่ำทำงกำรเงินประมำณ 12 ล้ำนบำท บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ ำนวน 94 ล้ำนบำท ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้บริษัทมี
กระแสเงินสดสุทธิในปี 2562 ลดลงประมำณ 126 ล้ำนบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิ้นปี 2562 ประมำณ 
332 ล้ำนบำท  

ปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนประมำณ 293 ล้ำนบำท โดยบริษัทมีก ำไรก่อนภำษี 
112 ล้ำนบำท มีรำยกำรปรับปรุงที่กระทบเงินสดจ ำนวน 64 ล้ำนบำท บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำลดลง 18 ล้ำนบำท สินทรัพย์ที่เกิด
ตำมสัญญำ เพิ่มขึ้น 54 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือและงำนระหว่ำงท ำ ลดลง 267 ล้ำนบำท เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืนลดลง 117 
ล้ำนบำทหนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ เพิ่มขึ้น 26 ล้ำนบำท ท ำให้บริษัทมีเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 310 ล้ำนบำท 
ในระหว่ำงปีบริษัทมีรับจ่ำยดอกเบี้ยสุทธิ 2 ล้ำนบำท และจ่ำยภำษีเงินได้ 18 ล้ำนบำท ท ำให้บริษัทมีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรม
ด ำเนินงำน 293 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปีบริษัทร่วมคืนเงินกู้ยืมจ ำนวน 298 ล้ำนบำท ท ำให้บริษัทมีเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 
294 ล้ำนบำท และบริษัทได้ใช้เงินสดไปในกรรมจัดหำเงินเป็นจ ำนวน 567 ล้ำนบำท โดยน ำไปช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น จ ำนวน 
495 ล้ำนบำท ช ำระเงินคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 16 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินจ ำนวน 
9 ล้ำนบำท รวมทั้งจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ ำนวน 47 ล้ำนบำท ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดสุทธิในปี 2563  
เพิ่มขึน้ประมำณ 21 ล้ำนบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิ้นปี 2563 ประมำณ 353 ล้ำนบำท  

ทั้งนี้  บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องในปี 2561–2563 คิดเป็น 1.45 เท่ำ 1.37 เท่ำ และ 1.55 เท่ำ ตำมล ำดับ             
และอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว คิดเป็น 1.09 เท่ำ 0.80 เท่ำ และ 1.16 เท่ำ ตำมล ำดับ ซึ่งอัตรำส่วนดังกล่ำวอยู่ในระดับ 
ไม่สูงมำกนัก เนื่องจำกธุรกิจของบริษัทจ ำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจ โดยที่ผ่ำนมำ บริษัทใช้แหล่งเงินทุนจำก
เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นหลกัเพื่อใช้ในกำรซื้อ และใช้จ่ำยในกำรติดตั้งงำนโทรคมนำคม และงำนติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและอื่น ๆ  

 



 

113 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

แหล่งที่มำของเงินทุน 
- โครงสร้ำงเงินทุน 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561-2563 อยู่ในระดับ 1.03 เท่ำ 1.21 เท่ำและ 0.84 เท่ำ  
ซึ่งอัตรำส่วนหน้ีสินต่อผู้ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน 

 
หนี้สิน 

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561– 2563 มีจ ำนวนประมำณ 1,745 ล้ำนบำท 1,988 ล้ำนบำท 
และ 1,402 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งคิดรวม  
เป็นประมำณร้อยละ 86 ของหนี้สินทั้งหมดในปี 2563 

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจ ำนวนประมำณ 1,745 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน
ประมำณ 1,671 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สินหมุนเวียนที่ส ำคัญ คือ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
จ ำนวนประมำณ 1,242 ล้ำนบำท ซึ่งได้รวมส่วนของต้นทุนท่ียังไม่เรียกช ำระจ ำนวนประมำณ 77 ล้ำนบำท หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ 
56 ล้ำนบำท และส่วนของเงินกู้ระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 28 ล้ำนบำท และบริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมำณ 74 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สินไม่หมุนเวียนท่ีส ำคัญ คือ เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน-
สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 17 ล้ำนบำท ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
จ ำนวนประมำณ 44 ล้ำนบำท หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซื้อ-สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 13 ล้ำนบำท  

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนประมำณ 1,988 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน
ประมำณ 1,907  ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สินหมุนเวียนที่ส ำคัญ คือ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นจ ำนวน
ประมำณ 1,117 ล้ำนบำท หนี้สินที่เกิดขึ้นจำกสัญญำ 56 ล้ำนบำท และส่วนของเงินกู้ระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 
จ ำนวน 15 ล้ำนบำท และบริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนประมำณ 81 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สิน 
ไม่หมุนเวียนที่ส ำคัญ คือ ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน จ ำนวนประมำณ 67 ล้ำนบำท และหนี้สินตำมสัญญำ 
เช่ำซื้อ-สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 11 ล้ำนบำท  

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวนประมำณ 1,402 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน
ประมำณ 1,314 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 94 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สินหมุนเวียนที่ส ำคัญ คือ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นจ ำนวน
ประมำณ 1,000 ล้ำนบำท หนี้สินที่เกิดขึ้นจำกสัญญำ 81 ล้ำนบำท  ส่วนของเงินกู้ระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 
6 ล้ำนบำทและภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย จ ำนวน 13 ล้ำนบำท บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนประมำณ 88 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 6 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สินไม่หมุนเวียนท่ีส ำคัญ คือ ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน จ ำนวนประมำณ 
74 ล้ำนบำท และ หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ-สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 13 ล้ำนบำท  
- เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำรใช้แหล่งทุนจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นหลัก ซึ่งอำจท ำให้บริษัทประสบกับควำมเสี่ยงทำงด้ำน
สภำพคล่องทำงกำรเงินได้ อย่ำงไรก็ตำม วงเงินสินเช่ือหลักที่บริษัทได้รับเป็นเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร และเงินกู้ยืมระยะสั้น
ประเภทตั๋วสัญญำใช้เงิน ซึ่งสถำบันกำรเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมี
ควำมมั่นใจว่ำบริษัทจะสำมำรถจ่ำยคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวแก่สถำบันกำรเงินได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

หนี้สินในส่วนของเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดังนี้ :- 
 เงินกู้ยืมระยะสั้น วงเงินรวม 3,352 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 

 เงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน 121 ล้ำนบำท   
 เงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญำใช้เงิน และวงเงิน  Trade on Demand เป็นวงเงินคล้ำยตั๋วสัญญำใช้เงิน 

แต่สำมำรถเบิกเงินจำกสถำบันกำรเงินตำมยอดลูกหนี้และ/หรือเจ้ำหนี้ที่ใช้อ้ำงอิง วงเงินรวม 3,231 ล้ำนบำท  
ณ.วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเป็นจ ำนวน 530 ล้ำนบำท 

 เงินกู้ยืมระยะยำว วงเงินรวม 198.10 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 
 เงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับซื้อที่ดิน และก่อสร้ำงส ำนักงำนและคลังสินค้ำแห่งใหม่ที่อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

วงเงินรวม 180 ล้ำนบำท แบ่งเป็นวงเงินส ำหรับซื้อที่ดิน จ ำนวน 120 ล้ำนบำท และวงเงินส ำหรับก่อสร้ำง
ส ำนักงำนและคลังสินค้ำแห่งใหม่ จ ำนวน 60 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้เบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับซื้อท่ีดินแล้ว
จ ำนวน 118.40 ล้ำนบำท ก ำหนดช ำระคืนเงินกู้ยืมส ำหรับซื้อที่ดินเป็นรำยเดือนรวมทั้งหมด 78  งวดๆ ละ
ประมำณ 0.83 ล้ำนบำท โดยช ำระคืนงวดแรกเดือน กรกฎำคม 2558 และ ณ.วันที่ 31 ธันวำคม 2560  มียอดคง
ค้ำงประมำณ 73 ล้ำนบำท ปัจจุบันได้ปิดสัญญำก่อนก ำหนด ณ 31/8/61 



 

114 รำยงำนประจ ำปี 2563 

 เงินกูยืมระยะยำวส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินงำน โดยเงินกู้ยืมดังกล่ำวค้ ำประกัน โดยกำรจ ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้ำงบริษัทฯ จ ำนวน 56 ล้ำนบำท โดยก ำหนดช ำระคืนเงินกู้ยืม ทุกสิ้นเดือน จ ำนวน 29 งวด โดยงวดที่ 1-20 งวด
ละ 2.40 ล้ำนบำท และ งวดที่ 21-29 งวดละ 0.83 ล้ำนบำท ปัจจุบันช ำระหมดแล้ว 
 

- หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 
บริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อกับบริษัทลีสซิ่ง เพื่อเช่ำ และเช่ำซื้อยำนพำหนะ ส ำหรับใช้ใน 

กำรด ำเนินงำนของบริษัท ซึ่งอำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 2 ถึง 5 ปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็น 
รำยเดือน และคิดดอกเบี้ยในอัตรำเฉลี่ยประมำณร้อยละ 2.35–10.64 ต่อปี ในระหว่ำงปี 2561-2563 

ทั้งนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561– 2563 บริษัทมีภำระผูกพันท่ีจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำ
เช่ำซื้อ เป็นจ ำนวน 21 ล้ำนบำท 19 ล้ำนบำท และ 20 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งมีรำยละเอียดแบ่งตำมระยะเวลำช ำระเงินดังน้ี        

                                                          

                     (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ณ 31/12/61 ณ 31/12/62  ณ 31/12/63 
 ไม่เกิน    

1 ปี 
1 - 5  

ปี 
รวม ไม่เกิน    

1 ปี 
1 - 5  

ปี 
รวม ไม่เกิน  

1 ปี 
1 – 5 

 ปี 
รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำท่ีต้องจ่ำย
ตำมสัญญำเช่ำ 

7.44 13.64 21.08 6.70 12.36 19.06 6.62 14.21 20.83 

ดอกเบี้ยรอกำรตัดบัญชี (1.05) (1.01) (2.06) (0.82) (1.28) (2.10) 0.99 (1.59) (2.58) 
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำท่ีต้อง
จ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 

6.39 12.63 19.02 5.88 11.08 16.96 5.64 12.61 18.25 

 
 

- เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ และเจ้ำหนี้อื่น  บริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยช ำระหนี้อยู่ที่ 30-120 วัน แล้วแต่ประเภทของเจ้ำหนี้ 

และในปี 2561-2563 อัตรำกำรจ่ำยช ำระหนี้เท่ำกับ 108 วัน 130 วัน และ 127 วัน ตำมล ำดับ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
ของบริษัท ประกอบด้วย 

                 (หน่วย : พันบำท) 
รำยกำร ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 มูลค่ำ สัดส่วน มูลค่ำ สัดส่วน มูลค่ำ สัดส่วน 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 1,020,097 82.14 988,200 88.47 854,269 85.40 
ต้นทุนท่ียังไม่เรียกช ำระ 141,758 11.41 62,899 5.63 79,818 7.98 
เจ้ำหน้ีอื่น 13,367 1.08 10,636 0.95 8,319 0.83 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 66,697 5.37 55,302 4.95 57,940 5.79 
รวม 1,241,919 100 1,117,037 100.00 1,000,346 100.00 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  ณ.วันที่ 31 ธันวำคม 2561-2563 มี จ ำนวน 1,242 ล้ำน 1,117 ล้ำน และ 1,000 
ล้ำนตำมล ำดับ ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช ำระ เป็นต้นทุนประมำณกำรของงำนบริกำรติดตั้ง  ซึ่งเกิดจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำ ไม่ได้ส่งเอกสำร
กำรเรียกช ำระเงิน แต่บริษัทรับรู้รำยได้งำนบริกำรติดตั้งแล้ว เจ้ำหนี้อื่น และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย เป็นค่ำบริกำรต่ำง  ๆ ที่บริษัทจ่ำย 
ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท เช่น ค่ำส่งเสริมกำรขำย ค่ำนำยหน้ำ ค่ำสอบบัญชี  ค่ ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์ 
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เป็นต้น 

