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บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) (เดิมชือ บริ ษัท ซี.เอส.เอส.ไฟร์ สต๊ อป
จํากัด) จดทะเบียนก่อตั /งขึ /นเมือวันที 25 มกราคม 2537 โดยคุณสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์ ด้ วยทุนจดทะเบียนเริมแรก 1 ล้ านบาท
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือประกอบธุรกิจจําหน่ายและติดตั /งวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม (Passive Fire Protection) สําหรับ
อาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมา คุณสมพงษ์ และผู้บริ หารหลักปั จจุบนั ของบริษัทได้ ร่วมลงทุนในบริ ษัทต่างๆ เพือ
ขยายกิจการอย่างต่อเนืองไปยังธุรกิจตัวแทนจํ าหน่ายสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ ประเภทต่างๆ ทีเกียวข้ องกับระบบงานไฟฟ้ า
ของผู้ผลิตชั /นนําระดับสากล เช่น ตราสินค้ า phelps dodge ตราสินค้ า Philips และตราสินค้ า 3M เป็ นต้ น นอกจากนั /น ในปี
2542 บริ ษัทได้ เริ มขยายขอบเขตของการดําเนินธุรกิจเข้ าสู่ธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยให้ บริการออกแบบ
จัดหา และรั บ เหมาติ ดตัง/ ตลอดจนบํา รุ ง รั ก ษาระบบงานโทรคมนาคม ซึง ต่ อ มาบริ ษัท ได้ ข ยายการทํ าธุ รกิจ ทางด้ า น
โทรคมนาคมโดยการลงทุนร่วมในกิจการร่วมค้ า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส และกิจการร่วมค้ าบริษัท ซี. เอส. เอส. เนเจอร์ อินเตอร์
เนชัน แนล จํ ากัด อย่ างไรก็ต าม กิ จ การร่ วมค้ าบริ ษัท ซี. เอส. เอส. เนเจอร์ อินเตอร์ เนชัน แนล จํ า กัดได้ ยื นหนังสื อ ต่ อ
กรมสรรพากรเพือขอยกเลิกประกอบกิจการตั /งแต่ปี 2551 และกิจการร่วมค้ า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอสได้ หยุดดําเนินธุรกิจตั /งแต่ปี
2553 ส่งผลให้ บริษัทมุ่งเน้ นประกอบธุรกิจธุรกิจการให้ บริการติดตั /งระบบโทรคมนาคมด้ วยบริษัทเองตั /งแต่นั /นเป็ นต้ นมา
ในระหว่างปี 2547 บริษัทได้ ดําเนินการจัดโครงสร้ างการลงทุนในกลุ่มบริ ษัทเพือให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจในการ
รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมก่อสร้ างและอสังหาริ มทรัพย์ อุตสาหกรรมเครื องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยได้ เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วของบริษัท ซี.เอส.เอส.
เคเบิ /ล แอนด์ แอคเซสซอรี ส์ จํากัด (“ซี.เอส.เอส.เคเบิ /ล” หรื อ “บริษทั ย่อย”) ทําให้ ซี.เอส.เอส.เคเบิ /ล มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัท โดยมีนโยบายให้ บริ ษัทดําเนินธุรกิจการให้ บริ การติดตั /งระบบโทรคมนาคมและระบบป้ องกันไฟลาม ส่วนบริ ษัท
ย่อยมุ่งเน้ นธุรกิจด้ านการเป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ ไฟฟ้ าประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตาม ต่อมา
บริ ษัทได้ ตัดสินใจรับโอนธุรกิจด้ านการเป็ นตัวแทนจํ าหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ ไฟฟ้ าประเภทต่างๆ มาจาก
บริษทั ย่อย เพือเป็ นการเพิมขอบเขตการดําเนินงานของบริษัทและประสิทธิภาพการบริ หารงานโดยภาพรวม ซึงได้ ทยอยเริม
ดําเนินการมาตั /งแต่ปี 2554 ทําให้ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ดําเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้ าและอุปกรณ์
ไฟฟ้ าประเภทต่างๆ จากผู้ผลิตชัน/ นําของโลก รวมทัง/ ให้ บริ การออกแบบ และก่อสร้ างโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคมทัว
ประเทศ ขณะทีบริษัทย่อยได้ ลดขอบเขตการดําเนินงานเป็ นเพือประกอบธุรกิจทีเกียวข้ องกับหน่วยงานราชการเป็ นหลัก และ
เป็ นตัวแทนในการประสานงานซื /อขายสินค้ าต่างๆ
บริษัทมีจุดเด่ นทีสําคัญดังนี D :-

-

บริษทั เป็ นหนึง ในผู้นําในการจัดจําหน่ายสายไฟฟ้ ารายใหญ่ทีสุดของประเทศไทย และเป็ นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ทีเกียวข้ องกับระบบไฟฟ้ าแบบครบวงจร (One-Stop Service) ด้ วยมาตรฐานคุณภาพภายใต้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้ า
ชั /นนําระดับสากล
บริ ษัทได้ เป็ นตัวแทนจัดจํ าหน่ายหลักของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้ าที มีคุณ ภาพและชือเสียงระดับสากล โดยบริ ษัท
สามารถจัดจําหน่ายสินค้ าให้ กบั ตราสินค้ าต่างๆ ได้ เพิมขึ /นทุกปี ทําให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจและมอบหมายให้
จัดจําหน่ายสินค้ าจากผู้ผลิตสินค้ ามาโดยตลอด
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-

-

-

บริษทั มีความพร้ อมในการจัดส่งสินค้ าของบริษัทด้ วยการมีคลังสินค้ าซึง ตั /งอยู่ทีเขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร และ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีพื /นทีสําหรับจัดเก็บสินค้ ารวมกันประมาณ
8,100 ตารางเมตร ทั /งนี / พื /นทีคลังสินค้ าทีมีขนาดใหญ่และทําเลทีตัง/ มีการคมนาคมทีสะดวกและมีทีตัง/ ใกล้ กับ
ลูกค้ าของบริษัท ส่งผลให้ บริษทั สามารถจัดเก็บสินค้ าได้ หลากหลาย และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลูกค้ าได้
อย่างครบถ้ วนและทันต่อความต้ องการใช้ ของลูกค้ า ซึงเป็ นการสร้ างความเชือมันและไว้ วางใจจากลูกค้ า และ
ส่งผลให้ มีคําสัง ซื /อสินค้ ากับบริษัทอย่างต่อเนือง
บริษทั เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายทีมีช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกพื /นทีทวั ประเทศผ่านร้ านค้ า และ
พนักงานขายของบริษทั ให้ แก่กลุ่มลูกค้ าภาคเอกชนทั /งทีเป็ นผู้รับเหมาทัว ไปและเจ้ าของโครงการ
ทีมงานวิศวกรของบริ ษัทมีความเชียวชาญและประสบการณ์เกือบ 20 ปี สําหรับงานออกแบบและติดตั /งงานระบบ
ไฟลาม และประสบการณ์กว่า 10 ปี สําหรับงานออกแบบและติดตั /งระบบโทรคมนาคม ทําให้ บริษัทสามารถส่งมอบ
งานให้ แก่ลกู ค้ าได้ ทนั ตามกําหนดระยะเวลา และตรงตามคุณภาพมาตรฐานทีลูกค้ ากําหนดไว้ นอกจากนั /น บริ ษัท
ยังได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับการบริหารจัดการด้ านการให้ บริการติดตั /งระบบโทรคมนาคม
จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้ า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด (URS)
บริ ษัทมีความเป็ นอิสระในการดําเนินธุรกิจติดตั /งระบบเสาโทรคมนาคมให้ กบั ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีได้ ครบ
ทุกราย เนืองจากบริษัทไม่ได้ เป็ นบริษัทในกลุ่มของเจ้ าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนทีรายใดรายหนึง
บริษทั มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินทีดีทั /งจากสถาบันทางการเงินทีให้ เงินกู้ยืมมาโดยตลอดรวมทั /งการเสนอขายหุ้น
ให้ กบั ประชาชนในครัง/ นี / ทําให้ บริษทั มีความได้ เปรี ยบคู่แข่งด้ านต้ นทุนและแหล่งเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ

การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
-

การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน

รายได้ หลักของบริษัทมาจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกียวกับระบบไฟฟ้ า เช่น สายไฟฟ้ า และอุปกรณ์ไฟฟ้ าประเภท
ต่างๆ และจากการให้ บริ การติดตัง/ ซึงประกอบด้ วยการให้ บริ การติดตั /งงานโทรคมนาคม และการให้ บริ การติดตัง/ อุปกรณ์
ป้ องกันไฟลามและอืนๆ นอกจากนี / บริษัทยังมีรายได้ ค่าติดต่อประสานงาน และรายได้ อืนๆ ได้ แก่ รายได้ จากการบริหารงาน
รายรับจากค่าส่งเสริ มการตลาดของผู้จัดจําหน่าย ดอกเบี /ยรับ ค่าเช่า กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ และกําไรจากอัตรา
แลกเปลียน เป็ นต้ น ซึง โครงสร้ างรายได้ รวมของกลุ่มบริษัทสามารถสรุปได้ ดงั นี / :-
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ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ รวมของกลุ่มบริ ษัท
ประเภทผลิตภัณฑ์
สายไฟฟ้ า
หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง

ปี 2553
ล้ านบาท ร้ อยละ
1,157.07
66.05

ปี 2554
ล้ านบาท ร้ อยละ
1,525.38 65.20

ปี 2555
ล้ านบาท ร้ อยละ
2,138.01
64.75

171.17

9.77

157.37

6.73

172.26

5.22

ท่อร้ อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ ประกอบการติดตั /ง

67.59

3.86

75.05

3.21

90.54

2.74

อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า

51.66

2.95

52.03

2.22

70.30

2.13

วัสดุและอุปกรณ์ทีเกียวข้ องกับระบบป้องกันไฟลาม

35.62

2.03

58.29

2.49

62.20

1.88

หม้ อแปลงไฟฟ้ า

46.17

2.64

28.73

1.23

24.33

0.74

อืนๆ

19.15

1.09

13.31

0.57

12.77

0.39

1,548.43

88.39

1,910.16

81.65

2,570.40

77.84

รายได้ จากการติดตังระบบโทรคมนาคม
/

104.74

5.98

363.30

15.53

682.12

20.66

รายได้ จากการติดตั /งระบบป้องกันไฟลาม

20.28

1.16

17.59

0.75

28.03

0.85

รายได้ จากการบริ การอืน ๆ

20.75

1.18

5.55

0.24

5.24

0.16

145.77

8.32

386.43

16.52

715.39

21.66

รายได้ คา่ ติดต่อประสานงาน

38.60

2.20

25.95

1.11

-

-

รายได้ อนื ๆ

18.98*

1.09

16.84

0.72

16.32

0.49

1,751.79

100.00

2,339.39

100.00

3,302.11

100.00

รวมรายได้ จากการขาย

รวมรายได้ จากการบริการติดตังD

รายได้ รวม

หมายเหตุ: * รายได้ อนื ๆ ในปี 2553 ได้ รวมรายได้ จากการบริ หารงานเป็ นจํานวน 7.99 ล้ านบาท

