บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

5. ทรั พย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริษทั และบริษัทย่อยมีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึง สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดงั นี 3 :-

รายการ
1. ทีดิน ประกอบด้ วย
- โฉนดทีดนิ เลขที 93838 เนื 3อที 12-0-49
ไร่ ตั 3งอยู่ทีอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
- โฉนดทีดินเลขที 14343 เนื 3อที 25 ตาราง
วา ตั 3งอยู่ทีอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
- โฉนดทีดินเลขที 14481 เนื 3อที 25 ตาราง
วา ตั 3งอยู่ทีอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2. อาคาร ประกอบด้ วย
- อาคารสํานักงาน 2 ชั 3น และอาคารโกดัง
ชันเดี
3 ยว พื 3นทีใช้ สอยรวมประมาณ 4,500
ตารางเมตร ตั 3งอยูท่ ีอําเภอศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี
- ทาวน์เฮ้ าส์ 3 ชัน3 จํานวน 2 หลัง
ตังอยู
3 ่ทีอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3. เครืองตกแต่งอาคาร

มูลค่ าทางบัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)
31-ธ.ค.-55
13.32

ลักษณะกรรมสิทธิ)

ภาระผูกพัน

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

ติดภาระจํานอง1

37.372

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ น
เจ้ าของ

ติดภาระจํานอง1

3.99

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ น
เจ้ าของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ น
เจ้ าของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ น
เจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ/ผู้เช่าซื 3อ/ผู้
เช่าทางการเงิน
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

ไม่มี

4. เครื องมือและอุปกรณ์

2.022

5. อุปกรณ์และเครื องใช้ สาํ นักงาน

7.46

6. ยานพาหนะ

23.04

ไม่มี
ไม่มี
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื 3อและ
สัญญาเช่าทางการเงิน3
ไม่มี
ไม่มี

7. อุปกรณ์ทีตดิ ตังตามสั
3
ญญา4
19.59
8. สินทรัพย์ระหว่างติดตัง3
10.01
รวม
116.80
หมายเหตุ: 1. บริ ษัทได้ จํานองทีดิน และอาคาร ซึงเป็ นกรรมสิทธิHของบริ ษัท ภายใต้ วงเงินจํานองรวมประมาณ 187 ล้ านบาท ไว้ กับสถาบัน
การเงิน
2. ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์ จํานวนหนึงซึงได้ ตดั ค่าเสือ มราคาหมดแล้ ว แต่ยงั ใช้ งาน
อยู่ โดยมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสือ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 14 ล้ านบาท
3. สินทรัพย์บางส่วนเป็ นสินทรัพย์ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื 3อทีบริ ษัทเป็ นผู้เช่าทางการเงินและผู้เช่าซื 3อ โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 21 ล้ านบาท
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บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
4. อุปกรณ์ ทีติดตังตามสั
3
ญญา คือ อุปกรณ์ ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงานตามโครงการ Smart Way ของสถาบัน
วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึงได้ ร่วมกันกําหนดนโยบาย
เกียวกับมาตรการประหยัดพลังงานไฟสาธารณะ โดยมอบหมายให้ บริ ษัทเป็ นผู้ลงทุนในการติดตังโคมไฟที
3
มีศกั ยภาพในการ
ประหยัดพลังงาน และบํารุงรักษาเป็ นระยะเวลา 10 ปี ซึงบริ ษัทจะได้ รับผลตอบแทนสําหรับพลังงานไฟฟ้ าทีประหยัดได้ ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว

5.2 อสังหาริมทรั พย์ เพือการลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ซึง สามารถแสดงรายละเอียดได้
ดังนี 3 :-