 
- ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวพนักงำน 

บริษัทได้ส ำรองเงินเพื่อจ่ำยชดเชยให้กับพนักงำนเมื่อออกจำกงำน ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน โดยใช้สมมติฐำน
ที่ส ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน ประกอบด้วย อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 
และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน ในกำรค ำนวณ  ซึ่งจ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
ซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน เป็น จ ำนวน 44 ล้ำนบำท 67 ล้ำนบำท และ74 ล้ำนบำทในปี 2561-2563 ตำมล ำดบั 
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- ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561–2563 มีจ ำนวนประมำณ 1,697 ล้ำนบำท 1,643 ล้ำนบำท และ 

1,666 ล้ ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นตำมผลประกอบกำรที่มี ก ำ ไร สุทธิ  169 ล้ ำนบำท 86 ล้ ำนบำท 
และ 94 ล้ำนบำทตำมล ำดับ   

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,697 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 
1,635 ล้ำนบำท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย จ ำนวน 62 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนประมำณ 
20 ล้ำนบำท บริษัทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสุทธิประจ ำปี 169 ล้ำนบำท และจ่ำยปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 141 ล้ำนบำท  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,643 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 
1,578 ล้ำนบำท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย จ ำนวน 65 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนประมำณ 
55 ล้ำนบำท บริษัทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสุทธิประจ ำปี 85 ล้ำนบำท และจ่ำยปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 23 ล้ำนบำท และมีองค์ประกอบ
อื่นส่วนของผู้ถือหุ้น 19 ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,666 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 
1,599 ล้ำนบำท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย จ ำนวน 67 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนประมำณ 
23 ล้ำนบำท บริษัทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสุทธิประจ ำปี 95 ล้ำนบำท และจ่ำยปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 47ล้ำนบำท และมีองค์ประกอบ
อื่นส่วนของผู้ถือหุ้น 44 ล้ำนบำท  

 

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
          ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (audit fee) มีรำยละเอียดดังนี้ :- 

 ปี 2561 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นค่ำสอบบัญชีของบริษัทจ ำนวน  1.85  ล้ำนบำท 
และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ ำนวน 0.96 ล้ำนบำท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใช้บริกำรอื่นจำกผู้สอบบัญชี 

 ปี 2562 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นค่ำสอบบัญชีของบริษัทจ ำนวน  1.95  ล้ำนบำท 
และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ ำนวน 0.96 ล้ำนบำท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใช้บริกำรอื่น จำกผู้สอบบัญชี 

 ปี 2563 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นค่ำสอบบัญชีของบริษัทจ ำนวน 1.95 ล้ำนบำท  
และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ ำนวน 0.96 ล้ำนบำท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใช้บริกำรอื่นจำกผู้สอบบัญชี 

 
ปัจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอำจมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
ปัจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอำจมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ได้แก่  
 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำทองแดง ซ่ึงมีผลกระทบต่อรำยได้และต้นทุนของสินค้ำประเภทสำยไฟฟ้ำ 

สำยไฟฟ้ำจะมีต้นทุนหลักเป็นทองแดง ซึ่งรำคำทองแดงจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมอุปสงค์และอุปทำนในตลำดโลก  
โดยกำรเปลี่ยนแปลงรำคำทองแดงจะส่งผลกระทบต่อรำคำซื้อหรือต้นทุนของสำยไฟฟ้ำ รวมทั้งรำคำจ ำหน่ำยหรือรำยได้ 
และอัตรำก ำไรขั้นต้นของบริษัท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในช่วงที่รำคำทองแดงปรับลดลง หำกบริษัทไม่สำมำรถปรับรำคำ ขำยสินค้ำ  
ให้สอดคล้องตำมรำคำต้นทุนสินค้ำที่มีกำรเปลี่ยนแปลง  อำจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยและมูลค่ำสินค้ำคงเหลือของบริษั ท 
ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยมีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำทองแดง  
อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อคำดกำรณ์ทิศทำงและแนวโน้มของรำคำทองแดงและน ำไปใช้ในกำรบริหำรปริมำณสินค้ำคงคลังของสำยไฟฟ้ำ
ให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกโดยทั่วไป เมื่อรำคำทองแดงมีควำมผันผวน จะใช้ระยะเวลำหนึ่งประมำณ 6 - 7 เดือน 
(Lapse Time) ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อรำคำจ ำหน่ำยและต้นทุนของสำยไฟฟ้ำ ด้วยวิธีกำรดังกล่ำว  จะช่วยบริษัทในกำร 
ลดผลกระทบจำกกำรผันผวนของรำคำทองแดงได้ระดับหนึ่ง  

 

 ควำมเสี่ยงจำกควำมไม่สม่ ำเสมอของด้ำนรำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนในลักษณะโครงกำร 
กำรให้บริกำรออกแบบ และติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคมของบริษัท เป็นกำรให้บริกำรซึ่งมีลักษณะเป็นรำยโครงกำร  

ที่มีก ำหนดเวลำแล้วเสร็จไม่ใช่เป็นสญัญำว่ำจ้ำงท ำงำนระยะยำว ดังนั้น ควำมต่อเนื่องในรำยได้ของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถ
ในกำรได้รับเลือกเข้ำท ำงำนในแต่ละโครงกำร ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อควำมสม่ ำเสมอของรำยได้กำรให้บริกำรติดตั้งระบบ
โทรคมนำคมของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่บริษัทมีประวัติกำรท ำงำนท่ีดี สำมำรถส่งมอบงำนให้แก่ลูกค้ำ ได้ภำยในระยะเวลำ
ก ำหนดทุกโครงกำร ประกอบกับ ณ ปัจจุบัน ภำวะอุตสำหกรรมของธุรกิจโทรคมนำคมมีแนวโน้มเติบโต จำกกำรเปิดประมูล
ใบอนุญำตโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G รวมทั้งมีกำรปรับปรุงระบบส่งสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่ำงต่อเนื่อง ผู้บริหำรของบริษัท
จึงเช่ือว่ำจะได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงน้ีไม่มำกนัก 
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 ควำมเสี่ยงด้ำนเงินทุนหมุนเวียน 
ในกำรด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณไ์ฟฟ้ำประเภทอ่ืน ๆ และกำรให้บริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม บริษัท

มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง ส ำหรับกำรสั่งซื้อสินค้ำและจัดเก็บสินค้ำเพื่อขำย ซึ่ งจะต้องมีควำมหลำกหลำยและ
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทั้งใช้ในขั้นตอนกำรเตรียมงำนโครงกำร และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อกำรด ำเนินงำนใน
โครงกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนที่จะได้รับช ำระเงินจำกผู้ว่ำจ้ำงตำมสัญญำ ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำ บริษัทใช้แหล่ง
เงินกู้ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนหลัก เพื่อด ำเนินธุรกิจดังกล่ำว ส่งผลให้มีอัตรำส่วนสภำพคล่องและ
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วในปี 2561-2563 ดังนี้ ปี 2561 ประมำณ 1.45 เท่ำ และ 1.09 เท่ำ ปี 2562 ประมำณ 1.37 เท่ำ 
และ 0.80 เท่ำ และปี 2563 ประมำณ 1.55เท่ำ และ 1.16 เท่ำตำมล ำดับ  

 
 

 

 



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



 

118 รายงานประจ าปี 2563 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมวินิเคช่ัน แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ 
โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปี 
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท  
คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ  
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้า  
ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆตามที่ระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการส อบบัญชีที่ข้าพเจ้า 
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ  
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ  
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมา
เพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิ ธีการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้ 
ค่าความนิยม 

บริษัทฯบันทึกค่าความนิยมจ านวน 156 ล้านบาทจากการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ข้าพเจ้าให้ความส าคัญเรื่องการ
พิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าวเนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมนั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้  
ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทย่อย รวมถึงการก าหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโต 
ในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซึ่งการประเมินการด้อยค่าดังกล่าว มีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าความนิยมที่แสดงอยู่ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 

ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจและประเมินกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ท าการทดสอบข้อสมมติที่ส าคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต  
ของบริษัทย่อย โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทย่อย รวมถึงเปรียบเทียบ
ประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดโดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของเงินทุนและข้อมูลอื่น ๆกับบริษัทอ่ืนท่ีเปรียบเทียบกันได้ ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่า ที่คาดว่าจะได้รับคืนตามแบบจ าลอง
ทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส าคัญต่อมูลค่า  ที่คาดว่าจะได้รับคืน นอกจากนี้ข้าพเจ้า 
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ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสด 
ในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส าคัญ 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหนี้การค้า 
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.16 กลุ่มบริษัทประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ส าหรับลูกหนี้การค้าโดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์  
ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการพิจารณา
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหนี้การค้า ซึ่งการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับ
ลูกหนี้การค้าจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจ านวนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหนี้การค้าที่บันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย 
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนและมูลค่าของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประมาณจ านวนผลขาดทุนด้านเครดิต  
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัท
ออกแบบไว้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการก าหนดนโยบายการค านวณ  ผลขาดทุน 
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหนี้การค้าแต่ละประเภท สอบทานการจัดท ารายงานอายุ หนี้ และทดสอบการค านวณ 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหนี้การค้าตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงการสอบทานการประมาณจ านวน  
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าแบบเฉพาะเจาะจง 
 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ต้องอาศัย
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการก าหนดนโยบายส าหรับการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือส าหรับสินค้า  
ที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพโดยขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้าซึ่งการประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาด
ว่าจะได้รับนั้นจะมีผลกระทบต่อจ านวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
และมูลค่าของสินค้าที่คงเหลือท่ีแสดงอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน   
 
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 
นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการก าหนดนโยบาย  การประมาณการค่าเผื่อการลดลง 
ของมูลค่าสินค้าคงเหลือในแต่ละช่วงอายุสินค้า สอบทาน การจัดท ารายงานอายุสินค้า และทดสอบการค านวณค่าเผื่อการลดลง  
ของมูลค่าสินค้าคงเหลือตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าท่ีมีข้อบ่งช้ีว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าท่ีช้ากว่าปกติ นอกจากน้ันข้าพเจ้าได้สอบทานการจัดท ารายงาน
การเปรียบเทียบมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ   แต่ละกลุ่มสินค้า และสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบ
รายการขายที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
 
การรับรู้รายได้ 
รายได้จากการขายและให้บริการเป็นรายการที่มีมูลค่าที่เป็นสาระส าคัญอย่างมากต่องบการเงินและเป็นเกณฑ์ช้ีวัดหลัก   
ในแง่ผลการด าเนินงานทางธุรกิจซึ่งผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้จะส่ง  
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรง ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญในการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะ  
เรื่องมูลค่าและงวดเวลาการรับรู้รายได้ 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับวงจรรายได้จากการขายและให้บริการโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติ  
ตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและให้บริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี  
และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สุ่มตัวอย่างสัญญาการขายและให้บริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไข  
ที่ระบุไว้ในสัญญาการขายและให้บริการและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัท 
ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชี  รายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบ 
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีท่ีท าผ่านใบส าคัญทั่วไป 
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ข้อมูลอืน่ 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน  
และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเช่ือมั่น 
ในรูปแบบใด ๆต่อข้อมูลอื่นนั้น 
 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง  
ที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอัน  
เป็นสาระส าคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวท่ีต้องรายงาน 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท า งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล  
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่อง  เว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 
 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล  
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี  
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น การรับประกันว่า 
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ 
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญ เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้ 
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ 
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม  
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  
ของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชทีี่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า  
มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า ถึงการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของ ผู้สอบบัญชขีองข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมิน
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ต่อความเห็นของข้าพเจ้า 
 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ 
ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเ ช่ือว่ามีเหตุผล 
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า  
ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้ าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี  
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 
 

ข้าพเจ้าเปน็ผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี ้
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 352,984,347   332,372,264   193,757,110   137,394,583   

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 9 949,073,029   1,024,670,471 745,526,151   850,029,480   

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 10 226,803,570   172,970,387   176,702,903   104,926,807   

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทร่วม 7 -                  297,654,823   -                  297,654,823   

สินทรัพย์ท่ีรับรู้จากต้นทุนในการท าให้เสร็จส้ิน

   ตามสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 11 132,858,836   142,809,764   81,168,029     79,970,488     

สินค้าคงเหลือ 12 372,220,493   629,392,906   359,224,700   526,776,822   

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 33.1 30,000          -                  30,000          -                  

