บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช ัน จํากัด (มหาชน)
COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่ วนที 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที 1
สรุ ปข้ อมูลสําคัญ (Executive Summary)
สรุปข้ อมูลสําคัญนีเC ป็ นส่ วนหนึงของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และหนังสือชีชC วน ซึงเป็ น
เพียงข้ อมูลสรุ ปเกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของบริ ษัททีออกและเสนอขายหลักทรั พย์(“บริษัท”)
ดังนันC ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีชC วนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้ จากผู้จัดจําหน่ าย
หลักทรั พย์ หรืออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีชC วนทีบริษัทยืนต่ อสํานักงาน
ก.ล.ต. ได้ ท ี website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุ ปข้ อมูลสําคัญของการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ต่อประชาชน
บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช ัน จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที 26 – 28 สิงหาคม 2556)
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย

: บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) (“CSS”)

ประเภทธุรกิจ

: จําหน่ายสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ า รวมทังเป็
5 นผู้ให้ บริ การติดตั 5งระบบโทรคมนาคม ระบบป้ องกัน
ไฟลาม และอืนๆ

จํานวนหุ้นทีเสนอ
ขาย

: 200,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 28.57 ของจํานวนหุ้นสามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้ วทั 5งหมดของ
บริษทั ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในครัง5 นี 5 โดยแบ่งเป็ น
1. การเสนอขายต่อประชาชน จํานวน 190,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 27.14 ของจํานวนหุ้น
สามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้ วทั 5งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม ทุน
2. การเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จํานวนไม่เกิน
10,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.43 ของจํานวนหุ้นสามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้ วทั 5งหมดของ
บริษทั ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน

ราคาเสนอขายต่อ
ประชาชน

: ราคาหุ้นทีเสนอขายต่อประชาชน 3.00 บาทต่อหุ้น

มูลค่าการเสนอขาย

: 600,000,000 บาท

ราคาหุ้นทีเสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน 3.00 บาทต่อหุ้น

การเสนอขายหุ้นหรื อ :
ไม่มี
หลักทรัพย์แปลง
 มี บริ ษัท ได้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน จํ านวน 100,000,000 หุ้น มูล ค่า ที ตราไว้ ห้ ุน ละ 0.50
สภาพในช่วง 90 วัน
บาท ให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถื อหุ้น ในราคาเสนอขาย 0.50 บาท/หุ้น โดยได้ จ ด
ก่อนหน้ า
ทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วเมือวันที 15 มีนาคม 2556
มูลค่าทีตราไว้ (par)

: 0.50 บาท/หุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี : 0.87 บาท/หุ้น (ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2556)
(book value)

ส่วนที 1 หน้ า 1

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

ตลาดรอง

: • อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”) 13.38 เท่า
• P/E ratio ของบริษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริ ษทั

P/E ratio เฉลีย (เท่า)

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชัน

20.17

1

บมจ. สามารถเทลคอม

14.39

1

บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์ เมชัน เทคโนโลยี

13.79

5

บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี

16.34

1

บมจ. อินเตอร์ ลิ 5งค์ คอมมิวนิเคชัน

20.04

1

บมจ. ล็อกซเล่ย์

16.57

1

: 

SET

mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : พาณิชย์
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. ก่อสร้ างคลังสินค้ าและอาคาร
สํานักงานแห่งใหม่

60.00

ช่วงไตรมาสที 3 ปี 2556 –
ไตรมาสที 3 ปี 2557

2. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

519.40

ช่วงไตรมาสที 3 ปี 2556 –
ไตรมาสที 2 ปี 2557

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัท และบริ ษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ นิติบคุ คลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และบริษัทย่อย ตามลําดับ และ
หลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามที บริ ษัทกํ าหนด ทัง5 นี 5 การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจมีก ารเปลี ย นแปลงขึน5 อยู่กับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความ
จําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริษทั ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1. การเป็ นตัวแทนจัดจํ าหน่ายสินค้ าประเภทสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกี ยวข้ องกับระบบงาน
ไฟฟ้ า ของผู้ผลิตตราสินค้ าชัน5 นําระดับสากลต่างๆ เช่น phelps dodge, Philips, 3M เป็ นต้ น โดย
จัดหาสินค้ าผ่านผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ และจําหน่ายให้ แก่กลุ่มลูกค้ าภาคเอกชนเป็ น
หลัก ได้ แก่ ผู้รับเหมาทัว ไป เจ้ าของโครงการ และร้ านค้ าขายส่งและปลีกทีตั 5งอยู่ทวั ประเทศ
2. การให้ บริ ก ารติดตัง5 สํ าหรั บระบบงานโทรคมนาคม โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้อ อกแบบงานเสาโครง
ส่วนที 1 หน้ า 2

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
เหล็กในรู ปแบบต่างๆ เพือให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าและประสิทธิภาพในการรับส่ง
สัญ ญาณโทรศัพ ท์ เ คลื อ นที และมี ที ม วิศ วกรทํ า หน้ า ที ค วบคุม งานก่ อ สร้ างที ดํ า เนิ น การโดย
ผู้รับ เหมาช่ว ง รวมทัง5 ทํ าการเชื อมต่อ สัญญาณ และทดสอบคุณ ภาพงานให้ เป็ นไปตามความ
ต้ องการของลูกค้ า และสามารถส่งมอบงานได้ ตามระยะเวลาทีกําหนด พร้ อมทั 5งรับประกันคุณภาพ
ของงานเป็ นเวลา 1 ปี นอกจากนี 5 บริษัทมีการให้ บริการติดตั 5งระบบป้ องกันไฟลามและอืนๆ ด้ วย
สัดส่วนรายได้

