บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัตคิ วามเป็ นมา และพัฒนาการทีสําคัญ
บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) (เดิมชือ “บริ ษัท ซี.เอส.เอส.ไฟร์ สต๊ อป
จํากัด) จดทะเบียนก่อตั 1งขึ 1นเมือวันที 25 มกราคม 2537 โดยคุณสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์ ด้ วยทุนจดทะเบียนเริมแรก 1 ล้ านบาท
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือประกอบธุรกิจจําหน่ายและติดตั 1งวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม (Passive Fire Protection) สําหรับ
อาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาคุณสมพงษ์ และผู้บริ หารหลักปั จจุบนั ของบริ ษัทได้ ร่วมลงทุนในบริ ษัทต่างๆ เพือ
ขยายกิจการอย่างต่อเนืองไปยังธุรกิจตัวแทนจํ าหน่ายสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ ประเภทต่างๆ ทีเกียวข้ องกับระบบงานไฟฟ้ า
ของผู้ผลิตชั 1นนําระดับสากล เช่น ตราสินค้ า phelps dodge ตราสินค้ า Philips และตราสินค้ า 3M เป็ นต้ น นอกจากนั 1น ในปี
2542 บริ ษัทได้ เริ มขยายขอบเขตของการดําเนินธุรกิจเข้ าสู่ธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยให้ บริการออกแบบ
จัดหา และรับเหมาติดตั 1ง ตลอดจนบํารุงรักษาระบบงานโทรคมนาคม ซึง ต่อมาบริ ษัทได้ ขยายการทําธุรกิจโดยการลงทุนร่ วม
ในกิจการร่ วมค้ า ดาวน์ เนอร์ ซีเอสเอสกับ บริ ษัทชัน1 นําจากประเทศออสเตรเลียในปี 2545 เพือให้ บริ การออกแบบ และ
ก่อสร้ างโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือสําหรับงานโครงการต่างๆ รวมทั 1งยังได้ ก่อตั 1งกิจการร่ วมค้ าบริ ษัท ซี. เอส. เอส. เน
เจอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัดกับบริ ษัทภายในประเทศในปี 25468 เพือให้ บริการติดตั 1งโครงข่ายสายไฟฟ้ าและออฟติคไฟ
เบอร์ สําหรับโครงการโทรคมนาคม (Fixed Line) ของบริษัท ทศท คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ทั 1งนี 1 กิจการร่วมค้ าบริ ษัท ซี.
เอส. เอส. เนเจอร์ อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัดได้ ยืนหนังสือต่อกรมสรรพากรเพือขอยกเลิกประกอบกิจการตั 1งแต่ปี 2551 และ
กิจการร่วมค้ า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอสได้ หยุดดําเนินธุรกิจตั 1งแต่ปี 2553 ส่งผลให้ บริษัทมุ่งเน้ นประกอบธุรกิจธุรกิจการให้ บริ การ
ติดตั 1งระบบโทรคมนาคมด้ วยบริษทั เองตั 1งแต่นั 1นเป็ นต้ นมา
แก้ ไขปี ทีก่อตั 1งของกิจการร่วมค้ าบริษทั ซี.เอส.เอส. เนเจอร์
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 1ล แอนด์ แอคเซสซอรี ส์ จํากัด (“ซี.เอส.เอส.เคเบิ 1ล” หรื อ “บริษทั ย่อย”) ทําให้ ซี.เอส.เอส.เคเบิ 1ล มีสถานะเป็ นบริษัทย่อย
ของบริ ษัท โดยมีนโยบายให้ บริ ษัทดําเนินธุรกิจการให้ บริ การติดตั 1งระบบโทรคมนาคมและระบบป้ 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 ซึง ได้ ทยอยเริม
ดําเนินการมาตั 1งแต่ปี 2554 ทําให้ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ดําเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้ าและอุปกรณ์
ไฟฟ้ าประเภทต่างๆ จากผู้ผลิตชัน1 นําของโลก รวมทัง1 ให้ บริ การออกแบบ และก่อสร้ างโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคมทัว
ประเทศ ขณะทีบริษัทย่อยได้ ลดขอบเขตการดําเนินงานเป็ นเพือประกอบธุรกิจทีเกียวข้ องกับหน่วยงานราชการเป็ นหลัก และ
เป็ นตัวแทนในการประสานงานซื 1อขายสินค้ าต่างๆ โดยในการดําเนินงานต่างๆ จะใช้ บุคลากรของบริ ษัทเป็ นหลัก ซึง ณ
ปั จจุบนั บริษัทย่อยอยู่ระหว่างดําเนินการยืนซองประมูลงานสําหรับการจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคและ
การไฟฟ้ านครหลวง
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ภาพรวมและข้ อมูลโดยสรุปทีสําคัญของแต่ละบริษทั สามารถสรุปได้ ดงั นี 1
บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเริ มก่อตั 1งในปี 2537 โดยใช้ ชือว่า “บริ ษัท ซี.เอส.เอส.ไฟร์ สต๊ อป จํากัด” ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ มแรก 1 ล้ านบาท เพือ
ประกอบธุรกิจจําหน่ายและติดตั 1งวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม (Passive Fire Protection) สําหรับอาคารสูงและโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีสํานักงานใหญ่ตั 1งอยู่ที 119/14 หมู่ที 8 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร
ซึง ต่อมาในเดือนกรกฏาคม ปี 2540 บริ ษัทได้ ย้ายสํานักงานใหญ่มาตั 1งอยู่ที 455, 477 หมู่ที 9 ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบาง
พูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึง เป็ นทีตั 1งสํานักงานใหญ่ ณ ปั จจุบนั ทั 1งนี 1 บริ ษัทดําเนินการเพิมทุนอย่างต่อเนืองจาก
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วจํานวน 1 ล้ านบาท เป็ นจํานวน 120 ล้ านบาท ในระหว่างปี 2538 – 2548 โดยจัดจําหน่ายให้ กบั
ผู้ถือหุ้นเดิม เพือนําเงินทุนมาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและขยายกิจการ
เน้ นสถานะปั จจุบนั ของซี.เอส.เอส. เคเบิ 1ล
บริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิล- แอนด์ แอคเซสซอรี ส์ จํากัด (โอนธุรกิจและพนักงานมารวมกับบริษัทในปี 2555)
บริษทั ซี.เอส.เอส.เคเบิ 1ล แอนด์ แอคเซสซอรี ส์ จํากัด (“ซี.เอส.เอส. เคเบิ 1ล” หรื อ “บริษัทย่อย”) เริ มก่อตั 1งในปี 2540 ซึง บริ ษัท
ย่อยได้ รับการแต่งตั 1งจากบริษัทชั 1นนําต่างๆ ซึง เป็ นผู้จดั หาผลิตภัณฑ์รายใหญ่ของบริษัทเพือเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้ าทีมี
มาตรฐานคุณภาพระดับสากลดังนี 1
1. วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าตราสินค้ า 3M เช่น เทปสายไฟฟ้ า ตัวต่อสายไฟฟ้ า เป็ นต้ น จาก
บริษทั 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด ตั 1งแต่ปี 2541
2. สายไฟฟ้ าตราสินค้ า phelps dodge จากบริษัท เฟ้ ลปส์ ดอดจ์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด ตั 1งแต่ปี 2542
3. ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทโคมไฟตราสิ น ค้ า Philips เช่ น โคมไฟเพื อ ใช้ ภายในและภายนอกอาคาร โคมไฟโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็ นต้ น จากบริษัท ฟิ ลิปส์อเิ ล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ตั 1งแต่ปี 2552
นอกจากนี 1 ซี.เอส.เอส. เคเบิ 1ล ยังได้ รับการแต่งตั 1งให้ เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายให้ กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ าสําหรับพื 1นทีอนั ตรายภายใต้