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4,646,208       14,165,232     784,376         1,628,199       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,038,616,483 2,614,035,847 1,557,193,269 1,998,381,202 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ าประกัน 134,821,500   131,461,500   117,421,500   117,421,500   

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 -                  -                  494,858,940   494,858,940   

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 14 323,644,719   324,414,290   310,467,835   325,139,047   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 352,805,721   366,951,204   328,891,074   340,125,010   

ค่าความนิยม 16 156,497,121   156,497,121   -                  -                  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26 43,438,291     30,402,901     30,082,082     25,588,007     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,265,123     6,906,711       2,032,290       2,041,019       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,029,472,475 1,016,633,727 1,283,753,721 1,305,173,523 

รวมสินทรัพย์ 3,068,088,958 3,630,669,574 2,840,946,990 3,303,554,725 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 17 199,500,000   694,500,000   120,000,000   596,000,000   

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 18 1,000,345,686 1,117,036,854 953,568,791   982,926,949   

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 10 81,245,317     55,565,338     60,744,025     47,640,064     

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 19 500,000         14,520,000     500,000         14,520,000     

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 20 5,641,460       5,880,808       4,298,081       4,690,227       

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 33.1 124,564         -                  124,564         -                  

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 12,971,925     450,736         12,169,440     450,736         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,003,435     18,896,499     8,118,640       7,808,594       

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,314,332,387 1,906,850,235 1,159,523,541 1,654,036,570 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 19 -                  2,020,000       -                  2,020,000       

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 12,609,607     11,085,555     10,157,419     7,607,134       

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21 74,369,882     66,898,555     65,131,173     58,722,275     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26 760,229         819,859         -                  -                  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 87,739,718     80,823,969     75,288,592     68,349,409     

รวมหน้ีสิน 1,402,072,105 1,987,674,204 1,234,812,133 1,722,385,979 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 1,176,073,769 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 588,036,885   588,036,885   588,036,885   588,036,885   

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 1,175,739,089 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท  587,869,545   587,869,545   587,869,545   587,869,545   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 753,575,398   753,575,398   753,575,398   753,575,398   

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

   การควบคุมเดียวกัน 6,827,505       6,827,505       -                  -                  

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 22 59,000,000     59,000,000     59,000,000     59,000,000     

   ยังไม่ได้จัดสรร 235,603,716   189,929,843   205,689,914   180,723,803   

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (43,662,220)    (19,142,632)    -                  -                  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,599,213,944 1,578,059,659 1,606,134,857 1,581,168,746 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

   ของบริษัทย่อย 66,802,909     64,935,711     -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,666,016,853 1,642,995,370 1,606,134,857 1,581,168,746 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,068,088,958 3,630,669,574 2,840,946,990 3,303,554,725 

-                  -                  -                  -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายได้จากการขาย 2,978,273,976  3,086,238,302  2,686,483,751  2,929,133,922  

รายได้จากการบริการติดต้ัง 503,773,270    705,529,116    281,741,453    356,145,784    

รายได้อ่ืน 40,989,194      22,257,789      39,949,826      21,225,245      

รวมรำยได้ 3,523,036,440  3,814,025,207  3,008,175,030  3,306,504,951  

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขาย 2,631,613,327  2,772,103,254  2,360,520,361  2,625,909,565  

ต้นทุนบริการติดต้ัง 367,765,068    505,954,679    195,545,873    232,529,931    

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 76,221,458      77,622,619      73,072,707      76,528,261      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 302,606,262    351,138,857    254,563,337    286,650,336    

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 57,060,257      13,080,409      17,653,528      26,189,635      

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 14 6,368,165        -                   14,671,212      20,057,795      

รวมค่ำใช้จ่ำย 3,441,634,537  3,719,899,818  2,916,027,018  3,267,865,523  

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 81,401,903      94,125,389      92,148,012      38,639,428      

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 14 30,118,181      5,761,067        -                   -                   

รายได้ทางการเงิน 10,716,632      26,640,013      9,662,004        25,095,278      

ต้นทุนทางการเงิน 24 (10,516,769)     (16,340,491)     (7,599,440)       (13,848,421)     

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 111,719,947    110,185,978    94,210,576      49,886,285      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26 (17,151,825)     (24,682,586)     (22,217,414)     (15,115,085)     

ก ำไรส ำหรับปี 94,568,122      85,503,392      71,993,162      34,771,200      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 14 (24,519,588)     (17,896,159)     -                   -

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                   (3,150,831)       -                   (2,267,877)       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (24,519,588)     (21,046,990)     -                   (2,267,877)       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 70,048,534      64,456,402      71,993,162      32,503,323      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 92,700,924      79,648,698      71,993,162      34,771,200      

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,867,198        5,854,694        

94,568,122      85,503,392      

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 68,181,336      58,601,708      71,993,162      32,503,323      

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,867,198        5,854,694        

70,048,534      64,456,402      

ก ำไรต่อหุ้น 27

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.08               0.07               0.06               0.03               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

 

 

 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุนจาก ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนของผู้มี

ทุนเรือนหุ้น การรวมธุรกิจ ส่วนแบ่ง รวม ส่วนได้เสียที่ รวม

ทีอ่อกและ ส่วนเกินมลูค่า ภายใต้การ ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รวมองค์ประกอบอ่ืน ส่วนของผู้ถือหุ้น ไมม่อี านาจควบคุม ส่วนของ

ช าระแล้ว หุ้นสามญั ควบคุมเดียวกัน จัดสรรแล้ว ยังไมไ่ด้จัดสรร จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 587,869,545    753,575,398    6,827,505       59,000,000     207,226,118    (1,246,473)                (1,246,473)          1,613,252,093  59,345,903     1,672,597,996  

ก าไรส าหรับปี -                  -                  -                  -                  79,648,698     -                            -                      79,648,698     5,854,694       85,503,392     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                  -                  -                  -                  (2,885,946)      (17,896,159)              (17,896,159)         (20,782,105)     (264,886)        (21,046,991)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                  -                  -                  -                  76,762,752     (17,896,159)              (17,896,159)         58,866,593     5,589,808       64,456,401     

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                  -                  -                  -                  (94,059,027)     -                            -                      (94,059,027)     -                  (94,059,027)     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 587,869,545    753,575,398    6,827,505       59,000,000     189,929,843    (19,142,632)              (19,142,632)         1,578,059,659  64,935,711     1,642,995,370  

-                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 587,869,545    753,575,398    6,827,505       59,000,000     189,929,843    (19,142,632)              (19,142,632)         1,578,059,659  64,935,711     1,642,995,370  

ก าไรส าหรับปี -                  -                  -                  -                  92,700,924     -                            -                      92,700,924     1,867,198       94,568,122     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                  -                  -                  -                  -                  (24,519,588)              (24,519,588)         (24,519,588)     -                  (24,519,588)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                  -                  -                  -                  92,700,924     (24,519,588)              (24,519,588)         68,181,336     1,867,198       70,048,534     

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                  -                  -                  -                  (47,027,051)     -                            -                      (47,027,051)     -                  (47,027,051)     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 587,869,545    753,575,398    6,827,505       59,000,000     235,603,716    (43,662,220)              (43,662,220)         1,599,213,944  66,802,909     1,666,016,853  

-                  -                  -                  -                  -                  -                            -                      -                  -                  -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ำกัด (มหำชน) 127 



 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า

ท่ีออกและช าระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 587,869,545             753,575,398             59,000,000               242,279,507             1,642,724,450          

ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             34,771,200               34,771,200               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             (2,267,877)               (2,267,877)               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             32,503,323               32,503,323               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                             -                             -                             (94,059,027)              (94,059,027)              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 587,869,545             753,575,398             59,000,000               180,723,803             1,581,168,746          

-                             

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 587,869,545             753,575,398             59,000,000               180,723,803             1,581,168,746          

ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             71,993,162               71,993,162               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             71,993,162               71,993,162               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                             -                             -                             (47,027,051)              (47,027,051)              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 587,869,545             753,575,398             59,000,000               205,689,914             1,606,134,857          

-                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                          

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

รำยงำนประจ ำปี 2562 
128 
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563  

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 111,719,947  110,185,978  94,210,576   49,886,285   

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 28,920,063   35,214,665   25,143,881   29,934,982   

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -                13,080,409   -                26,189,635   

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 57,060,257   -                17,653,528   -                

   การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ (โอนกลับ) (214,495)      905,609       64,200         968,578       

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 6,368,165     -                14,671,212   20,057,795   

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (30,118,181)  (5,761,067)    -                -                

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7,471,327     20,038,723   6,408,898     18,089,724   

   ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,460,291)    (1,312,243)    (4,649,087)    (1,024,532)    

   ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง (23,842)        18,837,255   (31,149)        18,975,694   

   ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 94,564         -                94,564         -                

   รายได้ทางการเงิน (10,716,632)  (26,640,013)  (9,662,004)    (25,095,278)  

   ต้นทุนทางการเงิน 10,516,769   16,340,490   7,599,440     13,848,421   

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 175,617,651  180,889,806  151,504,059  151,831,304  

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 18,476,142   159,087,585  86,790,291   214,270,412  

   สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา (53,833,183)  259,907,352  (71,776,096)  242,644,721  

   สินทรัพย์ท่ีรับรู้จากต้นทุนในการท าให้เสร็จส้ินตามสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 9,950,928     8,466,336     (1,197,541)    2,139,129     

   สินค้าคงเหลือ 257,386,909  (205,613,883) 167,487,923  (109,265,625) 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 9,519,024     9,755,423     843,823       5,292,488     

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (11,459,593)  149,402       - 149,258       

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน (116,632,441) (148,996,768) (29,277,785)  (263,438,719) 

   หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 25,679,979   (9,521,757)    13,103,961   (916,772)      

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,893,064)    (12,270,381)  310,045       (21,523,988)  

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 309,812,352  241,853,115  317,788,680  221,182,208  

   รับดอกเบ้ีย 10,777,674   16,260,864   9,721,514     14,716,128   

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -                (846,667)      -                (846,667)      

   จ่ายดอกเบ้ีย (9,457,594)    (15,276,595)  (6,742,078)    (13,065,813)  

   จ่ายภาษีเงินได้ (17,725,657)  (37,862,591)  (14,992,784)  (23,641,701)  

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 293,406,775  204,128,126  305,775,332  198,344,155  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ าประกัน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (3,360,000)    11,640,000   -                15,000,000   

เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทร่วม -                (391,900,000) -                (391,900,000) 

เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทร่วม 297,654,823  75,936,160   297,654,823  75,936,160   

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม -                80,000,000   -                80,000,000   

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                (112,170,995) -                (112,320,128) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 5,490,827     1,622,062     4,679,602     1,276,268     

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (5,893,934)    (6,161,557)    (5,121,731)    (5,862,502)    

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 293,891,716  (341,034,330) 297,212,694  (337,870,202) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (495,000,000) 397,800,000  (476,000,000) 351,500,000  

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (16,040,000)  (28,200,000)  (16,040,000)  (28,200,000)  

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (8,619,357)    (12,553,538)  (7,558,448)    (10,731,380)  

เงินปันผลจ่าย (47,027,051)  (94,059,027)  (47,027,051)  (94,059,027)  

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (566,686,408) 262,987,435  (546,625,499) 218,509,593  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 20,612,083   126,081,231  56,362,527   78,983,546   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 332,372,264  206,291,033  137,394,583  58,411,037   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 352,984,347  332,372,264  193,757,110  137,394,583  

-                -                

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ซ้ือสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า     8,810,000     9,360,500     8,810,000     9,360,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล ำเนำ 
ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรจ ำหน่ำยและติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบงำนไฟฟ้ำ ระบบโทรคมนำคม 
และระบบป้องกันไฟลำม ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 329 หมู่ที่ 3 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี  

 บริษัทฯมีส ำนักงำนสำขำชลบุรี อยู่ท่ี 59 หมู่ที่ 7 ต ำบลบำงพระ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ 
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจน ำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของ  
กลุ่มบริษัทติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพย์ 
ประมำณกำรหนี้สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น อย่ำงต่อเนื่อง ท้ังนี้ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ 
เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินนี้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ.2547 โดยแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี 
พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษ 
แปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้ 

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำรบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัท”) 
ดังต่อไปนี้ 

  จัดตั้งขึ้นใน อัตรำร้อยละ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด จ ำหน่ำยและติดตัง้สำยไฟฟำ้
ท่อ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