:

ประเภทผลิตภัณฑ์

ปี 2553
ล้ านบาท

สายไฟฟ้ า

ปี 2554
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2555

ร้ อยละ

ล้ านบาท

H1/2556
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

64.75 1,024.60

65.05

1,157.07

66.05

1,525.38

65.20

2,138.01

171.17

9.77

157.37

6.73

172.26

5.22

85.34

5.42

ท่อร้ อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการติดตั 5ง

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 องกับระบบป้องกันไฟ
ลาม

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 5งระบบโทรคมนาคม

104.74

5.98

363.30

15.53

682.12

20.66

289.91

18.41

รายได้ จากการติดตั 5งระบบป้องกันไฟลาม

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

หลอดไฟและอุปกรณ์สอ่ งแสงสว่าง

รวมรายได้ จากการขาย

รวมรายได้ จากการบริการติดตังC

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

ส่วนที 1 หน้ า 3

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชือผู้ถือหุ้น

:

ณ วันที 21/3/2556
จํานวนหุ้น

ภายหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ร้ อยละ

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

1. กลุ่มครอบครัวกังสวิวฒ
ั น์
1.1 นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
1.2 นายมนตรี กังสวิวฒ
ั น์
1.3 นายสุกิจ กังสวิวฒ
ั น์
1.4 นางวันดี กังสวิวฒ
ั น์
รวมกลุม่ ครอบครัวกังสวิวฒ
ั น์

153,254,188
26,681,700
25,322,725
25,322,725
230,581,338

30.65
5.34
5.06
5.06
46.12

153,654,188*
26,807,700*
25,322,725
25,322,725

21.95
3.83
3.62
3.62

231,107,338

33.02

2. กลุ่มครอบครัวเมฆมณี
2.1 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
2.2 นางอรณี เมฆมณี
รวมกลุม่ ครอบครัวเมฆมณี

40,314,888
21,102,275
61,417,163

8.06
4.22
12.28

40,597,888*
21,102,275

5.80
3.01

61,700,163

8.81

3. กลุ่มครอบครัวอิทธิแสง
3.1 นายวิเชียร อิทธิแสง
3.2 น.ส.สุดารัตน์ อิทธิแสง
รวมกลุม่ ครอบครัวอิทธิแสง

23,279,175
20,053,000
43,332,175

4.66
4.01
8.67

23,438,175*
20,053,000

3.35
2.86

43,491,175

6.21

4. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

38,791,712

7.76

39,074,712*

5.58

5. นายสกล สัณหฉวี

20,251,100

4.05

20,417,100*

2.92

6. กลุ่มครอบครัวเศวตวรรณรัตน์
6.1 น.ส.ภณิดา เศวตวรรณรัตน์
6.2 นางเกษร เศวตวรรณรัตน
รวมกลุม่ ครอบครัวเศวตวรรณรัตน์

1,989,100
16,881,825
18,870,925

0.40
3.38
3.77

2,196,100*
16,881,825

0.31
2.41

19,077,925

2.73

7. นายนฤเทพ สันตะรัตติวงศ์

17,549,438

3.51

8. นางสาวดรุณี ฉัตราติชาต
9. นายบรรยเวกษก์ ธารทอง

16,881,825
16,696,462

3.38
3.34

17,712,438*
16,881,825

2.53
2.41

10. นายสันทัฎฐ์ จินดาสงวน
11. ผู้ถือหุ้นอืนๆ (จํานวน 13 ราย)

16,042,388
19,585,474

3.21
3.92

16,859,462*
16,042,388

2.41
2.29

20,191,474*

2.88

รวม
12. เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทและบริษัท
ย่อย
13. เสนอขายประชาชน

500,000,000

100.00

502,556,000

71.79

-

-

7,444,400**

1.06

-

-

190,000,000

27.14

รวมทั 5งหมด

500,000,000

100.00

700,000,000

100.00

หมายเหตุ: * ได้ รวมสิทธิ ทีผ้ ูถือหุ้นเดิมจะได้ รับจัดสรรในฐานะทีเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษั ทและ
บริ ษัทย่อย สําหรับหุ้นสามัญเพิมทุนในส่วนทีจะเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย
** ได้ รวมสิทธิในการจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่านรวมกันจํานวน 900,000 หุ้น สําหรับ
หุ้นสามัญเพิมทุนในส่วนทีจะเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

ส่วนที 1 หน้ า 4

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั

สรุปปั จจัยความเสียง

:

:

รายชือกรรมการ

ตําแหน่ง

1. นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ

2. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

กรรมการ

3. นายกิตติรตั น์ เมฆมณี

กรรมการ

4. น.ส.ภณิดา เศวตวรรณรัตน์

กรรมการ

5. น.ส.นงนุช เตมีศรี สขุ

กรรมการ

6. รศ.ดร.ปิ ติพฒ
ั น์ ฉัตรอัคร
พัฒน์

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

8. นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1. ความเสียงด้ านธุรกิจของบริษัท
1.1 ธุรกิจซื 5อมาและจําหน่ายไป
ก) ความเสียงจากความผันผวนของราคาทองแดง
ข) ความเสียงจากการพึง พาผู้ผลิตสินค้ ารายใหญ่
ค) ความเสียงจากการแข่งขันและคู่แข่งรายใหม่
1.2 ธุรกิจการให้ บริการ ออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั 5งเสาโทรคมนาคม
ก) ความเสียงจากความไม่สมําเสมอของด้ านรายได้ จากการให้ บริการงานในลักษณะ
โครงการ
ข) ความเสียงจากการดําเนินโครงการล่าช้ ากว่าเวลาทีกําหนดตามสัญญา
ค) ความเสียงจากการพึง พาวิศวกร
2. ความเสียงด้ านการเงิน
2.1 ความเสียงจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี 5การค้ า
2.2 ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี 5ย
2.3 ความเสียงด้ านเงินทุนหมุนเวียน
3. ความเสียงอืนๆ
3.1 ความเสียงจากการขาดการถ่วงดุลอํานาจในการบริหาร
3.2 ความเสียงจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม ทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมก่อนการเสนอขายต่อ
ประชาชนในครัง5 นี 5
3.3 ความเสียงจากการทีบริษัทอยู่ระหว่างการปฏิบตั ิตามเงือนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนที 1 หน้ า 5

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
สรุปฐานะการเงินและผล
การดําเนินงาน

หน่วย: ล้ านบาท

:
งบการเงินเฉพาะ
ตรวจสอบแล้ ว
1/

2553

สอบทานแล้ ว

2554

2555

H1/2556

สินทรัพย์รวม

355.40

1,051.62

2,050.84

1,851.06

หนี 5สินรวม

142.98

809.25

1,655.22

1,457.55

ส่วนของผู้ถือหุ้น

212.42

242.37

395.62

393.51

รายได้ รวม

125.90

1,887.62

3,279.19

1,566.93

ค่าใช้ จ่ายรวม

120.12

1,800.78

3,049.04

1,486.11

1.41

49.52

164.45

54.05

0.004

0.12

0.41

0.12

อัตราส่วนหนี 5สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)

0.67

3.34

4.18

3.70

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้ อยละ)

0.45

7.04

10.60

5.544/

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้ อยละ)

0.67

21.78

51.55

27.404/

กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิขั 5นพื 5นฐานต่อหุ้น (EPS) (บาท) 3/

หน่วย: ล้ านบาท
งบการเงินรวม
ตรวจสอบแล้ ว
1/

สอบทานแล้ ว

2553

2554

2555

H1/2556

1,023.33

1,160.15

1,987.41

1,819.19

783.06

899.81

1,579.99

1,385.01

240.27

260.35

407.42

434.19

รายได้ รวม

1,751.79

2,339.39

3,302.11

1,575.03

ค่าใช้ จ่ายรวม

1,687.31

2,247.07

3,073.55

1,486.84

27.50

40.36

158.27

59.83

กําไรสุทธิขั 5นพื 5นฐานต่อหุ้น (EPS) (บาท) 3/

0.08

0.10

0.40

0.13

อัตราส่วนหนี 5สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)

3.26

3.46

3.88

3.19

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้ อยละ)

2.90

3.70

10.06

6.294/

12.11

16.12

47.40

28.434/

สินทรัพย์รวม2/
หนี 5สินรวม
2/

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้ อยละ)

หมายเหตุ: 1/ ปรับปรุงการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพือให้ สอดคล้ องกับประเภทรายการบัญชีในงบการเงินของปี
2555
2/ ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริ ษัทได้ นํามาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 เรื องภาษี เงินได้ มาถือปฏิบัติ
ส่งผลทําให้ มีการปรับปรุ งรายการบัญชีในปี 2554 และ 2555 โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมสําหรับงวด 6 เดือนสิ 5นสุดวันที 30 มิ.ย. 2556 ข้ อ 1.3 การปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีใหม่ในระหว่างงวด
3/ ปรับมูลค่าทีต ราไว้ ให้ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น เพือใช้ ในการเปรียบเทียบ
4/ ปรับข้ อมูลให้ เป็ นอัตราต่อปี (Annualization)

ส่วนที 1 หน้ า 6

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายเกียวกับ
ฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน

:

จากงบการเงินรวม บริ ษัทมีรายได้ รวมประมาณ 1,752 ล้ านบาท 2,339 ล้ านบาท และ 3,302
ล้ านบาท ในปี 2553 - 2555 ตามลําดับ เพิม ขึ 5นอย่างต่อเนืองหรือคิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลียของรายได้
ในอัตราประมาณร้ อยละ 37 ต่อปี โดยรายได้ หลักมาจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกียวกับสายไฟฟ้ า
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าประเภทต่างๆ ซึง คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 78 – 88 ของรายได้ รวม ส่วน
รายได้ ทีสําคัญรองลงมา ได้ แก่ รายได้ จากการบริการติดตั 5ง ซึง มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 8 – 22 ของ
รายได้
ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ รวมประมาณ 1,575 ล้ านบาท เพิมขึน5 ประมาณร้ อย
ละ 17 เมื อ เที ย บงวดระยะเวลาเดี ย วกัน ของปี ที ผ่ า นมา โดยแบ่ง เป็ นรายได้ จ ากการจํ า หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์เกียวกับสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ ไฟฟ้ าประเภทต่างๆ และรายได้ จากการบริ การติดตั 5ง ใน
สัดส่วนร้ อยละ 80 และร้ อยละ 19 ของรายได้ รวม ตามลําดับ
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 โดยมีอตั ราเติบโตเฉลียประมาณร้ อยละ 29 ต่อปี ซึง มีสาเหตุมาจากยอดขายทีเพิมขึ 5นของ
สายไฟฟ้ าเป็ นหลัก โดยทียอดขายของสายไฟฟ้ ามีสดั ส่วนการขายประมาณร้ อยละ 75 – 83 ของ
รายได้ จ ากการขาย และมีอัต ราเติบ โตเฉลี ย ประมาณร้ อยละ 36 ต่ อปี สํ าหรั บในช่ว งระยะเวลา
ดังกล่าว ทัง5 นี 5 ในปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายสายไฟฟ้ า จํานวน 2,138 ล้ านบาท เพิมขึน5
ประมาณร้ อยละ 40 เมือเทียบกับปี 2554 ซึง มาจากการเพิมขึ 5นของปริมาณขายสายไฟฟ้ าในปี 2555
ในอัตราร้ อยละ 18 เนืองจากโรงงานต่างๆ มีการปรับปรุ งและดํ าเนินการก่อสร้ างใหม่ภายหลังจาก
ประสบอุทกภัยทางนํ 5าในช่วงปลายปี 2554 กอปรกับราคาจําหน่ายเฉลียในปี 2555 ทีเพิม ขึ 5นในอัตรา
ร้ อยละ 19 ซึง เป็ นการเพิมขึ 5นตามราคาทองแดงและการจําหน่ายสายไฟฟ้ าประเภทสายพิเศษเพิมขึ 5น
ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีรายได้ จากการขายจํานวน 1,256 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 80 ของรายได้ รวม และมีอตั ราเพิมขึ 5นประมาณร้ อยละ 8 เมือเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ทีผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายทีเพิม ขึ 5นของสายไฟฟ้ าเป็ นหลัก ซึง มีจํานวน 1,025 ล้ าน
บาท และคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 82 ของรายได้ จากการขายทัง5 หมด อย่างไรก็ตาม ราคา
จําหน่ายสายไฟฟ้ าเฉลียต่อหน่วยในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ได้ ปรับลดลงตามการลดลงของราคา
ทองแดง ซึงเป็ นต้ นทุนที สํ าคัญของสายไฟฟ้ า โดยคิดเป็ นราคาจําหน่ายต่อหน่วยลดลงในอัตรา
ประมาณร้ อยละ 3
ในปี 2553 - 2555 บริษัทมีรายได้ จากการบริ การติดตั 5งเป็ นจํานวน 146 ล้ านบาท 386 ล้ านบาท
และ 715 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลียประมาณร้ อยละ 122 ต่อปี และในงวดงวด 6
เดือนแรก ปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการบริ การติดตั 5งเป็ นจํานวน 305 ล้ านบาท เพิมขึ 5นอย่างมาก
ประมาณร้ อยละ 76 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ทีผ่านมา ทั 5งนี 5 อัตราเติบโตดังกล่าวส่วนใหญ่มา
จากการเพิมขึ 5นของธุรกิจการให้ บริ การติดตัง5 ระบบงานโทรคมนาคมเป็ นหลัก ซึงมีสัดส่วนคิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 72 – 95 ของรายได้ จากการบริการติดตั 5งรวม เนืองจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมี
การเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนือง เพือรองรับเครือข่าย 3G ของผู้ประกอบการทีให้ บริการสัญญาณ
โทรศัพท์เคลือนที ทั 5งนี 5 ณ สิ 5นปี 2555 บริษัทมีสญ
ั ญางานให้ บริ การติดตั 5งระบบโทรคมนาคม มูลค่า
ส่วนที 1 หน้ า 7