ตราสินค้ า KILLARK และ Chalmit และท่อโพลีเอทิลีนภายใต้ ตราสินค้ า TGG เป็ นต้ น ทั 1งนี 1 ซี.เอส.เอส. เคเบิ 1ล ได้ ดําเนินการ
เพิมทุนอย่างต่อเนืองจากทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วจํ านวน 1 ล้ านบาท เป็ นจํานวน 50 ล้ านบาทในระหว่างปี 2540 2546 เพือนําเงินทุนมาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและขยายกิจการ
เน้ นสถานะปั จจุบนั ของกิจการร่วมค้ าดาวน์เนอร์
กิจการร่ วมค้ าดาวน์ เนอร์ ซีเอสเอส (หยุดดําเนินกิจการตัง- แต่ ปี 2553)
ในเดือนเมษายน 2545 บริษัทร่ วมลงทุนกับบริ ษัท ดาวน์เนอร์ เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จํากัด ซึง เป็ นบริ ษัทในกลุ่มดาวน์
เนอร์ ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลีย เพือจัดตั 1งกิจการร่ วมค้ า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส โดยมีวตั ถุประสงค์
เริมแรกเพือให้ บริการออกแบบ และก่อสร้ างโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือสําหรับงานโครงการโทรศัพท์มือถือที เอ ออเร้ นจ์
ให้ แก่บริ ษัท อัล คาเทล ประเทศไทย จํ ากัด และงานโครงการโทรศัพท์มื อถือซีดีเอ็มเอให้ แก่บริ ษัท โมโตโรล่ า ประเทศไทย
จํากัด ต่อมาในปี 2546 กิจการร่ วมค้ าดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส ได้ ขยายการให้ บริ การออกแบบและก่อสร้ างโครงข่ายสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือไปยังโครงการอืน เช่น งานโครงข่ายโทรศัพท์มือถือของบริษัท ทีเอ ออเร้ นจ์ จํากัด งานโครงการโทรศัพท์มือถือ
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ซีดีเอ็มเอของบริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด อย่างไรก็ตาม กิจการร่วมค้ า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส ได้ ดําเนินงาน
ดังกล่าวแล้ วเสร็จและหยุดดําเนินธุรกิจตั 1งแต่ปี 2553
เน้ นสถานะปั จจุบนั ของกิจการร่วมค้ าซี.เอส.เอส.เนเจอร์
กิจการร่ วมค้ าบริ ษัท ซี. เอส. เอส. เนเจอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (ยืนยกเลิกกิจการกับกรมสรรพากรตัง- แต่ ปี
2551)
ในเดือนพฤษภาคม 2546 บริ ษัทร่ วมลงทุนกับบริ ษัท เนเจอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด และห้ างหุ้นส่วนจํากัด อินเตอร์
เทคนิค เซ็นเตอร์ (“กลุ่มบริษัท เนเจอร์ ”) ซึง เป็ นนิติบคุ คลทีก่อตั 1งในประเทศไทย เพือจัดตั 1งกิจการร่ วมค้ า ซี.เอส.เอส.-เนเจอร์
อินเตอร์ เนชันแนล จํ ากัด โดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเพือให้ บริ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และรับเหมาออกแบบ
วางและติดตั 1งงานระบบโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรับโทรศัพท์พื 1นฐาน (Fixed Line) เช่น การสร้ างข่ายสายและท่อร้ อยสาย
การสร้ างข่ายสายโทรศัพท์ใต้ ดินและออฟติคไฟเบอร์ เป็ นต้ น ซึงมีพื 1นทีการให้ บริ การครอบคลุมทัว ประเทศให้ แก่บริษัท ทศท
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม กิจการร่วมค้ าบริษทั ซี. เอส. เอส. เนเจอร์ อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัดได้ ดําเนินการ
โครงการดังกล่าวแล้ วเสร็จ และได้ ยืนหนังสือต่อกรมสรรพากรเพือขอยกเลิกการประกอบกิจการตั 1งแต่ปี 2551
สําหรับพัฒนาการทีสําคัญของบริษัท และบริษัทย่อย ตั 1งแต่ปี 2547 สามารถสรุปได้ ดงั นี 1
ปี
ปี 2547
กุมภาพันธ์