ไทย 100 100 

บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์               
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

จ ำหน่ำยและติดตัง้อุปกรณ์
เก่ียวกับระบบโทรคมนำคม 

ไทย 70 70 

     



 

132 รำยงำนประจ ำปี 2563 

ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย  
ในผลตอบแทนของกิจกำรที่ เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่ งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ  
อย่ำงมีนัยส ำคัญต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ ำนำจ ในกำรควบคุม
บริษัทย่อยจนถึงวันท่ีบริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษัท รำยกำรค้ำระหว่ำงกันท่ีมีสำระส ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวม นี้แล้ว 

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่
ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกตำ่งหำกในส่วนของก ำไรหรอืขำดทุนรวมและสว่นของผู้ถือหุ้นในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน 

3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี 
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุง 
หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำย
ให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 
ฉบับ ได้แก่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบับท่ี 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 
ฉบับท่ี 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับท่ี 16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ฉบับท่ี 19 กำรช ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ  
เครื่องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน  
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่องมือ
ทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง 
รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำเช่ำ และ กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผู้เช่ำรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำ  
ในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้ำงอิงนั้นมีมูลค่ำต่ ำ 

กำรบัญชีส ำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ำยังคงต้อง 
จดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน 

มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท 

 
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี
เพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบในบำงเรื่องจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจน  
ในวิธีปฏิบัติทำงบัญชีในช่วงเวลำที่ยังมีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีดังกล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 และมีผลบังคับใช้ส ำหรับ
กำรจัดท ำงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 
2563  
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เลือกปฏิบัติตำมมำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือก
เพิ่มเติมทำงบัญชีในเรื่องดังต่อไปนี้ 
- เลือกที่จะไม่ต้องน ำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้วัดมูลค่ำ 

ของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุน  
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

- เลือกที่จะไม่น ำข้อมูลจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่อำจจะกระทบต่อกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต 
มำใช้ประกอบกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 

ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพย์ จำกควำมไม่แน่นอน
ของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 แล้ว ดังนั้น ในกำรจัดท ำงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทจึงพิจำรณำยกเลิกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติม  
ทำงบัญชีส ำหรับทุกเรื่องที่กลุ่มบริษัทได้เคยถือปฏิบัติในช่วงที่ผ่ำนมำ โดยไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงิน
ของกลุ่มบริษัท 
 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง  
วันที่ 1 มกรำคม 2564 

 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชี  
กับผู้ใช้มำตรฐำน  

 

 ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเริ่มน ำมำตรฐำนฉบับนี้มำ
ถือปฏิบัติ 
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4.  ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติ  
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือ 
ทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 มำถือปฏิบัติในระหว่ำงปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรบั
ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลง ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนเหล่ำนี้
มำถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้  

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

31 ธันวำคม 
2562 

ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบับที่ 
16 

1 มกรำคม 
2563 

31 ธันวำคม 
2562 

ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16 

1 มกรำคม 
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน       
สินทรัพย ์       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
ที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์  

366,951 (15,770) 351,181 340,125 (17,849) 322,276 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - 15,770 15,770 - 17,849 17,849 
 

4.1 สัญญำเช่ำ 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติครั้งแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 
ส ำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนด้วยมูลค่ำปัจจุบันของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำที่เหลืออยู่
คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ส ำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภท 
เป็นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำตำมบัญชีเดิมก่อน
วันท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 มำถือปฏิบัติครั้งแรก 
  (หน่วย: พันบำท) 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ภำระผูกพันตำมสญัญำเช่ำท่ีเปดิเผย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 4,207 3,724 
หัก: สัญญำเช่ำระยะสั้นและสญัญำเช่ำท่ีสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ ำ  (3,833) (3,418) 
หัก: สัญญำที่พิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร  (374) (306) 
หนี้สินตำมสญัญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 มำถือปฏิบัติครั้งแรก 
 
- 

 
- 

หนี้สินสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 16,966 12,297 
หนี้สินตำมสญัญำเช่ำ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 16,966 12,297 
อัตรำดอกเบีย้กำรกู้ยมืส่วนเพ่ิมถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (ร้อยละต่อปี) 2.36 - 8.88 2.36 - 8.88 
   
ประกอบด้วย   

หนี้สินตำมสญัญำเช่ำหมุนเวียน 5,881 4,690 
หนี้สินตำมสญัญำเช่ำไม่หมุนเวียน 11,085 7,607 

 16,966 12,297 
 
 
 
 



 

135 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

5. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  
5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอ ำนำจควบคุมในสินค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมีกำรส่งมอบสินค้ำ 
รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่จะได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับส ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลด โดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

ข) รำยได้จำกกำรบริกำรติดต้ัง 
 กลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำสัญญำบริกำรติดตั้งโดยส่วนใหญ่มีภำระที่ต้องปฏิบัติภำระเดียว กลุ่มบริษัท รับรู้รำยได ้

จำกกำรบริกำรติดตั้งตลอดช่วงเวลำที่ให้บริกำรติดตั้งโดยใช้วิธีผลลัพธ์ในกำรวัดขั้นควำมส ำเร็จของงำน ซึ่งค ำนวณโดย
กำรเปรียบเทียบงำนบริกำรที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับงำนบริกำรทั้งหมดตำมสัญญำ 
กลุ่มบริษัทจะพิจำรณำควำมน่ำจะเป็นในกำรรับรู้รำยได้ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสัญญำกำรเรียกร้อง 
ควำมเสียหำย ควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบงำน และค่ำปรับตำมสัญญำ โดยจะรับรู้ รำยได้ เฉพำะในกรณี  
ที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำกว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรที่มีนัยส ำคัญของจ ำนวนรำยได้ที่รับรู้สะสม 
 

เมื่อมูลค่ำและควำมส ำเร็จของงำนตำมสัญญำไม่สำมำรถวัดได้อย่ำงสมเหตุสมผล รำยได้จะรับรู้ได้ตำมต้นทุน  
ที่เกิดขึ้นจริงท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนเท่ำน้ัน 

ค) รำยได้ดอกเบี้ย  
 รำยได้ดอกเบี้ยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง  โดยจะน ำมูลค่ำตำมบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์  

ทำงกำรเงินมำคูณกับอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เกิดกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตในภำยหลัง  
ที่จะน ำมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น)  
มำคูณกับอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง 

ง) ต้นทุนบริกำรติดต้ัง 
 ต้นทุนบริกำรติดตั้งรับรู้เมื่อต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับภำระที่ต้องปฏิบัติตำมสัญญำที่ท ำเสร็จได้เกิดขึ้นแล้ว โดยจะบันทึก

ส ำรองเผื่อผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรทั้งจ ำนวนเมื่อทรำบแน่ชัดว่ำโครงกำรนั้น จะประสบผลขำดทุน 
จ) ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจำกหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง  

และรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง 
 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง  

ซึ่งถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันท่ีได้มำและไม่มีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้ 
 
5.3 ยอดคงเหลือของสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 
 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 
 กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำเมื่อมีรำยได้ที่รับรู้สะสมเกินกว่ำจ ำนวนเงินที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำจนถึงปัจจุบัน  

และกลุ่มบริษัทจะบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณ  
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกค้ำไม่ได้ สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้กำรค้ำเมื่อกิจกำร  
มีสิทธิที่จะได้รับช ำระโดยปรำศจำกเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจกำรได้ให้บริกำรเสร็จสิ้นและลูกค้ำรับมอบงำน 

 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
 กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินที่ เกิดจำกสัญญำเมื่อจ ำนวนเงินที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำจนถึงปัจจุบันเกินกว่ำรำยได้ที่รับรู้สะสม 

โดยกิจกำรยังมีภำระที่ต้องโอนสินค้ำหรือบริกำรให้กับลูกค้ำ หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำจะรับรู้เป็นรำยได้เมื่อกิจกำรได้ปฏิบัติ
ตำมภำระที่ระบุไว้ในสัญญำเสร็จสิ้น 
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5.4 ต้นทุนในกำรท ำให้เสร็จสิ้นตำมสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ  
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนในกำรท ำให้เสร็จสิ้นตำมสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ ซึ่งใช้เพื่อสร้ำงทรัพยำกรหรือใช้ในกำรปรับปรุง
ทรัพยำกรของกิจกำรเพื่อน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติตำมภำระที่ต้องปฏิบัติ ให้ส ำเร็จในอนำคต และกิจกำรคำดว่ำ  
จะได้รับคืนต้นทุนดังกล่ำวเป็นสินทรัพย์และรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบกำรรับรู้รำยได้  
ตำมสัญญำและจะบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำ  
สิ่งตอบแทนท่ีจะได้รับหักด้วยต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

5.5 สินค้ำคงเหลือ 
 สินค้ำส ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน) ยกเว้นสำยเคเบิ้ลขนำดใหญ่แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน 

(ตำมวิธีเฉพำะเจำะจง) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ  
 
5.6 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยคำ่

ของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) 
 

5.7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ 
 ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

ของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) 
 ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้ 
  อำคำร - 20  ปี 
  เครื่องตกแต่งอำคำร - 5  ปี 
  เครื่องมือและอุปกรณ์ - 5  ปี 
  อุปกรณ์และเครื่องใช้ส ำนักงำน - 3, 5  ปี 
  ยำนพำหนะ - 5  ปี 
  อุปกรณ์ที่ติดตั้งตำมสัญญำ - 10, 20  ปี 

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง 

 กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์  
เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์  
จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี 

 

5.8 ค่ำควำมนิยม 
 บริษัทฯบันทึกมูลค่ำเริ่มแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซึ่งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรม  

ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำสูงกว่ำต้นทุนกำรรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่ำ
นี้เปน็ก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทันท ี

 บริษัทฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี  
หรือเมื่อใดก็ตำมที่มีข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น 

 

 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะปันส่วนค่ำควำมนิยมที่เกิดขึ้นจำกกำรรวมกิจกำรให้กับหน่วยสินทรัพย ์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร และบริษัทฯจะท ำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำ 
จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร หำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย ์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และบริษัทฯ 
ไม่สำมำรถกลับบัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได้ในอนำคต 
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5.9 สัญญำเช่ำ 
ณ วันเริ่มต้นของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษัทจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำ 
จะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเมื่อสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้ส ำหรับ
ช่วงเวลำหนึ่งเพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 
กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษัทใช้วิธีกำรบัญชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เว้นแต่สัญญำเช่ำระยะสั้น  
และสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ ำ ณ วันท่ีสัญญำเช่ำเริ่มมีผล (วันท่ีสินทรัพย์อ้ำงอิงพร้อมใช้งำน) กลุ่มบริษัทบันทึก
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ซึ่งแสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพย์อ้ำงอิงและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ
  
สินทรัพย์สิทธิการใช้  
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และปรับปรุงด้วยกำร 
วัดมูลค่ำของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ประกอบด้วยจ ำนวนเงินของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
จำกกำรรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จ ำนวนเงินที่จ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเ ริ่มมีผล 
หรือก่อนวันท่ีสัญญำเช่ำเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีได้รับ 
 

ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ ดังนี้ 
 

  ยำนพำหนะ              7       ปี 
 

หำกควำมเป็นเจ้ำของในสินทรัพย์อ้ำงอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของสินทรัพย์ดังกล่ำว 
ได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่ำเสื่อมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ จ ำนวนเงิน  
ที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยค่ำเช่ำคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรำ 
จ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีควำมแน่นอน  
อย่ำงสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อก ำหนดของสัญญำเช่ำ
แสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษัทบันทึกค่ำเช่ำผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรำ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยช ำระนั้นได้เกิดขึ้น  
 

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำหรืออัตรำ
ดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ  
จะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกนี้   
มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปลี่ยนแปลง  
กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้ำงอิง 
 
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่่า 
สัญญำเช่ำที่มีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล หรือสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิง 
มีมูลค่ำต่ ำ จะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบัน
สุทธิของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์  
ทีไ่ด้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ 
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สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 
 

5.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุม  

ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯนอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำร  
ที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งท ำให้มีอิทธิพล
อย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯที่มีอ ำนำจในกำรวำงแผน 
และควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