ในปี 2553 - 2555 บริษทั มีรายได้ รวมประมาณ 1,752 ล้ านบาท 2,339 ล้ านบาท และ 3,302 ล้ านบาท ตามลําดับ
เพิมขึน/ อย่างต่อเนืองหรื อคิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลียของรายได้ ในอัตราประมาณร้ อยละ 37 ต่อปี โดยรายได้ หลักมาจากการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์เกียวกับสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าประเภทต่างๆ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 78 – 88 ของ
รายได้ รวม ส่วนรายได้ ทีสําคัญรองลงมา ได้ แก่ รายได้ จากการบริการติดตั /ง ซึง มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 8 – 22 ของรายได้
ในปี 2553 - 2555 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายจํานวน 1,548 ล้ านบาท 1,910 ล้ านบาท และ 2,570 ล้ านบาท
ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 88 ร้ อยละ 82 และร้ อยละ 78 ของรายได้ รวม ตามลําดับ โดยมีอัตราเติบโตเฉลีย
ประมาณร้ อยละ 29 ต่อปี ซึง มีสาเหตุมาจากยอดขายทีเพิมขึ /นของสายไฟฟ้ าเป็ นหลัก โดยทียอดขายของสายไฟฟ้ ามีสดั ส่วน
การขายประมาณร้ อยละ 75 – 83 ของรายได้ จากการขาย และมีอตั ราเติบโตเฉลียประมาณร้ อยละ 36 ต่อปี สําหรับในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทั /งนี / ในปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายสายไฟฟ้ า จํานวน 2,138 ล้ านบาท เพิมขึ /นประมาณร้ อยละ
40 เมือเทียบกับปี 2554 ซึง มาจากการเพิมขึ /นของปริ มาณขายสายไฟฟ้ าในปี 2555 ในอัตราร้ อยละ 18 เนืองจากโรงงาน
ต่างๆ มีการปรับปรุ งและดําเนินการก่อสร้ างใหม่ภายหลังจากประสบอุทกภัยทางนํา/ ในช่วงปลายปี 2554 กอปรกับราคา
จําหน่ายเฉลี ยในปี 2555 ทีเพิมขึ /นในอัตราร้ อยละ 19 ซึงเป็ นการเพิมขึ /นตามราคาทองแดงและการจําหน่ายสายไฟฟ้ า
ประเภทสายพิเศษเพิม ขึ /น
ในปี 2553 - 2555 บริษทั มีรายได้ จากการบริการติดตั /งเป็ นจํานวน 146 ล้ านบาท 386 ล้ านบาท และ 715 ล้ านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลียประมาณร้ อยละ 122 ต่อปี ทั /งนี / อัตราเติบโตดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากการเพิมขึน/ ของ
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บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจการให้ บริการติดตั /งระบบงานโทรคมนาคมเป็ นหลัก ซึง มีสดั ส่วนคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 72 – 95 ของรายได้ จากการ
บริ การติดตั /งรวม เนืองจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนือง เพือรองรับเครื อข่าย 3G ของ
ผู้ป ระกอบการที ใ ห้ บ ริ ก ารสัญ ญาณโทรศัพ ท์ เ คลื อ นที ทัง/ นี / ณ สิ น/ ปี 2555 บริ ษัท มี สัญ ญางานให้ บ ริ ก ารติ ด ตัง/ ระบบ
โทรคมนาคม มูลค่ารวมประมาณ 1,328 ล้ านบาท โดยมูลค่างานก่อสร้ างสถานีฐาน (New Site) มีจํานวน 1,044 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 79 ของมูลค่าโครงการทั /งหมด
ต้ นทุนขายของบริษัทมาจากต้ นทุนจากการซื /อสินค้ ามาเพือขายเป็ นหลัก โดยทัว ไป บริ ษัทมีนโยบายกําหนดราคา
ขายโดยบวกกําไรส่วนเพิม (Margin) จากต้ นทุนทีซื /อมา เพือจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป โดยในปี 2553 - 2555 บริษทั มีต้นทุน
ขายจํานวน 1,323 ล้ านบาท 1,752 ล้ านบาท และ 2,297 ล้ านบาท ตามลําดับ เพิมขึน/ อย่างต่อเนืองตามการเพิมขึ /นของ
รายได้ จากขาย คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 85 ร้ อยละ 92 และร้ อยละ 89 เมือเทียบกับรายได้ จากการขาย ตามลําดับ ทั /งนี / ในปี
2555 บริษทั มีต้นทุนขาย 2,297 ล้ านบาท เพิม ขึ /นประมาณร้ อยละ 31 เมือเทียบกับปี 2554 เนืองจากบริ ษัทมีรายได้ จากการ
ขายเพิมสูงขึ /นประมาณร้ อยละ 35 ซึง มาจากปริมาณจําหน่ายสายไฟฟ้ าทีเพิมขึ /นร้ อยละ 18 และราคาจําหน่ายสายไฟฟ้ าต่อ
หน่วยทีเพิมขึ /นประมาณร้ อยละ 19 และบริ ษัทมีอตั ราส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายในปี 2555 ลดลงเหลือประมาณ
ร้ อยละ 89 จากร้ อยละ 92 ในปี 2554 เนืองจากสินค้ าทีจําหน่ายในปี 2555 โดยเฉลียมีกําไรส่วนเพิมทีดีกว่าสินค้ าทีจําหน่าย
ในปี 2554 อีกทั /งบริษัทได้ รับส่วนลดพิเศษ (Rebate) สําหรับการขายได้ ตามเป้ าหมาย และส่วนลดรับจากผู้จัดจําหน่าย เป็ น
จํานวนรวม 52 ล้ านบาท เมือเทียบกับประมาณ 5 ล้ านบาทในปี 2554 ด้ วยเหตุนี / จึงทําให้ บริ ษัทมีสัดส่วนต้ นทุนขายต่อ
รายได้ จากการขายในอัตราส่วนทีดีขึ /นเมือเทียบกับปี 2554
ต้ นทุนการให้ บริ การเป็ นต้ นทุนทีเกิดจากการให้ บริ การติดตั /งงานระบบโทรคมนาคม และงานระบบป้ องกันไฟลาม
และอืนๆ ซึงประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายหลักๆ ได้ แก่ ค่าแรง และค่าสินค้ าทีใช้ ในการติดตั /ง เช่น เสาโทรคมนาคม อุปกรณ์ต่างๆ
ของงานโทรคมนาคม และอุปกรณ์ต่างๆ ของงานป้ องกันไฟลาม เป็ นต้ น โดยมีสดั ส่วนเฉลียในปี 2555 รวมเป็ นประมาณร้ อย
ละ 86 ของต้ นทุนบริ การติดตั /ง ทั /งนี / ในปี 2553 - 2555 ต้ นทุนบริ การติดตั /งมีจํานวนประมาณ 108 ล้ านบาท 252 ล้ านบาท
และ 526 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 74 ร้ อยละ 65 และร้ อยละ 74 ของรายได้ จากการบริ การติดตั /ง
ตามลําดับ โดยต้ นทุนบริ การติดตั /งมาจากการให้ บริการติดตัง/ งานระบบโทรคมนาคมเป็ นหลัก ซึง บริ ษัทมีต้นทุนบริ การงาน
โทรคมนาคมทีรับรู้ในระหว่างปี 2555 จํานวน 506 ล้ านบาท ทั /งนี / ต้ นทุนงานก่อสร้ างสถานีฐาน (New Site) เป็ นต้ นทุนหลัก
ซึง คิดเป็ นร้ อยละ 81 ของประมาณการต้ นทุนบริการโครงการโทรคมนาคมทั /งหมด
ค่าใช้ จ่ายในการขายประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานขาย ค่าคอมมิชชัน ค่าขนส่ง และค่าใช้ จ่ายส่งเสริ ม
การขายเป็ นหลัก โดยในปี 2553 – 2555 มีจํานวนรวมประมาณ 44 ล้ านบาท 68 ล้ านบาท และ 62 ล้ านบาท ตามลําดับ
หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 2 – 3 ของรายได้ รวม ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริหารในปี 2553 - 2555 มีจํานวน 179 ล้ าน
บาท 151 ล้ านบาท และ 188 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 6 - 10 ของรายได้ รวม ซึง ประกอบด้ วย
ค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานเป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 53 – 63 ของค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินของบริ ษัทมาจากดอกเบี /ยจากเงินกู้ยืม สถาบันการเงิน โดยในปี 2553 - 2555 บริ ษัทมี
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินจํานวน 17 ล้ านบาท 26 ล้ านบาท และ 20 ล้ านบาท ตามลํ าดับ โดยมีอัตราดอกเบี /ยจ่ายเฉลียอยู่
ระหว่างประมาณร้ อยละ 5 - 8 ต่อปี ทั /งนี / ค่าใช้ จ่ายทางการเงินของบริ ษัทในปี 2555 มีจํานวนลดลงเนืองจากบริ ษัทมีสภาพ
คล่องทีดีขึ /นจากการเพิมขึ /นของรายได้ ทําให้ ใช้ วงเงินกู้ลดลง อีกทั /งสามารถเจรจาต่อรองลดอัตราดอกเบี /ยกับสถาบันการเงิน
ทําให้ อตั ราดอกเบี /ยในปี 2555 มีอตั ราลดตําลงเหลือเฉลียประมาณร้ อยละ 5 ต่อปี เท่านั /น
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บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
บริษทั มีกําไรขั /นต้ นจากธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า ประมาณ 225 ล้ านบาท 158 ล้ านบาท และ 273 ล้ านบาท ใน
ปี 2553 – 2555 ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขัน/ ต้ นประมาณร้ อยละ 15 ร้ อยละ 8 และร้ อยละ 11 ของรายได้ จากการขาย
ตามลําดับ และมีกําไรขั /นต้ นจากธุรกิจบริ การติดตั /ง ประมาณ 38 ล้ านบาท 135 ล้ านบาท และ 189 ล้ านบาท ในปี 2553 –
2555 ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากํ าไรขัน/ ต้ นประมาณร้ อยละ 26 ร้ อยละ 35 และร้ อยละ 26 ของรายได้ จ ากบริ การติดตัง/
ตามลําดับ ทั /งนี / บริ ษัทมีกําไรสุทธิในปี 2553 - 2555 จํานวน 28 ล้ านบาท 40 ล้ านบาท และ 158 ล้ านบาท ตามลําดับ คิด
เป็ นอัตราเติบโตของกําไรสุทธิในอัตราประมาณร้ อยละ 140 ต่อปี และคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิประมาณร้ อยละ 2 ร้ อยละ 2
และร้ อยละ 5 ตามลําดับ โดยผลประกอบการกําไรสุทธิทีเพิมสูงขึ /นในแต่ละปี มาจากการเพิมขึ /นของรายได้ จากการขาย และ
รายได้ จากการบริการติดตั /งเป็ นหลัก
ในปี 2553 - 2555 บริษทั มีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นประมาณร้ อยละ 12 ร้ อยละ 16 และร้ อยละ 47 ตามลําดับ ซึง
เพิม สูงขึ /นตามกําไรสุทธิทีเพิมขึ /นในแต่ละปี ในระหว่างปี 2554 และ 2555 บริ ษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท
เป็ นจํานวนประมาณ 50 ล้ านบาท และ 164 ล้ านบาท ตามลําดับ และได้ มีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเป็ นจํานวน 31
ล้ านบาท และ 123 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลจ่ายประมาณร้ อยละ 63 และร้ อยละ 75 ของกําไรสุทธิจาก
งบการเงินเฉพาะของบริษทั ตามลําดับ
-

การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 - 2555 มีจํานวนประมาณ 1,023 ล้ านบาท 1,160 ล้ านบาท
และ 1,987 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลียประมาณร้ อยละ 39 ต่อปี โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ได้ แก่ ลูกหนี /
การค้ าและลูกหนี /อืน ซึง มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 43 – 67 ของสินทรัพย์รวมทั /งหมด ส่วนสินทรัพย์ทีสําคัญรองลงมา ได้ แก่
สินค้ าคงเหลือ และทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึง มีอตั ราส่วนอยู่ในช่วงประมาณร้ อยละ 14 – 29 และประมาณร้ อยละ 6 – 9
เมือเทียบกับสินทรัพย์ รวม ตามลําดับ ทั /งนี / สินทรัพย์รวม ณ สิน/ ปี 2555 มีจํานวนเพิมขึน/ ประมาณ 827 ล้ านบาทเมือเทียบ
กับปี 2554 ซึง มีสาเหตุหลักมาจากการเพิม ขึ /นของลูกหนี /การค้ าและลูกหนี /อืนเช่นกัน ซึงมีจํานวนเพิมขึน/ ประมาณ 651 ล้ าน
บาท รวมทั /งมีการลงทุนเพิมเติมในอุปกรณ์ทีติดตั /งตามสัญญา ยานพาหนะและทรัพย์สินอืนๆ มูลค่ารวมประมาณ 36 ล้ าน
บาท และมีสินค้ าคงเหลือเพิมขึ /นประมาณ 72 ล้ านบาท
หนี /สินรวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 - 2555 มีจํานวนประมาณ 783 ล้ านบาท 900 ล้ านบาท และ
1,580 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยหนี /สินส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหนี /การค้ าและเจ้ าหนี /อืน และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม
ระยะสั /น ซึง คิดรวมเป็ นประมาณร้ อยละ 90 ของหนี /สินทั /งหมด และบริษัทมีการใช้ แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะสั /นเป็ นหลัก
เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ อนึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีหนี /สินหมุนเวียนประมาณ 1,551
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 98 ของหนี /สินรวม โดยหนี /สินหมุนเวียนทีสําคัญ คือ เจ้ าหนี /การค้ าและเจ้ าหนี /อืนจํานวนประมาณ
983 ล้ านบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั /นจากสถาบันการเงินจํานวนประมาณ 429 ล้ านบาท และต้ นทุน
ทียงั ไม่เรี ยกชําระจํานวนประมาณ 95 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 - 2555 มีจํานวนประมาณ 240 ล้ านบาท 260 ล้ านบาท และ 407 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยมีจํานวนเพิมขึน/ ตามผลประกอบการทีมีกําไรสุทธิ ประมาณ 28 ล้ านบาท 40 ล้ านบาท และ 158 ล้ าน
บาท ตามลําดับ ทัง/ นี / บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วในปี 2554 เพิมขึน/ จาก 181 ล้ านบาท เป็ น 200 ล้ านบาท
เนืองจากในช่วงปลายปี 2554 บริษทั ได้ มีการจ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวม 19 ล้ านบาท นอกจากนี / บริษทั ได้
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ดําเนินการเสนอขายหุ้นเพิมทุน จํานวน 100 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท รวมเป็ น 50 ล้ านบาท ต่อผู้ถือหุ้นเดิม
และได้ จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วดังกล่าวเมือวันที 15 มีนาคม 2556 ซึง มีผลทําให้ ทุนชําระแล้ วของบริ ษัทเพิมขึน/ จาก 200
ล้ านบาท เป็ น 250 ล้ านบาท และได้ มีการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 จํานวน 112 ล้ านบาท
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเมือวันที 6 มีนาคม 2556
ทั /งนี / ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 407 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ทุนชําระแล้ วจํานวน 200
ล้ านบาท กําไรสะสมจํ านวนประมาณ 201 ล้ านบาท แบ่งเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวนประมาณ 19 ล้ านบาท
และกํ าไรสะสมที ยังไม่ไ ด้ จัด สรรจํ านวนประมาณ 182 ล้ านบาท และมี ส่วนต่างจากการรวมกิจการภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน ซึง เกิดขึ /นจากการเข้ าถือหุ้นของบริ ษัทย่อยในปี 2547 ในราคาทีตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษัทย่อย เป็ นจํานวน
ประมาณ 7 ล้ านบาท
จากการพิจารณาโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัท จะพบว่า อัตราส่วนหนี /สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม
2553 - 2555 อยู่ในระดับ 3.26 เท่า 3.46 เท่า และ 3.88 เท่า ตามลําดับ ซึงอัตราส่วนทีเพิมขึ /นในแต่ล ะปี มีสาเหตุมาจากที
ผ่านมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจโดยใช้ แหล่งเงินทุนจากการก่อหนีส/ ินระยะสั /นเพิมขึ /นเป็ นหลัก
อีกทัง/ มี การจ่ายเงิน ปั นผลอย่ างต่อ เนื อ ง ซึงมีผ ลทํ าให้ อัต ราส่วนหนี ส/ ินต่อส่วนของผู้ถือ หุ้นมี อัตราอยู่ใ นระดับที สูงกว่ า
ข้ อกําหนดในสัญญาสินเชื อของสถาบันการเงินแห่งหนึง ซึงกําหนดไว้ ไม่เกิน 3 เท่า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีความเชือมัน ว่า
ภายหลังจากทีบริษทั ได้ เสนอขายหุ้นเพิมทุนของประชาชนในครัง/ นี /แล้ ว จะช่วยทําให้ บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมสูงขึน/ และ
ทําให้ อตั ราส่วนหนี /สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทปรับลดลงได้ และอยู่ในระดับทีตํากว่าข้ อกําหนดในสัญญาสินเชือ
ปั จจัยความเสียง
ปั จจัย ความเสี ยงในการประกอบธุร กิจของบริ ษัททีอาจมีผ ลกระทบต่อการดํ าเนินงานและผลประกอบการของ
บริษทั อย่างมีนยั สําคัญ และแนวทางในการป้ องกันความเสียงสามารถสรุปได้ ดงั นี / :• ความเสียงด้ านธุรกิจของบริษัท
ธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ธุรกิจซื /อมาและจําหน่ายไปหรื อการเป็ นตัวแทนจํ าหน่าย และ
ธุรกิ จการให้ บ ริ ก าร ออกแบบ จัดหา และรับ เหมาติด ตัง/ เสาโทรคมนาคม ระบบป้ องกันไฟลามและอืน ๆ ดังนัน/ ในการ
วิเคราะห์ความเสียงจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ นความเสียงใน 2 ธุรกิจข้ างต้ น ดังนี /
1)