–

กรกฎาคม

–

ปี 2548
สิงหาคม

–

บริษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัดเมือวันที 8 สิงหาคม 2548 โดยใช้ ชือว่า “บริษทั คอมมิวนิ
เคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)” และได้ เปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จาก 100 บาทต่อหุ้นเป็ น
5 บาทต่อหุ้น รวมทั 1งได้ เพิมทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้ านบาท เป็ น 160 ล้ านบาท

ปี 2550
สิงหาคม

–

ธันวาคม

–

ซี.เอส.เอส. เคเบิ 1ลได้ เพิมทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วจาก 50 ล้ านบาทเป็ น 100 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
ซี.เอส.เอส. เคเบิ 1ลได้ เพิมทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วจาก 100 ล้ านบาทเป็ น 200 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน

ปี 2551
สิงหาคม
ปี 2552
พฤศจิกายน
ปี 2553

เหตุการณ์ สําคัญ
บริ ษัทได้ เปลียนชือจาก ”บริ ษัท ซี.เอส.เอส.ไฟร์ สต๊ อป จํากัด” เป็ น “บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์
โซลูชนั จํากัด”
บริ ษัทได้ ดําเนินการจัดโครงสร้ างการลงทุนในกลุ่ม บริ ษัทเพือ ให้ ส อดคล้ องกับแผนธุรกิจโดยเข้ าถื อหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วของซี.เอส.เอส. เคเบิ 1ล

–

บริษทั ได้ เพิมทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วจาก 160 ล้ านบาทเป็ น 172 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

–

บริษทั ได้ เพิมทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วจาก 172 ล้ านบาทเป็ น 181 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
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ปี
เมษายน

–

ปี 2554
กุมภาพันธ์

–

ธันวาคม

–

ปี 2555
ธันวาคม

–

ปี 2556
มกราคม

มีนาคม

เหตุการณ์ สําคัญ
บริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับการบริหารจัดการด้ านการให้ บริ การติดตัง1 ระบบ
โทรคมนาคมจากบริษทั ยูไนเต็ด รี จิสตร้ า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด (URS)
บริษทั ได้ ดําเนินการปรับโครงสร้ างธุรกิจโดยรับโอนธุรกิจซื 1อมาและจําหน่ายไปของบริษัทย่อยมารวมกับบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยยังคงดําเนินธุรกิจทีเกียวข้ องกับหน่วยงานราชการเป็ นหลัก และเป็ นตัวแทนในการ
ประสานงานซื 1อขายสินค้ าต่างๆ
บริษทั ได้ เพิมทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วจาก 181 ล้ านบาทเป็ น 200 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็ นจํานวนรวม 3.80 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 5 บาท รวมเป็ นจํานวน
หุ้นทีจดทะเบียนและชําระแล้ วทั 1งสิ 1น 40 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท
ซี.เอส.เอส. เคเบิ 1ลได้ ลดทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วจาก 200 ล้ านบาทเป็ น 150 ล้ านบาท เนืองจากซี.เอส.
เอส. เคเบิ 1ล มีความจําเป็ นใช้ เงินทุนหมุนเวียนลดลงภายหลังจากซี.เอส.เอส. เคเบิ 1ลได้ โ อนธุรกิจซื 1อมาและ
จําหน่ายไปให้ กบั บริษทั

- บริษทั ได้ ซื 1อทีดินบริเวณถนนศรี สมานโฉนดเลขที 2404 ตําบลบ้ านใหม่ อําเภอปากเกร็ ด (ตลาดขวัญ) จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 1 แปลง เนื 1อที 13-2-74 ไร่ เพือใช้ ก่อสร้ างสํานักงานและคลังสินค้ าแห่งใหม่ ซึง จะถูกใช้ เป็ น
ทีตั 1งสํานักงานใหญ่ของบริษัทและบริษทั ย่อยในอนาคต โดยคาดว่าจะดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จภายในไตร
มาสที 2 ปี 2557
– ทีประชุม สามัญผู้ถือ หุ้นครัง1 ที 1/2556 ได้ มี ม ติอนุมต
ั ิเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จาก 5 บาทต่อหุ้นเป็ น
0.50 บาทต่ อหุ้น รวมทั 1งได้ เพิมทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้ านบาท เป็ น 350 ล้ านบาท แบ่งเป็ นจํานวนหุ้น
สามัญ 700 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิม ทุนดังกล่าวดังนี 1
1. จํานวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพือเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของ
บริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้นในปั จจุบนั ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
เพื อ เสนอขายให้ แก่ ป ระชาชน และกรรมการ ผู้บริ ห ารและพนัก งานของบริ ษั ทและบริ ษัท ย่ อย โดย
แบ่งเป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชน จํานวน 190,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท และ
เป็ นการเสนอขายให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จํานวน 10,000,000
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
- บริษทั ได้ จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วจาก 200 ล้ านบาท เป็ น 250 ล้ านบาท จากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