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
รวมประมาณ 1,371 ล้ านบาท โดยมูลค่างานก่อสร้ างสถานีฐาน (New Site) มีจํานวน 1,044 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 79 ของมูลค่าโครงการทั 5งหมด และ ณ สิ 5นงวดไตรมาสที 2 ปี 2556 บริ ษัทมี
สัญญางานให้ บริการติดตั 5งระบบโทรคมนาคม มูลค่ารวมประมาณ 1,441 ล้ านบาท โดยมูลค่างาน
ก่อสร้ างสถานีฐาน (New Site) มีจํานวน 1,209 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 80 ของมูลค่าโครงการ
ทั 5งหมด
ต้ นทุนขายของบริ ษัทมาจากต้ นทุนจากการซือ5 สินค้ ามาเพือขายเป็ นหลัก โดยทัวไป บริ ษัทมี
นโยบายกําหนดราคาขายโดยบวกกําไรส่วนเพิม (Margin) จากต้ นทุนทีซื 5อมา เพือจําหน่ายให้ แก่
ลูกค้ าต่อไป โดยในปี 2553 - 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริ ษัทมีต้นทุนขายจํานวน 1,323
ล้ านบาท 1,752 ล้ านบาท 2,297 ล้ านบาท และ 1,151 ล้ านบาท ตามลําดับ เพิมขึ 5นอย่างต่อเนือง
ตามการเพิมขึ 5นของรายได้ จากขาย คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 85 ร้ อยละ 92 ร้ อยละ 89 และร้ อยละ
92 เมือเทียบกับรายได้ จากการขาย ตามลําดับ ทั 5งนี 5 ในปี 2555 บริษัทมีต้นทุนขาย 2,297 ล้ านบาท
เพิมขึน5 ประมาณร้ อยละ 31 เมือเทียบกับปี 2554 เนืองจากบริ ษัทมีรายได้ จากการขายเพิมสูงขึน5
ประมาณร้ อยละ 35 ซึง มาจากปริ มาณจําหน่ายสายไฟฟ้ าทีเพิมขึน5 ร้ อยละ 18 และราคาจําหน่าย
สายไฟฟ้ าต่อหน่วยทีเพิมขึ 5นประมาณร้ อยละ 19 และบริ ษัทมีอตั ราส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการ
ขายในปี 2555 ลดลงเหลือประมาณร้ อยละ 89 จากร้ อยละ 92 ในปี 2554 เนืองจากสินค้ าทีจําหน่าย
ในปี 2555 โดยเฉลียมีกําไรส่วนเพิมทีดีกว่าสินค้ าทีจําหน่ายในปี 2554 อีกทั 5งบริ ษัทได้ รับส่วนลด
พิเศษ (Rebate) สําหรับการขายได้ ตามเป้ าหมาย และส่วนลดรับจากผู้ผลิต เป็ นจํานวนรวม 52 ล้ าน
บาท เมือเทียบกับประมาณ 5 ล้ านบาทในปี 2554 ด้ วยเหตุนี 5 จึงทําให้ บริ ษัทมีสัดส่วนต้ นทุนขายต่อ
รายได้ จากการขายในอัตราส่วนทีดีขึน5 เมือเทียบกับปี 2554 สําหรับในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556
บริ ษัทมีต้นทุนขาย 1,151 ล้ านบาท เพิมขึน5 ประมาณร้ อยละ 11 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ที
ผ่านมา ซึง เป็ นการเพิมขึ 5นตามรายได้ จากการขายทีเพิมสูงขึ 5น โดยมีอตั ราส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้
จากการขายประมาณร้ อยละ 92 เพิมขึ 5นจากร้ อยละ 88 ในงวด 6 เดือนแรก 2555 เนืองจากราคา
ทองแดงลดลงส่งผลทําให้ ราคาขายลดลง ในขณะทีต้นทุนสินค้ าไม่ได้ ปรับลดลงตามเนืองจากบริ ษัท
บันทึกต้ นทุนตามวิธีเข้ าก่อน-ออกก่อน นอกจากนี 5 ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทไม่มีส่วนลด
พิเศษจากผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึงของบริ ษัท และบริ ษัทมีการตั 5งสํารองเพิมขึน5 เพือปรับลดราคาทุน
ของสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่าสุทธิทีจะได้ รับ
ต้ นทุนการให้ บริ การเป็ นต้ นทุนที เกิ ดจากการให้ บริ การติดตัง5 งานระบบโทรคมนาคม และงาน
ระบบป้ องกันไฟลาม และอืนๆ ซึง ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายหลักๆ ได้ แก่ ค่าแรง และค่าสินค้ าทีใช้ ใน
การติดตั 5ง เช่น เสาโทรคมนาคม อุปกรณ์ ต่างๆ ของงานโทรคมนาคม และอุปกรณ์ ต่างๆ ของงาน
ป้ องกันไฟลาม เป็ นต้ น โดยมี สัดส่วนเฉลียในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 รวมเป็ น
ประมาณร้ อยละ 86 และร้ อยละ 80 ของต้ นทุนบริการติดตั 5ง ตามลําดับ ทั 5งนี 5 ในปี 2553 - 2555 และ
งวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ต้ นทุนบริการติดตั 5งมีจํานวนประมาณ 108 ล้ านบาท 252 ล้ านบาท 526
ล้ านบาท และ 203 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 74 ร้ อยละ 65 ร้ อยละ 74 และ
ร้ อยละ 67 ของรายได้ จากการบริ การติดตั 5ง ตามลําดับ โดยต้ นทุนบริ การติดตั 5งมาจากการให้ บริการ
ติดตั 5งงานระบบโทรคมนาคมเป็ นหลัก ซึงบริ ษัทมีต้นทุนบริ การงานโทรคมนาคมทีรับรู้ ในระหว่างปี
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2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 จํานวน 506 ล้ านบาท และ 193 ล้ านบาท ตามลําดับ ทั 5งนี 5
ต้ นทุนงานก่อสร้ างสถานีฐาน (New Site) เป็ นต้ นทุนหลัก ซึง คิดเป็ นร้ อยละ 82 ของประมาณการ
ต้ นทุนบริการโครงการโทรคมนาคมทั 5งหมด ตามลําดับ
ค่าใช้ จ่ายในการขายประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานขาย ค่าคอมมิชชัน ค่าขนส่ง และ
ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายเป็ นหลัก โดยในปี 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 มีจํานวน
รวมประมาณ 44 ล้ านบาท 68 ล้ านบาท 62 ล้ านบาท และ 35 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 2 – 3 ของรายได้ รวม ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในปี 2553 - 2555 และ
งวด 6 เดือนแรก ปี 2556 มีจํานวน 179 ล้ านบาท 151 ล้ านบาท 188 ล้ านบาท และ 98 ล้ านบาท
ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 6 - 10 ของรายได้ รวม ซึงประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายเกียวกับ
พนักงานเป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 53 – 64 ของค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินของบริ ษัทมาจากดอกเบี 5ยจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน โดยในปี 2553 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายทางการเงินจํานวน 17 ล้ านบาท 26 ล้ านบาท
20 ล้ านบาท และ 14 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีอตั ราดอกเบี 5ยจ่ายเฉลียอยู่ระหว่างประมาณร้ อยละ
5 - 8 ต่อปี ทั 5งนี 5 ค่าใช้ จ่ายทางการเงินของบริ ษัทในปี 2555 มีจํานวนลดลงเนืองจากบริ ษัทมีสภาพ
คล่องทีดีขึน5 จากการเพิมขึน5 ของรายได้ ทําให้ ใช้ วงเงินกู้ลดลง อีกทัง5 สามารถเจรจาต่อรองลดอัตรา
ดอกเบี 5ยกับสถาบันการเงิน ทําให้ อตั ราดอกเบี 5ยในปี 2555 มีอตั ราลดตําลงเหลือเฉลียประมาณร้ อย
ละ 5 ต่อปี เท่านั 5น สําหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทได้ มีการกู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จํานวนประมาณ 118 ล้ านบาท เพือใช้ ซื 5อทีดินสําหรับใช้ ก่อสร้ างอาคารสํานักงานและคลังสินค้ าแห่ง
ใหม่ ส่งผลให้ มีค่าใช้ จ่ายทางการเงินเป็ นจํานวน 14 ล้ านบาท เพิมขึ 5นประมาณร้ อยละ 35 เมือเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี ทีผ่านมา
บริษทั มีกําไรขั 5นต้ นจากธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า ประมาณ 225 ล้ านบาท 158 ล้ านบาท 273
ล้ านบาท และ 57 ล้ านบาท ในปี 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ตามลําดับ คิดเป็ น
อัตรากําไรขั 5นต้ นประมาณร้ อยละ 15 ร้ อยละ 8 ร้ อยละ 11 และร้ อยละ 8 ของรายได้ จากการขาย
ตามลําดับ และมีกําไรขั 5นต้ นจากธุรกิจบริการติดตั 5ง ประมาณ 38 ล้ านบาท 135 ล้ านบาท 189 ล้ าน
บาท และ 102 ล้ านบาท ในปี 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรา
กําไรขั 5นต้ นประมาณร้ อยละ 26 ร้ อยละ 35 ร้ อยละ 26 และร้ อยละ 33 ของรายได้ จากบริ การติดตั 5ง
ตามลําดับ ทั 5งนี 5 บริ ษัทมีกําไรสุทธิใ นปี 2553 - 2555 จํานวน 28 ล้ านบาท 40 ล้ านบาท และ 158
ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราเติบโตของกําไรสุทธิในอัตราประมาณร้ อยละ 140 ต่อปี และคิด
เป็ นอัตรากําไรสุทธิประมาณร้ อยละ 2 ร้ อยละ 2 และร้ อยละ 5 ตามลําดับ และบริ ษัทมีกําไรสุทธิใน
งวด 6 เดือนแรก ปี 2556 จํานวน 60 ล้ านบาท ลดลงประมาณร้ อยละ 2 เมือเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ทีผ่านมา และมีอตั รากําไรสุทธิประมาณร้ อยละ 4 โดยผลประกอบการกําไรสุทธิทีเพิมสูงขึ 5นใน
แต่ละปี มาจากการเพิมขึ 5นของรายได้ จากการขาย และรายได้ จากการบริการติดตั 5งเป็ นหลัก
ในปี 2553 - 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษทั มีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นประมาณร้ อย
ละ 12 ร้ อยละ 16 ร้ อยละ 47 และร้ อยละ 28 ตามลําดับ ซึง เพิมสูงขึ 5นตามกําไรสุทธิทีเพิมขึน5 ในแต่ละ
ปี ในระหว่างปี 2554 และ 2555 บริ ษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท เป็ นจํานวน
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ประมาณ 50 ล้ านบาท และ 164 ล้ า นบาท ตามลํ าดับ และได้ มี ก ารจ่า ยเงินปั น ผลสํ าหรั บผล
ประกอบการดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเป็ นจํ านวน 31 ล้ านบาท และ 123 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น
อัตราเงินปั นผลจ่ายประมาณร้ อยละ 63 และร้ อยละ 75 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของ
บริษทั ตามลําดับ
จากงบการเงินรวม สินทรัพย์ รวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 - 2555 มีจํ านวน
ประมาณ 1,023 ล้ านบาท 1,160 ล้ านบาท และ 1,987 ล้ านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตราเติบโต
เฉลียประมาณร้ อยละ 39 ต่อปี โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ได้ แก่ ลูกหนี 5การค้ าและลูกหนี 5อืน ซึง มีสดั ส่วน