ธุรกิจซือD มาและจําหน่ ายไป

1.1) ความเสียงจากความผันผวนของราคาทองแดง
รายได้ จากการจําหน่ายสายไฟฟ้ าคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 65 ของรายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2554 – 2555
โดยสายไฟฟ้ ามีต้นทุนหลัก คือ ทองแดง ดังนัน/ ความผันผวนของราคาทองแดงจะมีผ ลกระทบโดยตรงต่อราคาซื /อและ
จําหน่ายสายไฟฟ้ าของบริ ษัท และจะมีผลกระทบต่อเนืองไปถึงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในกรณีที
บริษทั ไม่สามารถปรับราคาจําหน่ายให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนทีเพิมขึ /นหรือบริหารสินค้ าคงคลังให้ มีปริมาณทีเหมาะสม
ทัง/ นี / บริ ษัท ได้ ใ ห้ ความสํ าคัญในการบริ หารความเสี ยงดังกล่าว โดยมี การติด ตามการเปลี ย นแปลงของราคา
ทองแดงเป็ นประจํา เพือคาดการณ์แนวโน้ มของราคาในการบริ หารปริ มาณสินค้ าคงคลังของสายไฟฟ้ าให้ เป็ นไปตามความ
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เหมาะสม เช่น การพิจารณาทบทวนปริ มาณสินค้ าคงคลังอย่างใกล้ ชิด การลดเวลาการจัดส่งสินค้ า การกําหนดให้ มีการส่ง
สินค้ าโดยตรงไปยังลูกค้ าสําหรับกรณีทีเป็ นสินค้ าทีใช้ ในงานโครงการ (Matching Order) กอปรกับธุรกิจการจําหน่ายสินค้ า
ของบริษัทเป็ นลักษณะการซื /อมาจําหน่ายไป ซึง การกําหนดราคาจะใช้ วิธีบวกกําไรส่วนเพิม (Cost Plus) ซึง หากราคาต้ นทุน
สินค้ ามีการเปลียนแปลงขึน/ ลง บริ ษัทก็สามารถปรับกําไรส่วนทีบวกเพิมในราคาจําหน่ายให้ มีความเหมาะสม เพือยังคงให้
บริษทั สามารถจําหน่ายสินค้ าหรื อระบายสินค้ าคงคลังให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ณ ขณะนั /น โดยบริ ษัทยังคงสามารถทํา
กําไรได้ ดังนั /น แม้ ว่าราคาทองแดงเป็ นสิงทีบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ แต่มาตรการบริ หารสินค้ าคงคลังและการกําหนดกล
ยุทธ์การตั /งราคาของบริษทั จะเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาทองแดงได้ ในระดับ
หนึง
1.2) ความเสียงจากการพึงพาผู้ผลิตสินค้ ารายใหญ่
ในปี 2554 และ 2555 บริ ษัทได้ จัดหาผลิตภัณฑ์ ส ายไฟฟ้ าประมาณร้ อยละ 60 - 65 ของมูล ค่าการซือ/ สิ นค้ า
สําเร็จรูป ตามลําดับ จากบริษัท เฟล้ ปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชัน แนล (ไทยแลนด์) จํากัด (“เฟล้ ปส์ ดอด์จ”) ประกอบกับ เฟล้ ปส์
ดอด์จ ไม่มีนโยบายทีจะทําสัญญาระยะยาวกับตัวแทนจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์รายใด จึงทําให้ บริ ษัทมีความเสียงจากการ
พึง พิงผู้ผลิตรายดังกล่าว หากผู้ผลิตรายดังกล่าวดําเนินการจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลูกค้ าโดยตรง และ/หรื อ เลิกจําหน่ายสินค้ า
ให้ แก่บริ ษัท และ/หรื อ ไม่สามารถส่งมอบสินค้ าให้ แก่บริ ษัทได้ ทันตามความต้ องการใช้ ของบริ ษัท และ/หรื อ ปรับขึน/ ราคา
สินค้ าโดยไม่แจ้ งล่วงหน้ า และบริ ษัทไม่สามารถจัดหาแหล่งอืนได้ ทนั ตามแผนการส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลูกค้ าได้ จากปั จจัย
ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อยอดจําหน่ายและความน่าเชือถือของบริษัท ซึง จะมีผลต่อการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ ประเมินว่าบริษัทจะได้ รับผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวไม่มากนัก เนืองจากผู้ผลิตสินค้ าราย
ดังกล่าวไม่มีนโยบายจําหน่ายสินค้ าโดยตรงด้ วยตนเอง ประกอบกับตลอดเวลาทีผ่านมา บริ ษัทมีความสัมพันธ์ทีดีกบั ผู้ผลิต
ดังกล่าว โดยมีการจัดซื /อผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้ าอย่างต่อเนืองเป็ นเวลานานตั /งแต่ปี 2542 รวมถึงมีประวัติการสัง ซื /อและชําระ
ค่าสินค้ าทีดีมาโดยตลอด ทําให้ บริษัทได้ รับความไว้ วางใจจากผู้ผลิตดังกล่าวในการสัง ซื /อผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้ ามาโดยตลอด
อีกทั /ง บริษทั ยังเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายภายในประเทศรายใหญ่ทีสุดของเฟล้ ปส์ ดอด์จ โดยมียอดสังซื /อสินค้ าเป็ นสัดส่วนที
สูงถึงร้ อยละ 42 ของยอดซื /อของตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศทั /งหมดของเฟล้ ปส์ ดอด์จ ในปี 2555 นอกจากนี / ประเทศ
ไทยยังมีผ้ ผู ลิตสายไฟฟ้ าภายในประเทศและผู้นําเข้ าสายไฟฟ้ ารายอืนจากต่างประเทศทีสามารถผลิตสินค้ าทดแทนได้ และ
ประสงค์ทีจะให้ บริษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายหลัก ดังนั /น บริษัทจึงเชือว่าจะได้ รับผลกระทบจากความเสียงนี /ไม่มากนัก
1.3) ความเสียงจากการแข่ งขันและคู่แข่ งรายใหม่
เนืองด้ วยธุรกิจซื /อมาและจําหน่ายไปหรื อการเป็ นตัวแทนจําหน่าย เป็ นธุรกิจทีไม่ต้องใช้ ความเชียวชาญทางเทคนิค
หรือไม่มีความซับซ้ อนมากนัก ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการรายใหม่สามารถเข้ าสู่ตลาดได้ ไม่ยากนัก จึงอาจทําให้ บริษัทมีความเสียง
จากการเข้ ามาของคู่แข่งขันรายใหม่และอาจมีการแข่งขันทีเพิมสูงขึน/ ในอนาคต ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคตได้
อย่างไรก็ดี การดําเนินธุรกิจดังกล่าวยังต้ องอาศัยประสบการณ์ ในหลายๆ ด้ าน เช่น การมีความสัม พันธ์ ทีดีกับ
ผู้ผลิตสินค้ า การมีสินค้ าทีหลากหลายทั /งประเภทและปริ มาณเพือก่อให้ เกิดความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้ องการ
ของลูกค้ าได้ อย่างทันท่วงที มีความรวดเร็ วในการจัดส่งสินค้ า การสร้ างกลยุทธ์การตลาดเพือขยายฐานลูกค้ าให้ มีจํานวน
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มากพอ รวมทั /งต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนทีสงู ในการสํารองสินค้ าเพือจําหน่าย ด้ วยปั จจัยดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้ ค่แู ข่งขันราย
ใหม่เข้ ามาในธุรกิจนี /ได้ ไม่ง่ายนัก ทั /งนี / ทีผ่านมา บริษัทได้ ใช้ กลยุทธ์ด้านต่างๆ ในการบริหารมาโดยตลอด โดยบริษัทมีสินค้ า
หลากหลายประเภทครอบคลุมสินค้ าทีเกียวข้ องกับระบบไฟฟ้ าทั /งหมดและยังมี บริ การติดตัง/ สําหรับสินค้ าทีเกี ยวข้ องกับ
ระบบไฟฟ้ าบางชนิด ส่งผลให้ บริษัทเป็ นบริษัททีเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าแบบครบวงจร (One-Stop Service) อีกทั /งบริ ษัท
มีการจัดเก็บสินค้ าไว้ ในคลังสินค้ า จํานวน 4 คลังสินค้ า ซึงมีพื /นทีในการจัดเก็บสินค้ ารวมทั /งสิ /นประมาณ 8,100 ตารางเมตร
และมีทําเลทีตั /งอยู่ใกล้ กบั ทีตั /งของลูกค้ าและการคมนาคมสะดวก ทําให้ บริ ษัทสามารถจัดเก็บสินค้ าได้ เพียงพอและสามารถ
กระจายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าได้ อย่างทัว ถึงในเวลาอันรวดเร็ว และเมือพิจารณาขนาดของเงินทุน บริ ษัทจะมีข้อได้ เปรี ยบในด้ าน
ปริ มาณและประเภทสินค้ าทีสังซื /อเมือเปรี ยบเทียบกับผู้ประกอบการรายอืน ด้ วยเหตุนี / ปั จ จัยทีกล่าวข้ างต้ นจะช่วยสร้ าง
ความเชือถือในเรื องคุณภาพและบริการของบริษัทต่อลูกค้ าอีกทางหนึง
2)