เปิ ดเผยทุนชําระแล้ วและเน้ นสถานะปั จจุบนั ของ ซี.เอส.เอส.เคเบิ 1ล

บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 350 ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว 250 ล้ านบาท
99.99%

40.00%

บริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิล- แอนด์ แอคเซสซอรีส์ จํากัด
ทุนจดทะเบียน 150 ล้ านบาท และทุนชําระแล้ ว 150 ล้ านบาท
(ได้ โอนธุรกิจและพนักงานมายังบริ ษัทในปี 2555)

กิจการร่ วมค้ า ดาวน์ เนอร์ ซีเอสเอส
เงินลงทุนจากผู้ร่วมค้ าทังหมดจํ
1
านวน 1.10 ล้ านบาท
(ได้ หยุดการประกอบธุรกิจตังแต่
1 ปี 2553)

บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน จํากัด (มหาชน)
บริษทั ได้ ก่อตั 1งขึ 1นเมือวันที 25 มกราคม 2537 โดยมีวตั ถุประสงค์แรกเริมเพือประกอบธุรกิจจําหน่ายและติดตั 1งวัสดุ
และอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม (Passive Fire Protection) สําหรับอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาบริ ษัทได้ มีการขยาย
กิจการอย่างต่อเนืองไปยังธุรกิจตัวแทนจําหน่ายสายไฟฟ้ าประเภทต่างๆ และอุปกรณ์อืนทีเกียวข้ องกับระบบงานไฟฟ้ าจาก
ผู้ผลิตชัน1 นํ าระดับสากล เช่น สายไฟฟ้ าทัวไปสํ าหรับใช้ ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม โคมไฟสํ าหรับใช้ ภายในและ
ภายนอกอาคาร หม้ อแปลงไฟฟ้ า ท่อร้ อยสายไฟฟ้ า และวัสดุและอุปกรณ์ทีเกียวข้ องกับระบบป้ องกันไฟลาม โดยมีลูกค้ าทั 1ง
หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนทัว ไป นอกจากนั 1น บริษัทยังได้ ให้ บริการด้ านงานติดตั 1งและบํารุ งรักษาระบบโทรคมนาคม
ซึง รวมถึงงานก่อสร้ างและติดตั 1งระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลือนที ระบบโทรศัพท์พื 1นฐาน และบริ การติดตั 1งวัสดุป้องกันไฟ
ลาม (Passive Fire Protection)
ปั จจุบนั บริ ษัทมีสํานักงานใหญ่ตั 1งอยู่เลขที 455, 477 หมู่ที 9 ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี นอกจากนัน1 บริ ษัทยังมีสํานักงานสาขาจํานวน 2 สาขา ซึงตัง1 อยู่เลขที 142 ซอยรามคํ าแหง 40 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร และเลขที 59 หมู่ 7 ตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
และคลังสินค้ าจํานวน 3 แห่ง ซึง เป็ นทีตั 1งแห่งเดียวกันกับสํานักงานสาขาทั 1ง 2 แห่งของบริษัท และคลังสินค้ าที 3 ของบริ ษัท
ตั 1งอยู่เลขที 8/23 หมู่ที 3 ถนนติวานนท์ ตําบลบ้ านใหม่ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ซึง ทําให้ บริ ษัทสามารถใช้ จัดเก็บ
สินค้ าและกระจายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าได้ อย่างทัว ถึง
บริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิล- แอนด์ แอคเซสซอรี ส์ จํากัด (โอนธุรกิจและพนักงานมารวมกับบริษัทในปี 2555)