 
5.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  
 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินท่ี

เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลีย่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
 ก ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
 
5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิกำรใช้

หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท หำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำว อำจด้อยค่ำกลุ่มบริษัทรับรู้ขำดทุนจำกกำร 
ด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำ มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำ  
จะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใด 
จะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำ  
จะได้รับจำกสินทรัพย์และค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยง 
ในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่ก ำลังพิจำรณำอยู่  
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริษัทใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสม  
กับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ ำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย 
โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผู้ซื้อกับผู้ขำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระ
ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน 

 

 กลุ่มบริษัทจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
 
5.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
 กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำงโบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 
 กลุ่มบริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่ 

กลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรอง เลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท 
เงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  
 กลุ่มบริษัทมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่ำ 

เงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน  
 

 กลุ่มบริษัทค ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่  
ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เ ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำว 
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 
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 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

 ต้นทุนบริกำรในอดีตจะรับรู้ทั้งจ ำนวนในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทันทีที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรือลดขนำดโครงกำร 
หรือเมื่อกิจกำรรับรู้ต้นทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง 

 
5.14 ประมำณกำรหนี้สิน 
 กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว 

และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น  
และกลุ่มบริษัทสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ 

 

5.15 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ  โดยค ำนวณจำก 

ก ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

 

 กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์  
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำที่มี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำว  
ที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

 

 กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเ งินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ ระยะเวลำรำยงำน 
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำวหำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะไม่มีก ำไรทำงภำษี 
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ 

 

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำร 
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
5.16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษัทรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรท ำรำยกำร  
เฉพำะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม  
ส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินท่ีมีนัยส ำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว
ด้วยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชีเรื่องกำรรับรู้รำยได้ 
 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
กลุ ่มบร ิษ ัทจ ัดประ เภทส ินทร ัพย ์ทำ งกำร เ ง ิน  ณ  ว ันที ่ร ับ รู ้ร ำยกำร เ ริ ่ม แรก  เป ็นส ินทร ัพย ์ทำ งกำร เ ง ิน  
ที่วัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย สินทรัพย์ทำงกำรเงินที ่ว ัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำ  
ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ่าหน่าย  
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินนั้น  
เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเ ง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเ งินก่อให้ เกิดกระแสเ งินสด 
ที่เป็นกำรรับช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่ำน้ัน  
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำววัดมูลค่ำในภำยหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำ  
ทั้งนี้ ผลก ำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปลี่ยนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำว  
จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    
 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก่าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรื อขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเ งิน 
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
 

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้ำ เงินลงทุน 
ในตรำสำรทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
และสินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย 
 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงิน 
ยกเว้นหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกส ำหรับหนี้สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
หักต้นทุนกำรท ำรำยกำร  และจัดประเภทหนี้สินทำงกำรเ งินเป็นหนี้สินทำงกำรเ งินที่ วัดมูลค่ำในภำยหลัง 
ด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้  ผลก ำไรและขำดทุนที่ เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำร 
หนี้สินทำงกำรเงินและกำรตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำ
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้ง นี ้
ค่ำตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยท่ีแท้จริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
  

กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง  
หรือได้มีกำรโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทน  
เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่ำจะไม่มีกำรโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งควำมเสี่ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น   
 

กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินก็ต่อเมื่อได้มีกำรปฏิบัติ ตำมภำระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีกำรยกเลิก 
ภำระผูกพันนั้น หรือมีกำรสิ้นสุดลงของภำระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนหนี้สินทำง กำรเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่
จำกผู้ ให้กู้ รำยเดียวกันซึ่ งมีข้อก ำหนดที่แตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ ไขข้อก ำหนดของหนี้สินที่มีอยู่ 
อย่ำงเป็นสำระส ำคัญ จะถือว่ำเป็นกำรตัดรำยกำรหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบัญชี
ดังกล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษัทรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแสเงินสดที่จะครบก ำหนด  
ช ำระตำมสัญญำกับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคำดว่ ำจะได้รับช ำระ และคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง
โดยประมำณของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันท่ีได้มำ  
 

ในกรณีที่ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก กลุ่มบริษัท  
วัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำที่อำจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ 
ในขณะที่หำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก กลุ่มบริษัท  
วัดมูลค่ำผลขำดทุนด้วยจ ำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือ  
ทำงกำรเงิน  
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อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษัทอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต  
อย่ำงมีนัยส ำคัญและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำกข้อมูลภำยในหรือข้อมูลภำยนอกอื่น เช่น อันดับควำมน่ำเช่ือถือ 
ด้ำนเครดิตของผู้ออกตรำสำร  
 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีกำรอย่ำง ง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำ 
และสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง 
ของควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ  
ของลูกหนี้กำรค้ำและสินทรัพย์ที่ เกิดจำกสัญญำ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์  
ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภำพแวดล้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจ  
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดจ ำหน่ำยออกจำกบัญชี เมื่อกิจกำรคำดว่ำจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตำมสัญญำอีกต่อไป  
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ลูกหนี้กำรค้ำ 
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุน
โดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเ งิน  
และกำรวิเครำะห์อำยุหนี้ 
 

5.17 ตรำสำรอนุพันธ์  
กลุ่มบริษัทใช้ตรำสำรอนุพันธ์ เช่น สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวน 
ของอัตรำแลกเปลี่ยน  
 

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่ำเริ่มแรกของตรำสำรอนุพันธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ท ำสัญญำ และวัดมูลค่ำในภำยหลัง  
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลังในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท
แสดงตรำสำรอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินเมื่อมีมูลค่ำยุติธรรมมำกกว่ำศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทำงกำรเงิน  
เมื่อมีมูลค่ำยุติธรรมน้อยกว่ำศูนย์  
 

กลุ่มบริษัทแสดงตรำสำรอนุพันธ์ที่มีอำยุสัญญำคงเหลือมำกกว่ำ 12 เดือนและยังไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 12 เดือน 
เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตรำสำรอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน  
หรือหน้ีสินหมุนเวียน 
 

5.18 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น

โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันท่ีวัดมูลค่ำ กลุ่มบริษัท
ใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินท่ีเกี่ยวข้องก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ ก ลุ่มบริษัทจะ 
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถ
สังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด  

 

 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็น 
สำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังน้ี 

 

 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง 
 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม 
 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น  
 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม
ส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีถืออยู่ณวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 
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6. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 
 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร 

ในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดง  
ในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวน  
ที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญ มีดังนี้ 

 

รำยได้จำกกำรบริกำรติดต้ัง 
 กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้จำกสัญญำก่อสร้ำงตลอดช่วงเวลำตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจ  

ในกำรวัดระดับควำมก้ำวหน้ำของงำนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกำรปฏิบัติงำนของกิจกำรตำมภำระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น  
โดยอ้ำงอิงข้อมูลจำกวิศวกรหรือผู้ควบคุมโครงกำรและค ำนึงถึงควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในอดีต 

 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำกว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำ 
 ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำ  ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ 

ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์  
กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
ที่คล้ำยคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจ 
ของกลุ่มบริษัทอำจไม่ได้บ่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกค้ำท่ีเกิดขึ้นจริงในอนำคต 

 

ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน  
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสินค้ำคงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับพิจำรณำจำก  
รำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสินค้ำนั้น และค่ำเผื่อส ำหรับสินค้ำเก่ำล้ำสมัย 
เคลื่อนไหวช้ำหรือเสื่อมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของสินค้ำแต่ละชนิด 
 

 ค่ำควำมนิยม  
 ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ ำของค่ ำควำมนิยม ณ วันที่ ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ ำ ในภำยหลัง 

 ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์  
ที่ก่อให้เกิดเงินสดรวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ  

  

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้

เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำว
และขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำ เป็นต้องประมำณกำรว่ำ กลุ่มบริษัทควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้ 
รอกำรตัดบัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
 หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัย

ข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำร
เปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน เป็นต้น 
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7. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำม

เง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่งเป็น ไป
ตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
  (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2563 2562 2563 2562  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย    
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)  

ขำยสินค้ำ - - - 1,243 รำคำทุนบวกส่วนเพ่ิมร้อยละ 2 ขึ้นไป 
ซื้อสินค้ำ - - 222 1,329 รำคำทุนบวกส่วนเพ่ิมร้อยละ 2 ขึ้นไป 
ต้นทุนค่ำบริกำรงำนติดตั้ง - - 4,526 9,772 รำคำทุนบวกส่วนเพ่ิมร้อยละ 8 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ดอกเบี้ยรับ 6,768 20,537 6,768 20,537 อัตรำร้อยละ 6.75 - 7 ต่อป ี
รำยได้ค่ำที่ปรึกษำ - 14,102 - 14,102 รำคำตำมสัญญำ 
 

ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 
มีรำยละเอียดดังนี ้

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ดอกเบี้ยค้ำงรับ - บริษัทร่วม (หมำยเหตุ 9) - 11,534 - 11,534 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริษัทย่อย (หมำยเหตุ 18) - - 780 1,280 
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช ำระ - บริษัทย่อย         

(หมำยเหตุ 18) - - - 5,429 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

เงินให้กู้ยืม 

ยอดคงเหลือ           
ณ วันท่ี               

31 ธันวำคม 
2562 

เพิ่มขึ้น 
ระหว่ำงป ี

ลดลง 
ระหว่ำงป ี

ยอดคงเหลือ           
ณ วันท่ี                 

31 ธันวำคม 
2563 

Phu Khanh Solar Power Joint Stock 
Company Limited 297,655 - (297,655) - 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจ ำนวน 9.93 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯข้ำงต้นนั้น บริษัทฯได้รับช ำระคืนทั้งจ ำนวนใน
ระหว่ำงปีปัจจุบัน 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและ
ผู้บริหำร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 40,745 40,149 32,760 31,966 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 2,260 1,512 1,200 1,152 
รวม 43,005 41,661 33,960 33,118 



 

144 รำยงำนประจ ำปี 2563 

ภำระค้ ำประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 บริษัทฯมีภำระจำกกำรค้ ำประกันให้กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 31.3 
 
8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

  (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 1,661 2,245 1,609 2,188 
เงินฝำกธนำคำร 351,323 330,127 192,148 135,207 
รวม 352,984 332,372 193,757 137,395 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.01 ถึง  0.50 ต่อปี 
(2562: 0.01 ถึง 0.85 ต่อปี) (เฉพำะบริษัทฯ: 0.01 ถึง 0.50 ต่อปี 2562: 0.01 ถึง 0.85 ต่อปี) 

 
9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้อื่น 

  (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกัน     
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก ำหนดช ำระ     

ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 555,644 477,131 410,337 413,057 
ค้ำงช ำระไม่เกิน 3 เดือน 257,960 350,326 247,665 310,507 
3 - 6 เดือน 31,024 54,706 17,388 52,970 
6 - 12 เดือน 42,630 48,727 30,621 29,485 
เกิน 12 เดือนขึ้นไป 163,870 138,236 103,082 78,422 

รวมลกูหนี้กำรค้ำ 1,051,128 1,069,126 809,093 884,441 
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดวำ่จะเกดิขึ้น 

(2562: ค่ำเผื่อหนีส้งสัยจะสญู) (133,476) (79,654) (74,633) (56,980) 
รวมลกูหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไมเ่กี่ยวข้องกัน, สุทธ ิ 917,652 989,472 734,460 827,461 
รวมลกูหนี้กำรค้ำ - สุทธ ิ 917,652 989,472 734,460 827,461 
ลูกหนี้อืน่     
ลูกหนี้อ่ืน 9,692 7,841 5,285 6,494 
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดวำ่จะเกดิขึ้น 