ธุรกิจการให้ บริ การ ออกแบบ จัดหา และรั บเหมาติดตังD เสาโทรคมนาคม

2.1) ความเสียงจากความไม่ สมําเสมอของด้ านรายได้ จากการให้ บริการงานในลักษณะโครงการ
ธุรกิ จการให้ บริ การออกแบบและติดตัง/ ระบบงานโทรคมนาคมของบริ ษัทเป็ นการให้ บริ การที มีลักษณะเป็ นงาน
โครงการระยะสั /น โดยไม่มีการทําสัญญาว่าจ้ างทํางานเป็ นระยะยาวต่อเนือง ดังนัน/ บริ ษัทอาจมีรายได้ จากการให้ บริ การ
ออกแบบและติดตั /งทีไม่มีความสมําเสมอหรื อไม่มีความต่อเนืองได้ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม เนืองจากบริษัทเป็ นบริษทั ทีมีความเป็ นอิสระจากเจ้ าของโครงข่ายระบบโทรคมนาคมหรื อผู้ให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีทุกๆ ราย รวมทั /งมีความสัมพันธ์ทีดีและมีประสบการณ์กบั การทํางานกับทั /งผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนที
และผู้รับเหมาหลักของผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลือนที จึงทําให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลือนทีทุก
ราย และเป็ นผลให้ บริษัทได้ รับงานจากผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลือนทีทกุ รายอย่างสมําเสมอและต่อเนือง นอกจากนั /น บริ ษัทมี
นโยบายในการขยายการประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนจําหน่ายวัสดุและอุปกรณ์เกียวกับระบบงานไฟฟ้ า เช่น สายไฟฟ้ าประเภท
ต่างๆ อุปกรณ์ ส่องแสงสว่าง วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม เป็ นต้ น ซึงจะช่วยทําให้ บริ ษัทมีรายได้ ทีสมําเสมอจากการ
จําหน่ายสินค้ าดังกล่าว และลดผลกระทบของความเสียงในด้ านความไม่สมําเสมอของรายได้ ในส่วนของงานการบริ การ
ออกแบบ จัดหาและติดตั /งระบบงานโทรคมนาคมในอนาคตได้ ในระดับหนึง
2.2) ความเสียงจากการดําเนินโครงการล่ าช้ ากว่ าเวลาทีกําหนดตามสัญญา
ในการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ การให้ บ ริ ก ารออกแบบ จัด หา และรั บ เหมาติ ด ตั ง/ ระบบป้ องกั น ไฟลามและระบบงาน
โทรคมนาคม เป็ นการให้ บริการในลักษณะโครงการ ซึง มีระยะเวลาดําเนินงานตั /งแต่ 3 เดือน ถึงประมาณ 1 ปี และบางกรณี
มีการกําหนดค่าเสียหายจากความล่าช้ าของงาน ดังนั /น หากการดําเนินโครงการมีความล่าช้ าจากกําหนดการ อาจส่งผลให้
บริ ษัทมีต้นทุนในการดําเนินโครงการสูงขึ /น รวมทั /งมีความเสียงทีอาจจะถูกเรี ยกค่าเสียหายจากความล่าช้ าของการส่งมอบ
งานได้
ดังนัน/ เพื อ เป็ นการป้ องกันความเสี ยงจากความล่าช้ าในการส่งมอบงาน บริ ษัทมี นโยบายในการวางแผนการ
ดําเนินงานล่วงหน้ าโดยจะประสานงานกับผู้ทีเกียวข้ องต่างๆ เช่น ผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) ผู้รับเหมาช่วง วิศวกรคุมงาน
ของเจ้ าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนที เป็ นต้ น นอกจากนี / บริษัทยังได้ มีการวางแผนประสานงาน ติดตาม และตรวจสอบการ
ส่งมอบสินค้ า หรือการก่อสร้ างติดตั /งงานระบบอย่างสมําเสมอ รวมทั /งมีการจัดสรรทีมงานให้ เหมาะสมกับปริมาณงานทีได้ รับ
มอบหมาย เพือให้ สามารถดูแลและตรวจสอบความคืบหน้ าตลอดจนคุณภาพของงานอย่ างใกล้ ชิด ซึงการดําเนินการ
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ดังกล่าวจะช่วยให้ บริษัทรับทราบถึงปั ญหาและแนวทางแก้ ไขได้ ทนั ท่วงที และสามารถส่งมอบงานโครงการและ/หรื อสินค้ าได้
ตรงตามคุณภาพทีลกู ค้ าต้ องการได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนด ทั /งนี / ทีผ่านมา บริษัทไม่เคยส่งมอบงานล่าช้ าจนทําให้ ต้องถูก
เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้ างแต่อย่างใด
2.3) ความเสียงจากการพึงพาวิศวกร
บริ ษัทดําเนินธุรกิจให้ บริ การออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตัง/ ระบบงานโทรคมนาคม ซึงในการรับงานและการ
ดําเนินงานแต่ละโครงการให้ แล้ วเสร็จตามกําหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั /น จําเป็ นทีต้องพึง พาบุคลากรทีมีประสบการณ์
และความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิงทีมงานวิศวกรซึงเป็ นผู้ทําหน้ าทีตัง/ แต่การออกแบบ ควบคุมงานและบริ หาร
โครงการจนเสร็ จสิน/ ซึงมีผลต่อการบริ หารงานต้ นทุนโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ และความครบถ้ วนตามความ
ต้ องการของลูกค้ า ดังนัน/ หากบริ ษัทสูญเสี ยทีมวิศวกรเหล่านี /ไปอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานและการ
บริหารจัดการงานโครงการได้
บริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรซึง เป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจดังกล่าว บริ ษัทจึงมีนโยบายใน
การป้ องกันความเสี ยงดังกล่าว ด้ วยการกํ าหนดระบบเงินเดือน และค่าตอบแทนที เหมาะสม และจัดให้ มี สวัสดิการและ
มาตรการจูงใจพนักงานให้ มีความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว นอกจากนั /น บริ ษัทได้ จัดการอบรมสัมมนาแก่พนักงานและ
บุคลากรอย่างสมําเสมอ ซึงมี วัตถุประสงค์ เพื อ (1) พัฒ นาความรู้ ความสามารถด้ านเทคนิคและการบริ หารจัดการให้
เหมาะสมกับสายงาน และ (2) เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท รวมถึงมีการกระจายอํานาจการบริ หารงานเพือ
ลดการพึงพิงบุคลากรเป็ นรายบุคคล ด้ วยเหตุนี / บริ ษัทจึงมีวิศวกรหลักทีมีความเชี ยวชาญและประสบการณ์ และทํางาน
ร่วมกับบริษัทเป็ นเวลามากกว่า 10 ปี สําหรับงานออกแบบและติดตั /งระบบโทรคมนาคม
• ความเสียงด้ านการเงิน
3.1) ความเสียงจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนีกD ารค้ า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทมีลูกหนี /การค้ าและลูกหนี /อืนจํานวน 685 ล้ านบาท และ 1,336 ล้ าน
บาท ตามลําดับ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 59 และร้ อยละ 67 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยแบ่งเป็ นลูกหนี /การค้ าจํานวน
666 ล้ านบาท และ 992 ล้ านบาท ในปี 2554 และ ปี 2555 ตามลําดับ และเป็ นลูกหนี /อืนจํานวน 123 ล้ านบาท และ 452
ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยหากพิจารณาจากลูกหนีก/ ารค้ าจะพบว่า เป็ นลูกหนี /การค้ าจาก
ธุรกิจตัวแทนจําหน่ายสินค้ าเป็ นส่วนใหญ่ ซึง ณ ปั จจุบนั ทีมีจํานวนมากถึงประมาณ 3,200 ราย และกระจายทัวประเทศ
บริ ษัทจึ ง มี ความเสี ยง หากลูก หนี ก/ ารค้ าของบริ ษัท ชํ าระค่าสิน ค้ าล่ าช้ าและไม่ ตรงตามกํ าหนดของเครดิตเทอม หรื อ
กลายเป็ นหนี /สูญ ซึง อาจส่งผลต่อสภาพคล่อง ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษทั ได้
ดังนั /น การควบคุมคุณภาพของลูกหนี /การค้ าอย่างสมําเสมอ การติดตามการชําระหนี / และการเร่ งรัดเก็บหนี / จึงเป็ น