ซี.เอส.เอส. เคเบิ 1ลได้ ก่อตั 1งขึ 1นเมือวันที 6 พฤศจิกายน 2540 โดยมีวตั ถุประสงค์แรกเริมเพือดําเนินธุรกิจเป็ นตัวแทน
จําหน่ายสายไฟฟ้ าประเภทต่างๆ และอุปกรณ์อืนทีเกียวข้ องระบบงานไฟฟ้ าจากผู้ผลิตชั 1นนําระดับสากล อย่างไรก็ตาม ในปี
2554 ซี.เอส.เอส. เคเบิ 1ลได้ โอนธุรกิจด้ านการเป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าประเภทต่างๆ ไป
รวมกับบริ ษัท โดยบริ ษัทมีนโยบายให้ ซี.เอส.เอส. เคเบิ 1ลประกอบธุรกิจทีเกี ยวข้ องกับหน่วยงานราชการเป็ นหลัก และเป็ น
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ตัวแทนในการประสานงานซื 1อขายสินค้ าต่างๆ โดยในการดําเนินงานต่างๆ จะใช้ บุคลากรของบริษัทเป็ นหลัก ซึง ณ ปั จจุบนั
บริ ษัทย่อยอยู่ระหว่างดําเนินการยืนซองประมูลงานสําหรับการจําหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและการ
ไฟฟ้ านครหลวง
ปั จจุบนั ซี.เอส.เอส. เคเบิ 1ลมีสํานักงานใหญ่ตั 1งอยู่ที 477 หมู่ที 9 ถนนบอนด์สตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ซึง เป็ นทีตั 1งเดียวกันกับสํานักงานใหญ่ของบริษัท นอกจากนั 1น ซี.เอส.เอส. เคเบิ 1ลยังมีสํานักงานสาขาจํานวน
2 สาขา ซึงตั 1งอยู่เลขที 8/33 หมู่ที 3 ตําบลบ้ านใหม่ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี และ เลขที 59 หมู่ 7 ตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ซึงเป็ นทีตั 1งแห่งเดียวกันกับสํานักงานสาขาและคลังสินค้ าของบริ ษัท นอกจากนั 1น ซี.เอส.เอส.
เคเบิ 1ลยังมีคลังสินค้ าทีตั 1งอยู่ใกล้ กบั สํานักงานสาขาทีตําบลบ้ านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพือใช้ จดั เก็บสินค้ า
ของบริษัท
กิจการร่ วมค้ า ดาวน์ เนอร์ ซีเอสเอส (หยุดดําเนินกิจการตัง- แต่ ปี 2553)
บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนกับบริ ษัทดาวน์เนอร์ เอ็นจิเนียริ ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึง เป็ นบริ ษัทในกลุ่มดาวน์เนอร์ ทีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลีย เพือจัดตั 1งกิจการร่วมค้ า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส ในเดือนเมษายน 2545 โดย
ปั จจุบันบริ ษัทมี สัดส่วนการลงทุนเท่ากับร้ อยละ 40 จากเงินลงทุนจากผู้ร่วมค้ าทัง1 หมดจํานวน 1.10 ล้ านบาท ทัง1 นี 1
วัตถุประสงค์เริ มแรกของกิจการร่ วมค้ า ดาวน์ เนอร์ ซีเอสเอสเป็ นการให้ บริ การออกแบบ และก่อสร้ างโครงข่ายสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือสําหรับงานโครงการโทรศัพท์มือถือที เอ ออเร้ นจ์ ให้ แก่บริษทั อัลคาเทล ประเทศไทย จํากัด และงานโครงการ
โทรศัพท์มือถือซีดีเอ็มเอให้ แก่บริษัท โมโตโรล่า ประเทศไทย จํากัด ต่อมาในปี 2546 กิจการร่วมค้ าดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส ได้
ขยายการให้ บ ริ ก ารออกแบบและก่ อ สร้ างโครงข่ า ยสัญ ญาณโทรศั พท์ มื อ ถื อ ไปยัง โครงการอื น ๆ เช่ น งานโครงข่ าย
โทรศัพท์มือถือของบริษัท ทีเอ ออเร้ นจ์ จํากัด งานโครงการโทรศัพท์มือถือซีดีเอ็มเอของบริ ษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จํากัด อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากดําเนินการโครงการต่างๆ ดังกล่าวแล้ วเสร็ จ กิจการร่ วมค้ า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส ได้
หยุดประกอบธุรกิจตั 1งแต่ปี 2553
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2.3 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริษทั และบริษัทย่อยในระยะเวลา 3 ปี สิ 1นสุดวันที 31 ธันวาคม ปี 2553 - 2555 และวันที 30
มิถนุ ายน 2556 มีดงั นี 1
เพิม ข้ อมูลงวด 6 เดือน ปี Q1/ 2556
ประเภทผลิตภัณฑ์
สายไฟฟ้ า
หลอดไฟและอุปกรณ์สอ่ งแสงสว่าง