(2562: ค่ำเผื่อหนีส้งสัยจะสญู) (3,238) - - - 
ลูกหนี้อ่ืน, สุทธ ิ 6,454 7,841 5,285 6,494 
เงินทดรองจ่ำย 2,551 2,001 2,551 2,001 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินค้ำ 20,037 12,281 1,372 1,521 
ดอกเบี้ยคำ้งรับ 299 360 296 356 
ดอกเบี้ยคำ้งรับ - บริษัทร่วม (หมำยเหตุ 7) - 11,534 - 11,534 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 2,080 1,181 1,562 662 
รวมลกูหนี้อ่ืน, สุทธ ิ 31,421 35,198 11,066 22,568 
รวมลกูหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน - สทุธ ิ 949,073 1,024,670 745,526 850,029 
กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืนมีรำยละเอียดดังนี้ 
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 (หน่วย: พันบำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 79,654 56,980 
ส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 67,818 27,026 
ตัดจ ำหน่ำย (10,758) (9,373) 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 136,714 74,633 

 
10. สินทรัพย์ท่ีเกิดจำกสัญญำ/หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ที่เกิดจำกสญัญำ     
รำยได้บริกำรติดตั้งค้ำงรับ 14,501 13,085 14,501 13,085 
รำยได้ที่ยังไมไ่ดเ้รียกเก็บ 212,303 159,885 162,202 91,842 
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ 226,804 172,970 176,703 104,927 
     
หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ     
รำยได้ค่ำบริกำรตดิตั้งรับล่วงหน้ำ 81,245 55,565 60,744 47,640 
รวมหนี้สินทีเ่กิดจำกสัญญำ 81,245 55,565 60,744 47,640 
     

 
11. สินทรัพย์ท่ีรับรู้จำกต้นทุนในกำรท ำให้เสร็จสิ้นตำมสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

   (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

งำนโทรคมนำคม 12,756 32,172 3,064 3,549 
งำนติดตั้งอ่ืน ๆ 120,103 110,638 78,104 76,421 
 132,859 142,810 81,168 79,970 

 
12. สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

 
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลด 
รำคำทุนให้เป็น 

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินค้ำส ำเร็จรูป 400,462 657,849 (28,242) (28,456) 372,220 629,393 

 
 
 
 
 
 



 

146 รำยงำนประจ ำปี 2563 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

 
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลด 
รำคำทุนให้เป็น 

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินค้ำส ำเร็จรูป 376,931 544,419 (17,706) (17,642) 359,225 526,777 
ในระหว่ำงปี 2563 กลุ่มบริษัทบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็นจ ำนวน 8 ล้ำน
บำท (2562: 8 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 8 ล้ำนบำท 2562:7 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำย และมีกำรกลับ
รำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นจ ำนวน 7 ล้ำนบำท (2562: 7 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 7 ล้ำนบำท 2562: 6 ล้ำน
บำท) โดยน ำไปหักจำกมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี 
 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
13.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 (หน่วย: พันบำท) 
ช่ือบริษัท ทุนเรียกช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน               รำคำทุน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด 150,000 150,000 100 100 150,000 150,000 
บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์       
     (ประเทศไทย) จ ำกัด 10,000 10,000 70 70 344,859 344,859 
รวม     494,859 494,859 

 ไม่มีเงินปันผลรับจำกบริษัทย่อยข้ำงต้นส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 
 
13.2 รำยละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคัญ  

   (หน่วย: ล้ำนบำท) 

บริษัท 

สัดส่วนที่ถือโดย 
ส่วนได้เสีย 

ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 

ส่วนได้เสียที่ไมม่ี          
อ ำนำจควบคุม                    

ในบริษัทย่อยสะสม 

ก ำไรที่แบ่งให้กับส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมใน

บริษัทย่อยในระหว่ำงปี 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 30 30 67 65 2 5 

 
13.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนกำรตัด

รำยกำรระหว่ำงกัน 
 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2563 2562 
สินทรัพย์หมุนเวียน 312 357 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 64 51 
หนี้สินหมุนเวียน 146 184 
หนี้สินไม่หมุนเวยีน 12 12 
สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2563 2562 
รำยได ้ 334 376 
ก ำไร   6 20 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น - (1) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวม 6 19 

  
สรุปรำยกำรกระแสเงินสดของบรษิัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2563 2562 
กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 9 (37) 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4) (4) 
กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (20) 45 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (15) 4 

 

 
14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
14.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วม 

บริษัท ลักษณะธรุกิจ 
จัดตั้งขึ้น 

ในประเทศ 
สัดส่วน 

เงินลงทุน 
   2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษัท น้ ำซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกดั 
 

ผลิตและจ ำหน่ำยพลังงำน
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนน้ ำ 

สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 38 38 

Phu Khanh Solar Power Joint 
Stock Company Limited 

ผลิตและจ ำหน่ำยพลังงำน
ไฟฟ้ำ    จำกพลังงำน
แสงอำทิตย ์

สำธำรณรัฐสังคมนิยม
เวียดนำม 

25 25 
รวม     

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษัท 
มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
มูลค่ำตำมบญัชี                   
ตำมวิธีรำคำทุน 

 2563 2562 2563 2562 
บริษัท น้ ำซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกดั 44,686 51,741 73,046 73,046 
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (6,368) - (34,728) (20,057) 
สุทธิ 38,318 51,741 38,318 52,989 
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 

Limited 285,327 272,673 272,150 272,150 
รวม 323,645 324,414 310,468 325,139 
ในระหว่ำงปี 2563 บริษัทฯประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัท น้ ำซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด และรับรู้ขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำจ ำนวน 6 ล้ำนบำท (2562: ไม่มี) (เฉพำะบริษัทฯ: 15 ล้ำนบำท 2562: 20 ล้ำนบำท) 
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14.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผล 
 ในระหว่ำงปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมดังนี้ 

  (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

บริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน)                 

จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำก

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 2563 2562 2563 2562 
บริษัท น้ ำซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกดั (6,388) (8,938) (667) (3,720) 
Phu Khanh Solar Power Joint 

Stock Company Limited 36,506 14,699 (23,853) (14,176) 
รวม 30,118 5,761 (24,520) (17,896) 

 บริษัท น้ ำซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด เริ่มจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ในเดือนมกรำคม 2562 และ Phu Khanh Solar Power Joint 
Stock Company Limited เริ่มจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ในเดือนมิถุนำยน 2562 

 ในระหว่ำงปี 2563 และ 2562 ไม่มีเงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม 
 
14.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วมท่ีมีสำระส ำคัญ 

 
บริษัท น้ ำซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกดั 

Phu Khanh Solar Power Joint 
Stock Company Limited 

 (หน่วย: ล้ำนกีบ) (หน่วย: ล้ำนดองเวียดนำม) 
 2563 2562 2563 2562 
ทุนเรียกช ำระ 48,272 48,272 782,000 782,000 
สินทรัพย์รวม 86,782 88,159 2,312,869 2,315,430 
หนี้สินรวม 56,405 53,042 1,447,706 1,490,819 
     
รำยได ้ 5,054 6,567 218,583 109,984 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับป ี (4,772) (6,507) 108,415 43,978 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (4,772) (6,507) 108,415 43,978 

 
สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

(หน่วย: พันบำท) 
 

บริษัท น้ ำซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกดั 
Phu Khanh Solar Power Joint 

Stock Company Limited 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์หมุนเวียน 17,283 17,007 385,097 270,525 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 263,327 282,204 2,619,320 2,743,008 
หนี้สินหมุนเวียน (24,050) (24,324) (195,374) (464,271) 
หนี้สินไม่หมุนเวยีน (158,333) (155,588) (1,685,196) (1,476,030) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 98,227 119,299 1,123,847 1,073,232 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 38 38 25 25 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำร                  

ในสินทรัพย์ - สุทธิ 37,326 45,334 280,962 268,308 
ผลตำ่งของอัตรำแลกเปลี่ยน 4,567 4,414 4,365 4,365 
สิทธิสัมปทำนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำ 3,529 3,682 - - 
หนี้สินภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชี (736) (736) - - 
มูลค่ำตำมบัญชขีองส่วนได้เสียของ             

กิจกำรในบริษัทร่วม 44,686 52,694 285,327 272,673 
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15. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี     
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 334,711 366,951 307,177 340,125 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ (หมำยเหตุ 20)  18,095 - 21,714 - 
รวม 352,806 366,951 328,891 340,125 

 รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้ 
 



  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 

ที่ดิน อาคาร 
เครื่องตกแต่ง

อาคาร 
เครื่องมือและ

อุปกรณ ์
อุปกรณ์และ        

เครื่องใช้ส านกังาน ยานพาหนะ 
อุปกรณ์ที่ตดิตั้ง

ตามสัญญา 

สินทรัพย์        
สิทธกิารใช้ - 
ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่างติดตัง้ รวม 

ราคาทุน           
1 มกราคม 2562 171,123 224,999 16,201 15,719 49,830 77,409 34,107 - 385 589,773 
ซ้ือเพิ่ม 600 - 71 1,717 1,337 10,434 - - 1,363 15,522 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - - (816) (1,787) (8,109) - - - (10,712) 
รับโอน (โอนออก) - - 1,392 356 - - - - (1,748) - 
31 ธันวาคม 2562 171,723 224,999 17,664 16,976 49,380 79,734 34,107 - - 594,583 
ปรับปรุงจากการน ามาตราฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบับที่ 16  มาถอืปฏิบัติ - - - - - (35,226) - 35,226 - - 
ซ้ือเพิ่ม - - 30 1,323 2,233 954 - 8,810 1,354 14,704 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (179) (1,076) (1,449) (1,237) - (19,747) - (23,688) 
รับโอน (โอนออก) - - - - - (6,279) - 6,279 - - 
31 ธันวาคม 2563 171,723 224,999 17,515 17,223 50,164 37,946 34,107 30,568 1,354 585,599 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
1 มกราคม 2562 - 53,210 11,354 13,647 42,076 59,497 23,301 - - 203,085 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 11,041 2,000 2,308 5,482 10,785 3,333 - - 34,949 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนทีจ่ าหน่ายและตัด

จ าหน่าย - - - (758) (1,779) (7,865) - - - (10,402) 
31 ธันวาคม 2562 - 64,251 13,354 15,197 45,779 62,417 26,634 - - 227,632 
ปรับปรุงจากการน ามาตราฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบับที่ 16 มาถอืปฏิบัติ - - - - - (19,456) - 19,456 - - 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 11,044 1,101 1,718 3,606 1,339 3,326 6,683 - 28,817 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนทีจ่ าหน่ายและตัด

จ าหน่าย - - (178) (1,058) (1,436) (1,237) - (19,747) - (23,657) 
รับโอน (โอนออก) - - - - - (6,081) - 6,081 - - 
31 ธันวาคม 2563 - 75,295 14,277 15,857 47,949 36,982 29,960 12,473 - 232,793 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี           
31 ธันวาคม 2562 171,723 160,748 4,310 1,779 3,601 17,317 7,473 - - 366,951 
31 ธันวาคม 2563 171,723 149,704 3,238 1,366 2,215 964 4,147 18,095 1,354 352,806 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี           
2562 (จ านวน 4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการติดตั้ง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)    34,949 
2563 (จ านวน 4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการติดตั้ง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)    28,817 

 



    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

ที่ดิน อาคาร 
เครื่องตกแต่ง

อาคาร 
เครื่องมือและ

อุปกรณ ์
อุปกรณ์และ        

เครื่องใช้ส านกังาน ยานพาหนะ 
อุปกรณ์ที่ตดิตั้ง

ตามสัญญา 

สินทรัพย์        
สิทธกิารใช้ - 
ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่างติดตัง้ รวม 