ปั จจัยสําคัญในการดําเนินงานของบริษัท บริ ษัทจึงมีนโยบายการจําหน่ายสินค้ าและการพิจารณาให้ สินเชือแก่ลูกค้ าแต่ละ
รายทีรัดกุม รวมทั /งมีนโยบายติดตามคุณภาพของลูกหนี /การค้ าอย่างสมําเสมอ ทั /งนี / เมือพิจารณาการติดตามการชําระหนี /
จากลูกหนี /การค้ าสุทธิจํานวนประมาณ 885 ล้ านบาท ณ สิน/ ปี 2555 จนถึงวันที 5 มีนาคม 2556 จะพบว่าลูกหนี /การค้ า
ดังกล่าวข้ างต้ นได้ มีจํานวนลดลงอย่างมีนยั สําคัญ โดยมียอดคงเหลือจํานวนประมาณ 253 ล้ านบาท
สําหรับลูกหนี /อืนสุทธิหลังหักค่าเผือหนี /สงสัยจะสูญของงานติดตั /งอุปกรณ์ป้องกันไฟลามและอืนๆ มีจํานวนประมาณ
123 ล้ านบาทและ 452 ล้ านบาท ณ สิ /นปี 2554 และปี 2555 ตามลําดับ ประกอบด้ วยลูกหนี /อืนทีเกิดจากมูลค่างานติดตั /งที
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แล้ วเสร็ จแต่ยังไม่เรี ยกเก็บเงินซึง เป็ นลูกหนี /ของงานติดตั /งระบบโทรคมนาคมเป็ นหลัก ซึง มีจํานวนประมาณ 117 ล้ านบาท
และ 438 ล้ านบาท สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ตามลําดับ อนึง ลูกหนี /ของงานติดตั /งระบบโทรคมนาคมจะเป็ นผู้รับเหมา
หลักของเจ้ าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนที ซึง มีฐานะทางการเงินและชือเสียงทีดี มีประวัติการชําระหนี /ตรงตามความสําเร็ จ
ของงาน และบางกรณีมีการชําระเงินค่างานล่วงหน้ า ทําให้ ทีผ่านมา เมือบริษัทดําเนินงานแล้ วเสร็ จ บริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บ
เงินได้ มาโดยตลอด และไม่เคยต้ องตั /งสํารองหนี /สงสัยจะสูญและ/หรื อหนี /สูญสําหรับลูกหนี /ของงานติดตั /งระบบโทรคมนาคม
ดังนั /น ผู้บริหารจึงคาดว่าจะมีความเสียงน้ อยมากทีจะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี /ในส่วนงานดังกล่าว ทั /งนี / ณ วันที 1
มีนาคม 2556 บริษทั ได้ มีการเรี ยกเก็บเงินจากมูลค่างานติดตั /งทีแล้ วเสร็จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บเงินแล้ วเป็ นจํานวน 134 ล้ านบาท
นอกจากนั /น บริษัทยังมีมาตรการป้ องกันความเสียงดังกล่าว โดยจัดซื /อกรมธรรม์ประกันการผิดนัดชําระหนี /ของลูกหนี /
การค้ า ซึงบริษัทจะได้ รับความคุ้มครองการรับประกันชําระหนีข/ องลูกหนี /ของบริ ษัทในวงเงินรวม 2,000 ล้ านบาท สําหรับ
ในช่วงระยะเวลาตั /งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2557 ทั /งนี / ในกรณีทีลูกหนี /ของบริษัทไม่สามารถชําระหนี /
การค้ าให้ กับบริ ษัทได้ บริ ษัทประกันตกลงจะรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทเป็ นจํานวนไม่เกิน 150 ล้ าน
บาท ทั /งนี / มูลค่าการรับประกันชําระหนี /ดังกล่าวมีความเพียงพอในการลดความเสียงจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี /การค้ า
ไม่ไ ด้ เนืองจากทีผ่านมา บริ ษัทมีหนี /สูญและ/หรื อหนี /ทีต้องตั /งสํารองค่าเผือหนี /สงสัยจะสูญอยู่ในระดับตํา ซึง มีจํานวนรวม
เพียงประมาณ 18 ล้ านบาทและ 15 ล้ านบาท ในปี 2554 และปี 2555 ตามลําดับ
3.2) ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียD
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 หนี /สินทีมีภาระดอกเบี /ยจ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบด้ วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะสัน/ จากสถาบันทางการเงินเป็ นจํานวนรวมประมาณ 430 ล้ านบาท โดยหนี /สินข้ างต้ นมีอตั ราดอกเบี /ยทีลอยตัวซึง
อ้ างอิงกับอัตราดอกเบี /ย MLR MRR และ MOR ดังนั /น หากอัตราดอกเบี /ยดังกล่าวมีการเปลียนแปลงเพิมขึน/ จะส่งผลให้
บริษทั มีภาระดอกเบี /ยทีสงู ขึ /นตามแนวโน้ มของอัตราดอกเบี /ยทีเพิม ขึ /น
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารความเสียงดังกล่าว โดยการรักษาสัดส่วนของหนี /สินทีมีอตั ราดอกเบี /ยลอยตัว
ให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัท เนืองจากบริ ษัทได้ รับวงเงินหลายประเภทจากสถาบัน
การเงิ น หลายแห่ ง ซึง บริ ษั ท สามารถเลื อ กใช้ วงเงิ น และเทอมการชํ า ระเงิ น ที เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ณ ขณะนัน/ ๆ
นอกจากนั /น การทีบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในครัง/ นี / บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์จะนําเงินทุนทีได้ รับจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ต่อประชาชนบางส่วน มาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ซึงจะช่วยลดผลกระทบภาระดอกเบี /ยจ่ายของ
บริษทั ในอนาคตได้ ในระดับหนึง
3.3) ความเสียงด้ านเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินธุรกิจจําหน่ายสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าประเภทอืนๆ และการให้ บริ การติดตั /งระบบโทรคมนาคม
บริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนสูง สําหรับการสังซื /อสินค้ าและจัดเก็บสินค้ าเพือจําหน่าย ซึงสินค้ าจะต้ องมี
ความหลากหลายและเพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า ส่วนงานการให้ บริการติดตั /งระบบโทรคมนาคมมีความจําเป็ นต้ อง
ใช้ เงินทุนเหมุนเวียนเพือใช้ ในขั /นตอนการจัดซื /อจัดจ้ างเพือจัดเตรี ยมงานในโครงการติดตั /งระบบโทรคมนาคม ซึง เป็ นขั /นตอน
ก่อนทีจะได้ รับชําระเงินจากผู้ว่าจ้ างตามสัญญา ทั /งนี / ทีผ่านมาบริ ษัทได้ ใช้ แหล่งเงินกู้ระยะสัน/ จากสถาบันการเงิน ซึง ได้ แก่
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสั /นประเภทตัวr สัญญาใช้ เงิน และวงเงินขายลดลูกหนี /การค้ า (Factoring) เป็ นต้ น
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เป็ นเงินทุนหมุนเวียนหลัก เพือดําเนินธุรกิจทั /งสองส่วนดังกล่าว ส่งผลให้ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเวียนในปี 2555 ประมาณ 1.09 เท่า และ 0.90 เท่า ตามลําดับ
นอกจากนี / ตามเงือนไขของสัญญาสินเชือจากสถาบันการเงินแห่งหนึง กําหนดให้ บริ ษัทต้ องดํารงอัตราส่วนหนี /สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เกิน 3.0 เท่า (งบการเงินเฉพาะของบริษัท) โดยทีผ่านมาบริษัทไม่สามารถดํารงอัตราส่วน
ตามเงือนไขดังกล่าวได้ ซึง อาจเป็ นเหตุของการผิดเงือนไขของสัญญาสินเชื อจากสถาบันการเงินได้ ดังนัน/ จะเห็นว่า หาก
บริ ษัทบริ หารจัดการเงิน ทุนหมุนเวียนไม่ดี อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสังซื /อและจัดเก็ บสิ นค้ า และ/หรื อ
ความสามารถในการได้ รับงานใหม่ และ/หรื อความสามารถในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ ประเมินว่าบริษัทจะได้ รับผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวไม่มากนัก เนืองจากสถาบันการเงินมี