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

H1/2556
ล้ านบาท ร้ อยละ
1,024.60
65.05

171.17

9.77

157.37

6.73

172.26

5.22

85.34

5.42

ท่อร้ อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการติดตั 1ง

67.59

3.86

75.05

3.21

90.54

2.74

51.92

3.30

อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า

51.66

2.95

52.03

2.22

70.30

2.13

40.03

2.54

วัสดุและอุปกรณ์ทเี กียวข้ องกับระบบป้องกันไฟลาม

35.62

2.03

58.29

2.49

62.20

1.88

28.61

1.82

หม้ อแปลงไฟฟ้ า

46.17

2.64

28.73

1.23

24.33

0.74

9.08

0.58

อืนๆ

19.15

1.09

13.31

0.57

12.77

0.39

16.79

1.07

1,548.43

88.39

1,910.16

81.65

2,570.40

77.84

1,256.36

79.77

รายได้ จากการติดตั 1งระบบโทรคมนาคม

104.74

5.98

363.30

15.53

682.12

20.66

289.91

18.41

รายได้ จากการติดตั 1งระบบป้องกันไฟลาม

20.28

1.16

17.59

0.75

28.03

0.85

12.13

0.77

รายได้ จากการบริ การอืนๆ

20.75

1.18

5.55

0.24

5.24

0.16

2.85

0.18

145.77

8.32

386.43

16.52

715.39

21.66

304.88

19.36

รายได้ คา่ ติดต่อประสานงาน

38.60

2.20

25.95

1.11

-

-

-

-

รายได้ อืน ๆ

18.98*

1.09

16.84

0.72

16.32

0.49

13.79

0.88

1,751.79

100.00

2,339.39 100.00

3,302.11

100.00

1,575.03

100.00

รวมรายได้ จากการขาย

รวมรายได้ จากการบริการติดตัง-

รายได้ รวม

หมายเหตุ: * รายได้ อืนๆ ในปี 2553 ได้ รวมรายได้ จากการบริ หารงานเป็ นจํานวน 7.99 ล้ านบาท และในงวด 6 เดือนแรกปี 2556 ได้ รวมรายได้ คา่
นายหน้ า จํานวน 6.80 ล้ านบาท