ราคาทุน           
1 มกราคม 2562 161,600 188,430 6,283 13,940 41,202 59,771 34,107 - 385 505,718 
ซ้ือเพิ่ม 600 - - 1,691 1,135 10,434 - - 1,363 15,223 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - - (816) (1,787) (7,609) - - - (10,212) 
รับโอน (โอนออก) - - 1,392 356 - - - - (1,748) - 
31 ธันวาคม 2562 162,200 188,430 7,675 15,171 40,550 62,596 34,107 - - 510,729 
ปรับปรุงจากการน ามาตราฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบับที่ 16 มาถอืปฏิบัติ - - - - - (30,043) - 30,043 - - 
ซ้ือเพิ่ม - - 30 1,217 1,567 954 - 8,810 1,354 13,932 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (133) (1,076) (1,026) (1,237) - (16,877) - (20,349) 
รับโอน (โอนออก) - - - - - (6,279) - 6,279 - - 
31 ธันวาคม 2563 162,200 188,430 7,572 15,312 41,091 25,991 34,107 28,255 1,354 504,312 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
1 มกราคม 2562 - 38,541 3,926 10,368 32,713 41,954 23,301 - - 150,803 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 9,514 1,173 2,126 4,946 8,669 3,333 - - 29,761 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนทีจ่ าหน่ายและตัด
จ าหน่าย - - - (758) (1,779) (7,423) - - - (9,960) 
31 ธันวาคม 2562 - 48,055 5,099 11,736 35,880 43,200 26,634 - - 170,604 
ปรับปรุงจากการน ามาตราฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบับที่ 16 มาถอืปฏิบัติ - - - - - (12,194) - 12,194 - - 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 9,514 987 1,608 3,218 1,339 3,326 5,143 - 25,135 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนทีจ่ าหน่ายและตัด
จ าหน่าย - - (133) (1,058) (1,013) (1,237) - (16,877) - (20,318) 
รับโอน (โอนออก) - - - - - (6,081) - 6,081 - - 
31 ธันวาคม 2563 - 57,569 5,953 12,286 38,085 25,027 29,960 6,541 - 175,421 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี           
31 ธันวาคม 2562 162,200 140,375 2,576 3,435 4,670 19,396 7,473 - - 340,125 
31 ธันวาคม 2563 162,200 130,861 1,619 3,026 3,006 964 4,147 21,714 1,354 328,891 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี           
2562 (จ านวน 4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการติดตั้ง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)  29,761 
2563 (จ านวน 4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการติดตั้ง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)  25,135 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่  
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 93 ล้านบาท และ 74 ล้านบาท ตามล าดับ 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 73 ล้านบาท และ 53 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทได้น าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปค  าประกันวงเงินสินเช่ือที่ได้รับจากสถาบันการเงิน 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนเงินประมาณ 319 ล้านบาท และ 331 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 292 ล้านบาท 
และ 301 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
16. ค่าความนิยม 
 บริษัทฯรวมค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคช่ันส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด) เพื่อทดสอบการด้อยค่าประจ าปี บริษัทฯพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสด ในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการ 
ทางการเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 

 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์โดยพิจารณาอัตราการเติบโตของรายได้ จากประมาณการรายได้ 
ที่บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จัดท าขึ น โดยอ้างอิงงานที่ยื่นประมูล ต่อหน่วยงานราชการและเอกชน 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ได้รับงานประมูล ประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และใช้อัตรา
คิดลดก่อนภาษีร้อยละ 9 ต่อปี ที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั น 

 

 อัตราการเติบโตที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาที่ไกลออกไปกว่างวดเวลาตามประมาณการทางการเงินล่าสุด  
เป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยระยะยาวของอุตสาหกรรมที่หน่วยสินทรัพย์นั นด าเนินงานอยู่ 

 

 หากอัตราคิดลดเพิ่มขึ นร้อยละ 0.5 ต่อปี จะท าให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้คืนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี  
 ทั งนี  ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเช่ือว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า 
 
17. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 (หน่วย: พันบาท) 
 อัตรา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ดอกเบี ย 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละต่อปี)     
      
เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 1.2 - 3.1 199,500 694,500 120,000 596,000 
รวม 199,500 694,500 120,000 596,000 

 เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงินค  าประกันโดยการจ านองที่ดินและสิ่งที่ปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท 
 
18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจ้าหนี การคา้ - กิจการที่ไมเ่กี่ยวขอ้งกัน 854,269 988,200 835,177 879,878 
เจ้าหนี การคา้ - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7) - - 780 1,280 
ต้นทุนท่ียังไม่เรียกช าระ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 79,818 62,899 58,852 36,118 
ต้นทุนท่ียังไม่เรียกช าระ - บริษัทยอ่ย (หมายเหตุ 7) - - - 5,429 
เจ้าหนี อ่ืน - กิจการที่ไมเ่กี่ยวข้องกัน 8,319 10,636 7,803 10,036 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 57,940 55,302 50,957 50,186 
รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อ่ืน 1,000,346 1,117,037 953,569 982,927 
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19. เงินกู้ยืมระยะยาว 
   (หน่วย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม/ 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2563 2562 

เงินกู้ยืมระยะยาว 500 16,540 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (500) (14,520) 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงป ี - 2,020 

 เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวคิดดอกเบี ยในอัตราดอกเบี ยอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 2 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินต้น 
และดอกเบี ยทุกเดือน  

 
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี  
   (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 16,540 
หัก: จ่ายคืนเงินกู ้ (16,040) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 500 

 เงินกู้ยืมดังกล่าวค  าประกันโดยการจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ 
 ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสญัญา เช่น                                  การ

ด ารงอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในสัญญา 
เป็นต้น 

 
20. สัญญาเช่า  
20.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

กลุ่มบริษัทท าสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 2 - 5 ปี  
ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 15 

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

จ านวนเงินตามสัญญาเช่า 20,828 19,066 16,868 14,046 
หัก: ดอกเบี ยรอการตัดจ าหน่าย (2,577) (2,100) (2,413) (1,749) 
รวม 18,251 16,966 14,455 12,297 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (5,641) (5,881) (4,298) (4,690) 
หนี สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจาก     
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12,610 11,085 10,157 7,607 

 การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 33 ภายใต้หัวข้อ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
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ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปสีิ นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 6,683 5,143 
ดอกเบี ยจ่ายของหนี สินตามสัญญาเช่า 1,094 906 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสญัญาเช่าระยะสั น 4,397 2,953 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสญัญาเช่าซึ่งสนิทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า 1,448 1,448 

 

ง) อื่น ๆ 
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 6 ล้านบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์
อ้างอิงมีมูลค่าต่ า  

 
21. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี  

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นป ี 66,899 43,768 58,722 38,644 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  5,682 5,467 4,844 4,654 
ต้นทุนดอกเบี ย 1,789 1,610 1,565 1,414 
ต้นทุนบริการในอดตี - 12,962 - 12,022 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น:     
   ขาดทุนจากการประมาณการตาม                                     

หลักคณติศาสตร์ประกันภัย - 3,939 - 2,835 
   ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี - (847) - (847) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายป ี 74,370 66,899 65,131 58,722 

 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน1 ปีข้างหน้าเป็นจ านวน  5  ล้านบาท (2562: ไม่มี) 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ 5 ล้านบาท 2562: ไม่มี) 

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน  าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

ของกลุ่มบริษัทประมาณ 15 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 ปี และ 16 ปี ตามล าดับ) 
 

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี  
  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อัตราคิดลด 1.5 3.1 1.5 3.1 
อัตราการขึ นเงินเดือน 2.5 - 4.5 4.0 - 8.0 2.5 - 4.5 4.0 - 6.0 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน                          

(ขึ นกับช่วงอายุ) 
0.0 - 25.0 0.0 - 25.0 0.0 - 20.0 0.0 - 20.0 
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 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี  

  (หน่วย: พันบาท) 
 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึ น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ น 1% ลดลง 1% 
อัตราคิดลด (6,574) 7,180 (5,666) 6,282 
อัตราการขึ นเงินเดือน 6,559 (6,190) 5,746 (5,336) 

 
  (หน่วย: พันบาท) 
 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึ น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ น 1% ลดลง 1% 
อัตราคิดลด (6,230) 7,229 (5,431) 6,300 
อัตราการขึ นเงินเดือน 7,745 (6,778) 6,749 (5,908) 

 
22. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี

ส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารอง
นี จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ 
ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

 
23. รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 
23.1 การจ าแนกรายได้  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ประเภทของสนิค้าหรือบริการ     
จ าหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 2,978 3,086 2,686 2,929 
บริการตดิตั งระบบและอุปกรณ ์ 504 706 282 356 
รวมรายไดจ้ากสญัญาที่ท ากับลูกคา้ 3,482 3,792 2,968 3,285 
 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 2,978 3,086 2,686 2,929 
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 504 706 282 356 
รวมรายไดจ้ากสญัญาที่ท ากับลูกคา้ 3,482 3,792 2,968 3,285 

 
23.2 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา  

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้ยอดยกมาของหนี สินที่เกิดจากสัญญาเป็นรายได้จ านวน 18  ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 10  ล้านบาท) 

23.3   รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ส าหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ ในอนาคตส าหรับภาระตามสัญญาที่ท ากับลูกค้า  
ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติหรือยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ นจ านวน 277 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติภาระตามสัญญาดังกล่าว 
เสร็จสิ นภายใน 2  ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 143  ล้านบาท และ 2  ปี) 
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24. ต้นทุนทางการเงิน  
  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี ยของเงินกู้ยืม 9,423 15,202 6,693 12,977 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี ยของหนี สินจากสญัญาเช่า 1,094 1,138 906 871 
รวม 10,517 16,340 7,599 13,848 

 
25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าคัญดังต่อไปนี  

 
26. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปสีิ นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินได้นติิบุคคลส าหรับป ี 30,247 29,096 26,711 23,264 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินนิติบุคคลของปีก่อน  - 1,654 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตา่งช่ัวคราว

และการกลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราว (13,095) (6,067) (4,494) (8,149) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 17,152 24,683 22,217 15,115 

 

 

 

 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน                  

ของพนักงาน 
 

227,513 
28,920 

246,203 189,480 202,197 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 35,215 25,144 29,935 
ค่าขนส่ง 12,775 

120,793 
13,255 12,775 13,255 

ค่าจ้างเหมางานติดตั ง 316,351 91,086 273,065 
ค่าบริการส านักงาน 6,279 6,232 5,582 5,538 
ค่านายหน้า 25,127 15,551 21,979 14,458 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่า 6,057 6,126 4,472 4,591 
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ                   

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั (โอนกลับ) (214) 906 64 969 
การเปลีย่นแปลงในสินคา้ส าเร็จรปูและ                         

งานระหว่างติดตั ง 267,337 (190,826) 166,290 (107,227) 
ซื อสินค้าส าเร็จรูป 2,599,771 3,133,804 2,288,520 2,675,328 
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จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อตัดบญัชีท่ีเกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจาก                

การประมาณการตามหลักคณติประกันภัย - 788            - 567 
รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี  
 (หน่วย:พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล 111,720 110,186 94,211 49,886 
     
อัตราภาษเีงินได้นติิบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคลคณูอัตราภาษี 22,344 22,037 18,842 9,977 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 3,151 1,969 3,556 5,380 
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ น (226) (285) (181) (242) 
ขาดทุนทางภาษีที่ไมไ่ด้ใช้ - 433 - - 

   การเปลี่ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุนตาม     
    วิธีส่วนได้เสยี (7,684) - - - 
อื่น ๆ (433) 529 - - 

รวม (5,192) 2,646 3,375 5,138 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 17,152 24,683 22,217 15,115 
 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี สิน ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี  
 (หน่วย: พันบาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ น                    
(2562: ค่าเผื่อหนี สงสัยจะสญู) 27,526 12,319 15,110 11,579 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 5,648 5,691 3,541 3,529 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 14,874 13,380 13,026 11,744 

รวม 48,048 31,390 31,677 16,282 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สัญญาเช่า 4,610 987 1,595 1,264 
ปรับมูลค่าสินทรัพย์จากการซื อบรษิัทย่อย 760 820 - - 

รวม 5,370 1,807 1,595 1,264 
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27. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั นพื นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)  

ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 
 ก าไรต่อหุ้นขั นพื นฐานส าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงการค านวณได้ดังนี  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ก าไรส าหรับปี (พันบาท) 92,701 79,649 71,993 34,771 
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน  าหนกั (พันหุ้น) 1,175,739 1,175,739 1,175,739 1,175,739 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.08 0.07 0.06 0.03 

 

28. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด  
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน  
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั งนี ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของบริษัทคือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของกลุ่มบริษัท 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงานกลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ 
กลุ่มบริษัทมีส่วนงานท่ีรายงานทั งสิ น 2 ส่วนงาน ดังนี   
 ส่วนงานจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นส่วนงานท่ีเป็นผู้จ าหน่ายสายไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า 

รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม 
 ส่วนงานบริการติดตั ง เป็นส่วนงานที่ให้บริการออกแบบและติดตั ง ระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกันไฟลาม 
ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน  
โดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานในงบการเงิน 
การบันทึกบัญชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส าหรับรายการธุรกิจ  
กับบุคคลภายนอก 
ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับปีสิ นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 จ าหน่าย  การตัดรายการบัญชี  
 อุปกรณ์ไฟฟ้า บริการติดตั ง ระหว่างกัน งบการเงินรวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได ้         

รายได้จากลูกค้าภายนอก 2,978 3,086 504 706 - - 3,482 3,792 
รายได้ระหว่างส่วนงาน - 2 5 10 (5) (12) - - 

รวมรายได ้ 2,978 3,088 509 716 (5) (12) 3,482 3,792 
ก าไรของส่วนงาน 347 314 136 200 - - 483 514 
รายได้อื่น (รวมรายได้ทางการเงิน)       52 49 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม      30 6 
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย      (76) (78) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร      (303) (351) 
ต้นทุนทางการเงิน       (11) (16) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทาง
การเงิน       (57) (13) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม      (6) - 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       112 111 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (17) (25) 
ก าไรส าหรับปี       95 86 
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 
 ส าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 

ร้อยละ 10 ของรายได้จากส่วนงานจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าของกิจการ ทั งนี  กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ านวนสองราย
เป็นจ านวนเงินประมาณ 145 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้ของส่วนงานบริการติดตั ง (2562: 132 ล้านบาท) 

 
29. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั งกองทุนส ารองเลี ยงชีพขึ นตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี ยงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ  3 ถึง ร้อยละ 5 ของเงินเดือน  
กองทุนส ารองเลี ยงชีพนี บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จ ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อ  
พนักงานนั นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้ 
เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 6.9 ล้านบาท และ 6.8 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6.0 ล้านบาท 
และ 5.9 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
30. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่ายต่อ

หุ้น 
  (พันบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                         
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 70,545                 0.06 

เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                         
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 23,514                 0.02 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562 94,059                 0.08 
 

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่ายต่อ

หุ้น 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                         

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 11,755 
                  
0.01 

เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                         
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 35,272                 0.03 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563 47,027                 0.04 

 
31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ 
 กลุ่มบริษัทท าสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ ท่ีซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า สัญญาค่าที่ปรึกษา และสัญญา

บริการกับบุคคลภายนอกและบริษัทหลายแห่ง อายุของสัญญามีระยะเวลาตั งแต่ 1 ถึง 5 ปี 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีจ านวนเงินขั นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั งสิ นภายใต้ สัญญาเช่าที่บอกเลิก

ไม่ได้ ดังนี  
(หน่วย:ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
จ่ายช าระ     
   ภายใน 1 ปี 4 2 2 2 
   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1 2 1 2 
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31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาการค้ าประกัน 
 บริษัทฯได้ท าสัญญาประกันภัยสินเช่ือทางการค้ากับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ

ต้องจ่ายค่าเบี ยประกันตามอัตราที่ระบุในสัญญา ในระหว่างปีบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ านวน 9 ล้านบาท 
(2562: 9 ล้านบาท) 

 
31.3 การค้ าประกัน 

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค  าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทที่
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  

(หน่วย:ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ค  าประกันการจ่ายช าระเงินให้กับเจ้าหนี  211 218 211 218 
ค  าประกันการปฏิบตัิงานตามสัญญา 106 101 82 81 
ค  าประกันการก่อสร้าง การประมูลงานก่อสร้าง     
   การยื่นซองประกวดราคาและการช าระหนี  39 52 16 52 
ค  าประกันการขายสินค้า 17 4 17 4 

 

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระค  าประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 734 ล้านบาท (2562: 734 ล้านบาท) 
 

32. ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมโดยแยกแสดงตามล าดับชั นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี   

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

หนี้สินที่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพันธ์      

สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 0.1 - 0.1 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

หนี้สินที่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพันธ์      

สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 0.1 - 0.1 
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33. เคร่ืองมือทางการเงิน 
33.1 ตราสารอนุพันธ์  

    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์   
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ท่ีไมไ่ด้ก าหนดให้                                                                                      

เป็นเครื่องมือท่ีใช้ป้องกันความเสีย่ง 
  

สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 30 - 
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 30 - 

     
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/                             
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์   
หนี สินตราสารอนุพันธ์ท่ีไมไ่ด้ก าหนดให้                                                                                       

เป็นเครื่องมือท่ีใช้ป้องกันความเสีย่ง 
  

สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 125 - 

รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ ์ 125 - 
 
ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยง 
กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการท าธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าท าสัญญา
ดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญา 6 
เดือน 
 

33.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  
เครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี การค้า เงินให้กู้ยืม  
เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั น และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเ งิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี  
 

ความเสี่ยงด้านเครดิต 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับ ลูกหนี การค้า เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน  
และเครื่องมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดง
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจ านวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อ  
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 

ลูกหนี้การค้า 
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสมจึงไม่คาดว่าจะเกิดผล
ขาดทุนทางการเงินที่มีสาระส าคัญ นอกจากนี  กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี การค้าอย่างสม่ าเสมอ และการ
จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่มักจะมีการขอหนังสือรับรองด้านเครดิต (Letters of credit) หรือการประกันสินเช่ือ 
แบบ  อื่น ๆ จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีช่ือเสียง นอกจากนี  การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษัท เป็นการให้สินเช่ือ  
แบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจ านวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  
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กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั งส ารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า  
จะเกิดขึ นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหนี คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมีรูปแบบของความเสี่ยงด้าน
เครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ประเภทของลูกค้าและอันดับความน่าเช่ือถือของลูกค้า 
การค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ นค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน  าหนัก มูลค่าของเงิน
ตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มี อยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต
สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  
 

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินรวมถึงตราสารอนุพันธ์ไม่สูง  
มากนัก เนื่องจากจะลงทุนกับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารและสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูง 
ซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ 
 

ความเสี่ยงด้านตลาด 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ย 
 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
กิจกรรมด าเนินงานส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นสกุลเงินบาท กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินที่
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นจ านวนที่ไม่เป็นสาระส าคัญ ดังนั นความ เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัท 
จึงอยู่ในระดับต่ า 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนี  

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน  หนี สินทางการเงิน         อัตราแลกเปลี่ยนเฉลีย่                             
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.8 10.7 (1.3) (1.6) 30.0371 30.1540 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ยที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินกู้ยืมระยะยาว สินทรัพย์และหนี สินทางการเงิน  
ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี ยที่ปรับขึ นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี ยคงท่ีซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ยโดยการจัดหาเงินกู้ยืมที่มีทั งอัตราดอกเบี ยคงที่และอัตราดอกเบี ยผันแปร 
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี ยคงที่และอัตราดอกเบี ย  
ผันแปรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธุรกิจ ทั งนี  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ยของกลุ่มบริษัทอยู่ใน 
ระดับต่ า เนื่องจากเงินกู้ยืมคงเหลือส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี ยคงท่ี ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี สินทางการเงินที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี ย และส าหรับสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี ยคงที่สามารถแยกตามวันท่ีครบก าหนด หรือวันที่มีการ
ก าหนดอัตราดอกเบี ยใหม่ (หากวันท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบี ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี  
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 2563  
 งบการเงินรวม  
 อัตราดอกเบี ยคงท่ี อัตราดอกเบี ย ไม่ม ี  อัตรา 
 ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ นลง อัตรา  ดอกเบี ย 
 1 ปี ถึง 5ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี ย รวม ที่แท้จริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 206 146 353 0.01 - 0.50 
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อ่ืน - - - 949 949 - 
เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค  าประกัน 135 - - - 135 0.10 - 0.25 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 200 - - - 200 1.20 - 3.05 
เจ้าหนี การคา้และเจ้าหนี อื่น - - - 1,000 1,000 - 
หนี สินตามสญัญาเช่า 6 12 - - 18 1.99 - 8.88 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 1 - 1 THBFIX                      
      บวกร้อยละ 2 ต่อป ี
       
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 2562  
 งบการเงินรวม  
 อัตราดอกเบี ยคงท่ี อัตราดอกเบี ย ไม่ม ี  อัตรา 

 ภายใน 
มากกว่า 

1 ปรับขึ นลง อัตรา  ดอกเบี ย 
 1 ปี ถึง 5ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี ย รวม ที่แท้จริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 194 137 332 0.10 - 0.85 
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อ่ืน - - - 1,025 1,025 - 
เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค  าประกัน 132 - - - 132 0.55 - 1.50 
เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่บริษัทร่วม 298 - - - 298 7.00 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 695 - - - 695 1.64 - 2.90 
เจ้าหนี การคา้และเจ้าหนี อื่น - - - 1,117 1,117 - 
หนี สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 6 11 - - 17 2.36 - 8.88 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 17 - 17 THBFIX 
      บวกร้อยละ 2 ต่อป ี
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 2563  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 อัตราดอกเบี ยคงท่ี อัตราดอกเบี ย ไม่ม ี  อัตรา 

 ภายใน 
มากกว่า 

1 ปรับขึ นลง อัตรา  ดอกเบี ย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี ย รวม ที่แท้จริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 191 3 194 0.01 - 0.50 
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อ่ืน - - - 746 746 - 
เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค  าประกัน 117 - - - 117 0.10 - 0.25 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 120 - - - 120 1.20 - 2.00 
เจ้าหนี การคา้และเจ้าหนี อื่น - - - 954 954 - 
หนี สินตามสญัญาเช่า 4 10 - - 14 1.99 - 8.88 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 1 - 1 THBFIX 
      บวกร้อยละ 2 ต่อป ี

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 2562  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 อัตราดอกเบี ยคงท่ี อัตราดอกเบี ย ไม่ม ี  อัตรา 

 ภายใน 
มากกว่า 

1 ปรับขึ นลง อัตรา  ดอกเบี ย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี ย รวม ที่แท้จริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 133 4 137 0.10 - 0.85 
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อ่ืน - - - 850 850 - 
เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค  าประกัน 117 - - - 117 0.55 - 1.50 
เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่บริษัทร่วม 298 - - - 298 7.00 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 596 - - - 596 1.64 - 1.95 
เจ้าหนี การคา้และเจ้าหนี อื่น - - - 983 983 - 
หนี สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 5 8 - - 13 2.36 - 8.88 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 17 - 17 THBFIX 
      บวกร้อยละ 2 ต่อป ี

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องและวางแผนบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 
รวมถึงรักษาระดับเงินสดและเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษัทเพื่อให้สามารถช าระภาระผูกพันได้ นอกจากนี  กลุ่มบริษัทมี
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ ด้วยเหตุนี  กลุ่มบริษัทได้ประเมินว่าความเสี่ยง
ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ า  
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รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนี สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสาร
อนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 
สามารถแสดงได้ดังนี  

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์    
เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 199,500 - 199,500 
เจ้าหนี การคา้และเจ้าหนี อื่น 1,000,346 - 1,000,346 
หนี สินตามสญัญาเช่า 7,608 15,797 23,405 
เงินกู้ยืมระยะยาว 500 - 500 
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์ 1,207,954 15,797 1,223,751 
    
ตราสารอนุพันธ์    
หนี สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายช าระสุทธิ 95 - 95 
รวมตราสารอนุพันธ์ 95 - 95 

  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์    
เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 120,000 - 120,000 
เจ้าหนี การคา้และเจ้าหนี อื่น 953,569 - 953,569 
หนี สินตามสญัญาเช่า 6,000 13,282 19,282 
เงินกู้ยืมระยะยาว 500 - 500 
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์ 1,080,069 13,282 1,093,351   
ตราสารอนุพันธ์    
หนี สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายช าระสุทธิ 95 - 95 
รวมตราสารอนุพันธ์ 95 - 95 

 
33.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั นหรือมีอัตราดอกเบี ยใกล้เคียงกับอัตรา

ดอกเบี ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน  

34. การบริหารจัดการทุน  
 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส าคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมี
อัตราส่วนหนี สินต่อทุนเท่ากับ 0.88:1 (2562: 1.21:1) และบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี สินต่อทุนเท่ากับ 0.77:1 (2562: 1.09:1) 

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีให้จ่ายเงิน
ปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการด าเนินงานของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 35 ล้านบาท 

36. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 
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