รายการ
1. อาคารชุดเคหะชุมชนนวนคร จํานวน 1
ห้ อง พื 3นทีใช้ สอย 34.04 ตารางเมตร ตั 3งอยู่
เลขที 66/80 โฉนดเลขที 63749-5 ทะเบียน
อาคารชุดเลขที 1/2535 ตั 3งอยู่ทีอําเภอบาง
กะปิ กรุงเทพฯ
2. อาคารชุดพรี เมียร์ เพลส อาคาร 2 จํานวน
2 ห้ อง ห้ องชุดเลขที 146/3 และ 146/4
โดยมีเนื 3อทีประมาณ 37.60 ตารางเมตรต่อ
ห้ อง ทะเบียนอาคารชุดเลขที 6/2540
โฉนดทีดนิ เลขที 9215 ตังอยู
3 ่ทีอําเภอสวน
หลวง กรุงเทพฯ

มูลค่ าทางบัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)
31-ธ.ค.-55
0.09

0.95
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ลักษณะกรรมสิทธิ)

ภาระผูกพัน

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

ไม่มี

บริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ

ไม่มี

บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
5.3 รายละเอียดของสัญญาทีสําคัญ
5.3.1) สัญญาเช่ าอาคารสํานักงาน
คู่สญ
ั ญา

: บริษทั เอส.เอส. รัตตัน จํากัด (ในฐานะ “ผู้ให้ เช่า”) ซึง ไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกับ
บริษทั
: บริษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้เช่า”)

วันทีในสัญญา

: วันที 1 มกราคม 2554

ทรัพย์สินทีเช่า

: เช่าอาคารสํานักงาน จํานวน 2 อาคาร ประกอบด้ วย อาคารสํานักงาน 6 ชั 3น ตั 3งอยู่
เลขที 475 หมู่ที 9 ถนนบอนด์สตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
และอาคารสํานักงาน 7 ชั 3น ตั 3งอยู่เลขที 477 หมู่ที 9 ถนนบอนด์สตรีท ตําบลบาง
พูด อําเภอปากเกร็ ด จัง หวัดนนทบุรี เพื อใช้ เป็ นทีตัง3 สํ านักงานของบริ ษัท และ
บริษทั ย่อย

อัตราค่าเช่า

: ค่าเช่า จํานวน 142,800 บาทต่อเดือน

ระยะเวลาของสัญญา

: 3 ปี นับตั 3งแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556

เงือนไขของสัญญา

: เมื อครบกํ าหนดตามระยะเวลาเช่าของสัญญาฉบับนี 3 ผู้ใ ห้ เช่าตกลงให้ ผ้ ูเช่าเช่า
อาคารสํ านักงานดัง กล่ าวต่ อ ไปอี ก มี กํ าหนดเวลา 3 ปี นับ แต่ วัน ที ครบกํ าหนด
ระยะเวลาการเช่า โดยคิดค่าเช่าในอัตราเดือนละ 142,800 บาท หรื อถ้ ามีการเพิม
ค่าเช่า ต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้เช่าก่อน และอัตราการเพิมค่าเช่าต้ องไม่เกิน
ร้ อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิม
หากผู้ใ ห้ เ ช่ า ประสงค์ จ ะขายอาคารสํ า นัก งานที ผ้ ูเ ช่ า เช่ า อยู่ เมื อ ครบกํ า หนด
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี 3แล้ ว ผู้ให้ เช่าต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูเช่าทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 3 เดือน โดยผู้เช่าจะไม่ขอใช้ สิทธิทีจะเช่าอาคารสํานักงานต่อไปกับผู้ให้
เช่าเดิม แต่ผ้ ูให้ เช่าต้ องให้ สิทธิผ้ ูเช่าเป็ นผู้มีสิทธิทีจะซื 3ออาคารสํ านักงานดังกล่าว
เป็ นบุคคลแรก
หากผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเช่าเมือยังไม่ครบกําหนดตามสัญญา ผู้เช่าจะต้ องบอก
เลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผู้ให้ เช่าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ผู้เช่าตกลงชําระค่ามัดจํา จํานวน 285,600 บาท ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า เพือเป็ นค่าประกัน
การเช่า โดยผู้ใ ห้ เช่าจะต้ องคื นเงินจํ านวนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูเช่า เมื อสัญญาเช่านี 3
สิ 3นสุดลง
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บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
5.3.2) สัญญาเช่ าคลังสินค้ า
ก) สัญญาเช่ าคลังสินค้ าทีรามคําแหง
คู่สญ
ั ญา