ความเข้ าใจในธุรกิจของบริษัท และให้ ความสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด กอปรกับโครงการ
ติดตั /งระบบโทรคมนาคมใช้ ระยะเวลาดําเนินการค่อนข้ างสัน/ (ไม่เกิน 1 ปี ) และระยะเวลาขายสินค้ ามีระยะเวลาไม่เกิน 60
วันในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา ทําให้ บริ ษัทมีสภาพคล่องเพียงพอและสามารถชําระหนี /ให้ แก่สถาบันการเงินได้ อย่างครบถ้ วนและ
ตรงตามระยะเวลาทีกําหนดมาโดยตลอด นอกจากนี / ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิมทุนต่อประชาชน เงินทีระดมทุนได้ ใน
ครัง/ นี /จะช่วยให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั มีฐานทีสูงขึน/ ซึงจะช่วยลดอัตราส่วน D/E Ratio ของบริษัทลงได้ ประกอบกับการ
เพิม ฐานเงินทุนดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจและจะช่วยเพิมความสามารถในการชําระหนี /และ
ดอกเบี /ยของบริ ษัทได้ ในระดับหนึง อีกทัง/ จะช่วยทําให้ บริ ษัทมีช่องทางในการระดมทุนทีหลากหลายมากขึ /น ซึง จะช่วยเพิม
สภาพคล่องให้ ดีขึ /น
• ความเสียงอืนๆ
4.1) ความเสียงจากการขาดการถ่ วงดุลอํานาจในการบริหาร
เนื อ งจากบริ ษัทมี ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที บริ หารเป็ นบุคคลเดี ยวกัน จึง อาจทํ า ให้ การ
ตัดสินใจในการบริ หารจัดการบริ ษัทขึน/ อยู่กับบุคคลดังกล่าวเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ณ
ปั จจุบนั ประกอบด้ วยกรรมการจํานวนทั /งสิ /น 8 ท่าน โดยในการพิจารณาวาระการประชุมใดๆ จะใช้ วิธีอนุมัติโดยใช้ เสียงข้ าง
มาก (ไม่รวมเสียงของกรรมการทีมีส่วนได้ เสีย) ซึง ประธานกรรมการบริษัทจะมีเพียง 1 เสียงในการลงมติใดๆ เท่านั /น ทําให้ ไม่
สามารถควบคุมการบริ หารงานหรื อการตัดสินใจได้ ทัง/ หมด นอกจากนี / บริ ษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน (ซึงได้ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 37.50 ของจํานวนกรรมการทั /งหมดของบริ ษัท ทําหน้ าทีดูแล
ผลประโยชน์ของบริษทั แทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ทําให้ สามารถช่วยถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริ ษัทในระดับหนึง ประกอบ
กับบริ ษัทได้ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารไว้ อย่างชัดเจน โดย
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารหรือคณะกรรมการไม่สามารถอนุมตั ิรายการใดทีตนเองหรื อบุคคลทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ทีมีส่วนได้ เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใ นลักษณะอืนใดกับบริษัทหรื อบริ ษัทย่อยได้ ทั /งนี / บริษัทเชือว่า ด้ วย
การปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวข้ างต้ นอย่างเคร่งครัด จะสามารถช่วยลดความเสียงในเรืองการถ่วงดุลอํานาจได้ ระดับหนึง
4.2) ความเสียงจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมก่ อนการเสนอขายต่ อประชาชน
ในครั งD นี D
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง/ ที 1 ประจําปี 2556 เมือวันที 1 มีนาคม 2556 ได้ มีมติให้ เพิมทุนและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิมทุน จํานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 14.29 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระ
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แล้ วภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนในครัง/ นี / เพือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บาท เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ รับชําระเงินสําหรับการเพิมทุนดังกล่าว
ครบถ้ วนในเดือนมีนาคม 2556
ทั /งนี / จากการทีบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนดังกล่าวในราคาเท่ากับมูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท ซึง
เป็ นราคาทีตํากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนในครัง/ นี / ดังนั /น ผู้ลงทุนทีเข้ าซื /อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท
ในราคาทีเสนอขายต่อประชาชน หรื อ หุ้นละ [*] บาท อาจได้ รับผลกระทบจากการทีผ้ ูถือหุ้นเดิมทีจองซื /อหุ้นในราคาตาม
มูล ค่ าที ต ราไว้ ดัง กล่าวนํ า หุ้น ที ถื อ อยู่อ อกขาย อย่างไรก็ต าม ผู้ล งทุน อาจได้ รับผลกระทบดังกล่ าวลดลงในระดับ หนึง
เนืองจากตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ กําหนดห้ ามผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททีถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 55 ของทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ วภายหลังการเสนอขายต่อประชาชน ขายหุ้นสัดส่วนดังกล่าวเป็ นเวลา 12 เดือนนับจากวันทีห้ ุน
สามัญของบริ ษัทเริ มทําการซื /อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่อนผันให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิมดังกล่าวสามารถนําหุ้นทีถูกห้ ามขาย
ดังกล่าวในสัดส่วนร้ อยละ 25 ของจํานวนทีถูกห้ ามขายทั /งหมด มาซื /อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เมือครบกําหนด 6 เดือน
นับจากวันทีห้ นุ สามัญของบริษัทเริมทําการซื /อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเสนอขายหลักทรั พย์
ปั จจุบนั บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 350,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 700,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุน
ละ 0.50 บาท โดยมี ทุนเรี ยกชํ าระแล้ ว 250,000,000 บาท ซึงบริ ษัทมีความประสงค์ ทีจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิม ทุนต่อ
ประชาชนเป็ นครัง/ แรก (รวมกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริษัทย่อย) จํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที
ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท หรื อคิ ด เป็ นร้ อยละ 28.57 ของทุนจดทะเบีย นของบริ ษั ท ในราคาหุ้นละ [*] บาท โดยบริ ษั ทมี
วัตถุประสงค์ทีจะนําเงินที ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นในครัง/ นี /หลังหักค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ เพื อใช้ ใ นการ
ก่อสร้ างคลังสินค้ าและอาคารสํ านักงานแห่งใหม่ และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวี ยน โดยอยู่ระหว่างขัน/ ตอนการขออนุมัติจ ด
ทะเบียนหุ้นสามัญทั /งหมดเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ผู้ลงทุนควรอ่ านรายละเอียดข้ อมูลในส่ วนที 2 และส่ วนที 3 ก่ อนตัดสินใจจองซือD หลักทรั พย์ ของบริษัท)
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