ประมาณร้ อยละ 43 – 67 ของสินทรัพย์รวมทั 5งหมด ส่วนสินทรัพย์ทีสําคัญรองลงมา ได้ แก่ สินค้ า
คงเหลือ และทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึงมีอตั ราส่วนอยู่ในช่วงประมาณร้ อยละ 14 – 29 และ
ประมาณร้ อยละ 6 – 9 เมือเทียบกับสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ทั 5งนี 5 สินทรัพย์รวม ณ สิ 5นปี 2555 มี
จํานวนเพิมขึ 5นประมาณ 827 ล้ านบาทเมือเทียบกับปี 2554 ซึง มีสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึน5 ของ
ลูกหนี 5การค้ าและลูกหนีอ5 ืนเช่นกัน ซึง มีจํานวนเพิมขึ 5นประมาณ 651 ล้ านบาท รวมทัง5 มีการลงทุน
เพิมเติมในอุปกรณ์ทีติดตั 5งตามสัญญา ยานพาหนะและทรัพย์สินอืนๆ มูลค่ารวมประมาณ 36 ล้ าน
บาท และมีสินค้ าคงเหลือเพิมขึ 5นประมาณ 72 ล้ านบาท
สําหรับสินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันที 30 มิถุนายน 2556 มีจํานวนประมาณ 1,819 ล้ านบาท
ลดลงประมาณร้ อยละ 10 เมือเทียบกับ ณ สิน5 ปี 2555 เนืองจากการลดลงของลูกหนีก5 ารค้ าและ
ลูกหนี 5อืน การเพิมขึ 5นของสินค้ าคงเหลือ และการซื 5อทีดินเพิมขึ 5นเพือใช้ ก่อสร้ างอาคารสํานักงานและ
คลังสินค้ าแห่งใหม่เป็ นสําคัญ
หนี 5สินรวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 - 2555 และ ณ วันที 30 มิถุนายน 2556 มี
จํานวนประมาณ 783 ล้ านบาท 900 ล้ านบาท 1,580 ล้ านบาท และ 1,385 ล้ านบาท ตามลําดับ โดย
หนี 5สินส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหนี 5การค้ าและเจ้ าหนี 5อืน และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั 5น
ซึง คิดรวมเป็ นประมาณร้ อยละ 90 ของหนี 5สินทัง5 หมด และบริ ษัทมีการใช้ แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืม
ระยะสั 5นเป็ นหลัก เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ อนึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
บริ ษัทมีหนีส5 ินหมุนเวียนประมาณ 1,551 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 98 ของหนี 5สินรวม โดยหนี 5สิน
หมุนเวียนทีสําคัญ คือ เจ้ าหนี 5การค้ าและเจ้ าหนี 5อืนจํานวนประมาณ 983 ล้ านบาท เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั 5นจากสถาบันการเงินจํานวนประมาณ 429 ล้ านบาท และต้ นทุนทียงั ไม่
เรี ยกชําระจํานวนประมาณ 95 ล้ านบาท และ ณ วันที 30 มิถุนายน 2556 บริ ษัทมีหนี 5สินหมุนเวียน
ประมาณ 1,260 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 91 ของหนีส5 ินรวม โดยหนี 5สินหมุนเวียนทีสําคัญ คื อ
เจ้ าหนี 5การค้ าและเจ้ าหนีอ5 ืนจํานวนประมาณ 643 ล้ านบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม
ระยะสั 5นจากสถาบันการเงินจํานวนประมาณ 459 ล้ านบาท ต้ นทุนทียงั ไม่เรี ยกชําระจํานวนประมาณ
121 ล้ านบาท และส่วนของเงินกู้ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 24 ล้ านบาท อนึง
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวทีถึงกํ าหนดชําระภายใน 1 ปี ในงวดไตรมาสที 1 ปี 2556 มีจํานวนเพิมขึ 5น
มากเมือเทียบกับปี 2555 เนืองจากบริ ษัทไม่สามารถดํารงอัตราส่วนหนี 5สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตาม
เงื อนไขที กํ าหนดในสัญ ญาสิ นเชื อ บริ ษัทจึงได้ จัดประเภทเงิ นกู้ยืม ระยะยาว-สุท ธิ จ ากส่ว นที ถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี จํ านวน 106 ล้ านบาท เป็ นหนีส5 ินหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม เมือวันที 20
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พฤษภาคม 2556 สถาบันการเงินได้ มีหนังสือแจ้ งการผ่อนผันการดํารงอัตราส่วนทางการเงินให้ แก่
บริษทั โดยกําหนดให้ บริษัทดํารงอัตราส่วนหนี 5สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี 2556 และ 2557 จาก
เดิมไม่เกิน 3.00 เท่า เป็ นไม่เกิน 4.20 เท่า ด้ วยเหตุนี 5 บริษัทได้ ดําเนินการแก้ ไขเพือจัดประเภทเงิน
กู้ยืมดังกล่าวเป็ นหนี 5สินไม่หมุนเวียนในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 - 2555 มีจํานวนประมาณ 240 ล้ านบาท 260 ล้ าน
บาท และ 407 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีจํานวนเพิมขึ 5นตามผลประกอบการทีมีกําไรสุทธิ ประมาณ
28 ล้ านบาท 40 ล้ านบาท และ 158 ล้ านบาท ตามลําดับ ทั 5งนี 5 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แล้ วในปี 2554 เพิม ขึ 5นจาก 181 ล้ านบาท เป็ น 200 ล้ านบาทเนืองจากในช่วงปลายปี 2554 บริษทั ได้
มีการจ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวม 19 ล้ านบาท นอกจากนี 5 บริ ษัทได้ ดําเนินการ
เสนอขายหุ้นเพิมทุน จํานวน 100 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท รวมเป็ น 50 ล้ านบาท ต่อ