2.4 เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ

ขยายความการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าแบบครบวงจร

บริ ษัทมีเป้ าหมายทีจะรักษาความเป็ นผู้นําตลาดด้ านการจัดจํ าหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้ า และอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีมี
คุณภาพและมาตรฐานสูงและจําหน่ายสินค้ าในลักษณะของศูนย์บริ การครบวงจร (One-Stop Service) กล่าวคือ มีสินค้ าที
เกียวข้ องกับสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีหลากหลายและครบถ้ วนทุกหมวดหมู่เพือจําหน่ายให้ แก่ลูกค้ า ทําให้ ลกู ค้ ามีความ
สะดวกและง่ายในการสัง ซื 1อและรับมอบสินค้ า และให้ เป็ นทียอมรับโดยทัว ไป รวมทั 1งมีเป้ าหมายทีจะถึงการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าให้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพือให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนั 1น บริ ษัทยังมีเป้ าหมายใน
การสร้ างและรักษาความเป็ นผู้ให้ บริการระดับชัน1 นําของประเทศในงานด้ านบริการรับออกแบบ และติดตั 1งระบบงานป้ องกัน
ไฟลามและ ระบบโทรคมนาคม โดยมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และการให้ บริ การทีมีคุณภาพทีได้ มาตรฐาน
ตลอดจนการสร้ างความมันใจให้ แก่ลูกค้ าโดยการส่งมอบงานให้ ไ ด้ ตรงตามคุณภาพทีต้องการและตามกําหนดเวลา ด้ วย
ความมุ่งมันดังกล่าวทําให้ บริ ษัทประสบความสํ าเร็ จในการดําเนินธุรกิจเป็ นอย่างดี และได้ รับการรั บรองมาตรฐาน ISO
9001:2008 สําหรับการบริหารจัดการด้ านการให้ บริการติดตั 1งระบบโทรคมนาคมจากบริ ษัท ยูไนเต็ด รี จิสตร้ า ออฟ ซิสเท็มส์
(ประเทศไทย) จํากัด (URS) ทั 1งนี 1 บริษัทได้ วางแนวทางในการดําเนินงานเพือให้ บรรลุเป้ าหมายทีตั 1งไว้ โดย
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1. แผนการขยายฐานลูกค้ าประเภทซื 1อมาจําหน่ายไปให้ ครอบคลุมพื 1นทีขายและกลุ่มอุตสาหกรรมเพิมมากขึน1 รวมทั 1ง
ขยายฐานลูกค้ าในกลุ่มหน่วยงานราชการ
2. เพิม ความหลากหลายของสินค้ าและบริการเพือให้ สามารถขยายฐานลูกค้ าและรองรับความต้ องการของกลุ่มลูกค้ า
ทีมีอยู่เดิมได้ มากขึ 1น รวมทั 1งจัดหาพื 1นทีคลังสินค้ าเพือให้ สามารถเข้ าถึงและตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าทีมีอยู่เดิม
และลูกค้ ากลุ่มเป้ าหมายได้ อย่างทัว ถึงและรวดเร็วยิงขึ 1น รวมทั 1งสามารถประหยัดต้ นทุนในการขนส่ง
3. มุ่งเน้ นการเติบโตในธุรกิ จให้ บริ การติดตั 1งโดยเฉพาะด้ านระบบโทรคมนาคมตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมภายในประเทศ และสามารถปรับตัวได้ ทันกับเทคโนโลยี ทีมีเปลียนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี 1 บริ ษัทยังมี
เป้ าหมายทีขยายกิจการทีเกียวข้ องกับงานด้ านโทรคมนาคมพร้ อมกับธุรกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่าย เพือรองรับการเติบโต
ของธุรกิจของบริษทั ในประเทศเพือนบ้ านทีมีศกั ยภาพและมีแนวโน้ มในการเติบโตสูง เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็ น
ต้ น
เพิม ชือประเทศเพือนบ้ านทีมีศกั ยภาพ
4. สร้ างและรั ก ษาความสัม พันธ์ ทีดีกับลูกค้ า โดยการให้ ค วามสํ าคัญกับ การให้ บ ริ การทัง1 ก่ อ นและหลัง การขาย
ตลอดจนการรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการให้ บริ การแก่ลูกค้ า เพื อสร้ างความพึงพอใจ และความไว้ วางใจในการ
เลือกใช้ บริการของบริษัทอย่างต่อเนือง
5. การพัฒ นาบุคลากรของบริ ษัทในทุกๆ ระดับ เพื อให้ ก้าวทันกับเทคโนโลยี ทีเปลี ยนแปลงไป และลดการพึงพิง
บุคลากรหลัก โดยในแต่ละปี บริษัทจะมีงบประมาณสําหรับการส่งบุคลากรเข้ าฝึ กอบรมมาโดยตลอด
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