: บริษทั ศรี คีรีเอนเตอร์ ไพร์ ส จํากัด (ในฐานะ “ผู้ให้ เช่า”) ซึง ไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยง
กับบริษัท
: บริษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้เช่า”)

วันทีในสัญญา

: วันที 1 พฤศจิกายน 2555

ทรัพย์สินทีเช่า

: ทรัพย์สินทีเช่า ได้ แก่
1) อาคาร 2 ชั 3น เลขที 142 รามคําแหง 40 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ
10240 และอาคารโรงงาน/โกดัง และเรื อ นพัก คนงาน เนื อ3 ทีป ระมาณ 742
ตารางวา
2) ตู้คอนเทนเนอร์ 2 ตู้ พร้ อมโทรศัพท์ 1 เครื อง กับอุปกรณ์เครืองใช้ ในอาคาร

อัตราค่าเช่า

: อัตราค่าเช่า แบ่งเป็ น
1) อาคาร 2 ชั 3น อาคารโรงงาน/โกดัง และเรื อนพักคนงาน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ
100,000 บาท
2) ตู้คอนเทนเนอร์ พร้ อมโทรศัพท์กับอุปกรณ์เครื องใช้ ในอาคารในอัตราค่าเช่า
เดือนละ 10,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม)

ระยะเวลาของสัญญา

: 3 ปี นับตั 3งแต่วนั ที 1 มกราคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2558

เงือนไขของสัญญา

: ผู้เช่าตกลงชําระเงินล่วงหน้ าเป็ นค่าประกันความเสียหายต่างๆ ของทรัพย์สินทีเช่า
เป็ นจํานวนเงิน 330,000 บาท โดยผู้เช่าจะได้ เงินดังกล่าวคืนเมือครบอายุการเช่า
ผู้เช่าตกลงทําประกันอัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย และภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ รวมทัง3
ประกันทรัพย์สินให้ กับสถานทีเช่า เป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่า 9,000,000 บาท โดยให้
ผู้ให้ เช่าเป็ นผู้รับผลประโยชน์
ก่อนสัญญาเช่านีจ3 ะครบกําหนด หากผู้เช่าประสงค์จะเช่าต่อ ให้ ผ้ ูเช่าแจ้ งให้ ผ้ ูให้
เช่าทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนสัญญาเช่านี 3จะครบกําหนด โดยผู้ให้ เช่า
มีสิทธิปรับค่าเช่าตามสภาพตลาดได้
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บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
ข) สัญญาเช่ าโกดังเก็บสินค้ าทีอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คู่สญ
ั ญา

: นางพรพิมล เลิศเดชเดชา (ในฐานะ “ผู้ให้ เช่า”) ซึง ไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกับบริษัท
: บริษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้เช่า”)

วันทีในสัญญา

: วันที 20 มกราคม 2555

ทรัพย์สินทีเช่า

: โกดังเก็บสินค้ า เลขที 8/33 หมู่ที 3 ถนนติวานนท์ ตําบลบ้ านใหม่ อําเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี เนื 3อที 2 ไร่ เพือใช้ เป็ นโกดังเก็บสินค้ า

อัตราค่าเช่า

: 130,000 บาทต่อเดือน

ระยะเวลาของสัญญา

: 3 ปี นับตั 3งแต่วนั ที 21 มกราคม 2555 ถึง 20 มกราคม 2558

เงือนไขของสัญญา

: ผู้ให้ เช่าตกลงยินยอมให้ ผ้ ูเช่าต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 3 ปี นับแต่สญ
ั ญาเช่าฉบับนี 3
สิ 3นสุดลง โดยผู้ให้ เช่าสามารถคิดค่าเช่าเพิมขึ 3นในอัตราไม่เกินร้ อยละ 10 ของราคา
ค่าเช่าเดิม โดยผู้เช่าต้ องทําหนังสือเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่าทราบว่า
ประสงค์จะขอเช่าต่อภายในกําหนดระยะเวลา 90 วันก่อนสัญญาฉบับนี 3จะสิ 3นสุด
ลง ทั 3งนี 3 ผู้เช่าได้ ยินยอมชําระเงินจํานวน 421,052.63 บาทให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า เพือเป็ น
ค่าตอบแทนล่วงหน้ าสําหรับสิทธิในการเช่าต่ออีก 3 ปี
ผู้เช่าตกลงมอบเงินค่าประกันสัญญาเช่าจํานวน 636,000 บาทให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า โดยผู้
เช่าจะได้ รับเงินดังกล่าวคืนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีสญ
ั ญาเช่าสิ 3นสุดลง