ผู้ถือหุ้นเดิม และได้ จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วดังกล่าวเมือวันที 15 มีนาคม 2556 ซึง มีผลทําให้ ทุน
ชําระแล้ วของบริษัทเพิมขึ 5นจาก 200 ล้ านบาท เป็ น 250 ล้ านบาท และได้ มีการจ่ายเงินปั นผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2555 จํานวน 112 ล้ านบาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเมือวันที 6 มีนาคม 2556
ทั 5งนี 5 ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 407 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ทุนชําระ
แล้ ว จํ านวน 200 ล้ า นบาท กํ าไรสะสมจํ านวนประมาณ 201 ล้ า นบาท แบ่ง เป็ นเงิ น สํ า รองตาม
กฎหมายสะสมจํานวนประมาณ 19 ล้ านบาท และกําไรสะสมทียงั ไม่ได้ จดั สรรจํานวนประมาณ 182
ล้ านบาท และมีส่วนต่างจากการรวมกิจการภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ซึง เกิดขึ 5นจากการเข้ าถือหุ้น
ของบริ ษัทย่อยในปี 2547 ในราคาทีตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษัทย่อย เป็ นจํานวนประมาณ 7
ล้ านบาท
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2556 บริษทั มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึ 5นเป็ น 434 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ทุน
ชําระแล้ วจํ านวน 250 ล้ านบาท ส่วนต่างจากการรวมกิจการภายใต้ การควบคุมเดียวกัน จํ านวน
ประมาณ 7 ล้ านบาท และกําไรสะสมจํานวนประมาณ 177 ล้ านบาท โดยในระหว่างงวดไตรมาสที 1
ปี 2556 บริษทั ได้ มีการเพิม ทุน 50 ล้ านบาท จากการเสนอขายหุ้นเพิมทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น และแม้ ว่าบริษัทจะมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน ประมาณ 60 ล้ านบาท แต่บริ ษัทได้
มีการจ่ายเงินปั นผลเพิมเติมสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2555 เป็ นจํานวน 112 ล้ านบาท ทําให้
บริษทั มีกําไรสะสมลดลง พร้ อมนี 5 บริษัทได้ นํามาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 เรื อง ภาษีเงินได้ ซึง มีผล
บังคับใช้ ในปี 2556 มาถือปฏิบตั ิ ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีกําไรสะสมเพิมขึ 5น โดยได้ แสดงไว้ ใ นงบแสดง
การเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 1 มกราคม 2556 มีรายการผลสะสมจากการนํามาตรฐาน
การบัญชี เรื อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ จํานวนประมาณ 28.9 ล้ านบาท และมีกําไรสุทธิสําหรับงวด
6 เดือนแรก ปี 2556 เพิม ขึ 5นประมาณ 0.64 ล้ านบาท
จากการพิจารณาโครงสร้ างเงินทุนของบริษัท จะพบว่า อัตราส่วนหนี 5สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ
วันที 31 ธันวาคม 2553 - 2555 และ ณ วันที 30 มิถุนายน 2556 อยู่ในระดับ 3.26 เท่า 3.46 เท่า
3.88 เท่า และ 3.19 เท่า ตามลําดับ ซึง อัตราส่วนทีเพิมขึ 5นในแต่ละปี มีสาเหตุมาจากทีผ่านมา บริ ษัท
และบริ ษัทย่อยได้ ดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจโดยใช้ แหล่งเงินทุนจากการก่อหนี 5สินระยะสั 5นเพิมขึน5
เป็ นหลัก อีกทั 5งมีการจ่ายเงินปั นผลอย่างต่อเนือง ซึง มีผลทําให้ อตั ราส่วนหนี 5สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมี
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อัตราอยู่ในระดับทีสูงกว่าข้ อกําหนดในสัญญาสินเชือของสถาบันการเงินแห่งหนึง ซึง กําหนดไว้ ไม่
เกิน 3 เท่า อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินมีความเข้ าใจในธุรกิจของบริษัทและให้ การสนับสนุนทีดีมา
โดยตลอด โดยมี การผ่อนผันการดํ ารงอัตราส่วนทางการเงินตามที กําหนดในสัญญาสินเชือให้ แก่
บริ ษัท กล่าวคือ เมือวันที 20 พฤษภาคม 2556 สถาบันการเงินดังกล่าวได้ มีหนังสือแจ้ งผ่อนผันการ
ดํารงอัตราส่วนดังกล่าวให้ แก่บริ ษัท โดยกําหนดให้ บริ ษัทดํารงอัตราส่วนหนี 5สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี 2556 และ 2557 ในอัตราไม่เกิน 4.20 เท่า นอกจากนี 5 บริษัทมีความเชือมัน ว่า ภายหลังจาก
ทีบริษทั ได้ เสนอขายหุ้นเพิมทุนของประชาชนในครัง5 นี 5แล้ ว จะช่วยทําให้ บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม
สูงขึ 5น และทําให้ อตั ราส่วนหนีส5 ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทปรับลดลงได้ และอยู่ในระดับทีตํา
กว่าข้ อกําหนดในสัญญาสินเชือ
นักลงทุนสัมพันธ์

:

รายชือ

น.ส.นงนุช เตมีศรี สขุ เลขานุการบริษัท

ทีอยู่

475, 477 หมู่ที 9 ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์

0-2960-1001-9 ต่อ 1211

e-mail address nongnuch@cssthai.com
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