ค) สัญญาเช่ าทีเก็บสินค้ าทีอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คู่สญ
ั ญา

: นางพิมลพร เดชกําแหง (ในฐานะ “ผู้ให้ เช่า”) ซึง ไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกับบริษทั
: บริษทั ซี.เอส.เอส.เคเบิ 3ล แอนด์ แอคเซสซอรี ส์ จํากัด (ในฐานะ “ผู้เช่า”)

วันทีในสัญญา

: วันที 1 มกราคม 2556

ทรัพย์สินทีเช่า

: ทีดินว่างเปล่า โฉนดเลขที 22687, 22695, 22696 ถนนติวานนท์ ตําบลบ้ านใหม่
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เนือ3 ทีรวมประมาณ 600 ตารางวา เพือใช้ เป็ นที
เก็บสินค้ า

อัตราค่าเช่า

: 18,000 บาทต่อเดือน โดยผู้เช่าตกลงยินยอมชําระค่าเช่าล่วงหน้ าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ารวม
ทั 3งหมด 36 เดือน รวมเป็ นจํานวนเงิน 648,000 บาท ณ วันทีทําสัญญาเช่าฉบับนี 3

ระยะเวลาของสัญญา

: 3 ปี นับตั 3งแต่วนั ที 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2558

เงือนไขของสัญญา

: ผู้ให้ เช่าตกลงยินยอมให้ ผ้ ูเช่าต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 3 ปี นับแต่สญ
ั ญาเช่าฉบับนี 3
สิ 3นสุดลง โดยคิดค่าเช่าในอัตราเดิม หากผู้ให้ เช่าผิดสัญญา ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ ู
เช่าเรี ยกร้ องค่าเสียหายเป็ นจํานวนทั 3งสิ 3น 648,000 บาท
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บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
5.4 นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทร่ วมหรื อบริ ษัทย่ อย
ปั จจุบนั บริษัทได้ ลงทุนในบริษทั ย่อยจํานวน 1 บริษทั โดยถือหุ้นของบริษัท ซี.เอส.เอส. เคเบิ 3ล แอนด์ แอคเซสซอรี ส์
จํากัด (“บริษทั ย่อย”) ในอัตราประมาณร้ อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัทย่อย ซึง ประกอบธุรกิจที
เกียวข้ องกับหน่วยงานราชการเป็ นหลัก และเป็ นตัวแทนในการประสานงานซื 3อขายสินค้ าต่างๆ และได้ มีการลงทุนในกิจการ
ร่วมค้ า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส โดยมีส่วนได้ เสียในสัดส่วนร้ อยละ 40 ซึง ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างและวิศวกรรม และได้
หยุดการประกอบธุรกิจตั 3งแต่ปี 2553
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเป็ นต้ องพิจาณาลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษทั ทีเกียวข้ อง
เพิม เติม บริษัทจะมุ่งเน้ นลงทุนในธุรกิจทีเกื 3อหนุน และเอื 3อประโยชน์ต่อการทําธุรกิจของบริ ษัท โดยจะพิจารณาผลตอบแทน
และผลประโยชน์อืนทีบริษัทคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุนเป็ นสําคัญเพือเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริ มธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
โดยบริษัทจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุน เพือประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็ นสําคัญ ทั 3งนี 3 บริษทั จะควบคุมดูแลด้ วยการส่งกรรมการ และ/หรื อ ผู้ทีได้ รับมอบหมายของบริษัทเข้ า
ไปเป็ นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพือให้ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในกิจการนั 3นๆ รวมทั 3งมีสิทธิในการออกเสียงในที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
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