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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ประวัตคิ วามเป็ นมา
ครอบครั วนายเลิ ศชัย วงค์ชัย สิทธิ์ เริ่ มประกอบธุร กิจผลิตและจ าหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ล วดสปริ ง ที่เกี่ ยวกับเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้า และ
ของเด็กเล่นตังแต่
้ ปี 2525 ต่อมาในปี 2531 นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ ได้ ก่อตังบริ
้ ษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ
“Arrow”) ซึง่ เดิมชื่อ บริ ษัท เจ.เอส.วี. ฮาร์ ดแวร์ จากัด (“JSVH”) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2531 ด้ วยทุนจดทะเบียน 4.00 ล้ านบาท โดยมีผ้ ู
ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มครอบครัวนายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์ เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กอ่อนร้ อยสายไฟ และท่อ
เหล็กอ่อนกันน ้าร้ อยสายไฟ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Union และ Arrowtite ตามลาดับ ต่อมาได้ มีการเพิ่มทุนและขยายสายผลิตภัณฑ์
ไปสู่ผลิตภัณฑ์ทอ่ เหล็กกล้ าร้ อยสายไฟและผลิตภัณฑ์ทอ่ น ้าประปา ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Arrowpipe และ Arrow PP-R ตามลาดับ
จนกระทัง่ ในเดือนธันวาคม 2552 ได้ มีการปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วเป็ น 91.95 ล้ าน
บาท และเข้ าถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท เจ.เอส.วี เทคนิคอล จากัด (“JVST”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่อยู่ภายใต้ ผ้ ถู ือหุ้นกลุ่มเดี ยวกัน ทังนี
้ ้ เมื่อ
เดือนธันวาคม 2553 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 131.95 ล้ านบาท เพื่อนาไปลงทุนในโรงงานใหม่แ ละเครื่ องจักร และเมื่อวันที่
18 กรกฎาคม 2555 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วเป็ น 150.00 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ ดาเนินการแปรสภาพเป็ นบริ ษัท
มหาชน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 และได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนขึน้ อีก 50.00 ล้ านบาท เพื่อเสนอขายให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั ง้ แรก
(IPO) 18 พฤษภาคม 2557 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3.00 ล้ านบาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของ ใบสาคัญแสดงสิทธิ์ที่ออกให้ แก่พนักงาน/
กรรมการของบริ ษัท (ESOP-w1) วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50,748,737 บาท เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ
การจ่ายหุ้นปั นผล รวมทังการปรั
้
บสิทธิ์ของ ESOP-W1 ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 253,748,734 บาท (ทุนชาระแล้ ว 252,216,400
บาท)
บริ ษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2538 ด้ วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้ านบาท
ปัจจุบนั ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 102.00 ล้ านบาท(ทุนชาระแล้ ว 77.00 ล้ านบาท) ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อประเภท
ต่าง ๆ เช่น ท่อลม ท่อระบายอากาศ ท่อไซโล ท่อลาเลียง ท่อสาหรับงานก่อสร้ าง (Post-tension Duct) เป็ นต้ น ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ร้ อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ ว
ในปี 2550 บริ ษัทได้ แยกธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสปริ งสาหรับธุรกิจยานยนต์ เฟอร์ นิเจอร์ ของเล่นเด็ก โดยการโอน
สินทรัพย์ไปยัง บริ ษัท เจ.เอส.วี. สปริ ง จากัด ซึง่ มีกลุ่มลูกค้ าที่แตกต่างจากบริ ษัทและ JSVT ทังนี
้ ้ บริ ษัท เจ.เอส.วี. สปริ ง จากัด ดาเนิน
ธุรกิจภายใต้ การดาเนินการโดย นางประครอง นามนันทสิทธิ์
ในปี 2558 บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทย่อย(บจก.เจ.เอส.วี.เทคนิคอล) ได้ เข้ าซื ้อหุ้นในบริ ษัท เมฆา-เอส จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ประกอบ
กิจการรับเหมาติดตังระบบจ
้
านวน 65,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 65.0 ของทุนจดทะเบียน ทาให้ บริ ษัทเป็ นผู้
ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัท เมฆา-เอส จากัด ซึง่ จะทาให้ ธุรกิจของบริ ษัทขยายออกไปมากขึ ้น
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายในการดาเนินงานของบริษัท
บริ ษัทมีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ “เพื่อความเป็ นหนึง่ เรื่ องท่อในอาคาร” ดังนี ้
1. เป็ นผู้นาในการผลิตท่อร้ อยสายไฟและผลิตภัณฑ์ทอ่ อื่นๆ สาหรับอาคารมาตรฐาน โดยมุ่งเน้ นการแข่งขันได้ ทงราคา
ั้
คุณภาพ
และการบริ การ
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2. เพิ่มยอดขายโดยเพิ่มอัตรากาลังการผลิตและพัฒนาสินค้ าใหม่ ๆ ที่สามารถรองรับความต้ องการที่หลากหลายของลูกค้ าใน
ภาคพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
3. เน้ นทาการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรขันต้
้ นในเกณฑ์ดี เพื่อรักษาความสามารถในการทากาไรขันต้
้ น ให้ อยู่ ในระดับที่
แข่งขันได้ ในอุตสาหกรรม
4. ลดต้ นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน โดยการปรั บปรุ งกระบวนการผลิตให้ มีความทันสมัย รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครื่ องจักร บารุ งและดูแลรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ
5. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริ มบุคลากรรุ่ นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และให้ ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
2531
จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท เจ.เอส.วี. ฮาร์ ดแวร์ จากัด (“JSVH”) โดยมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว 4.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดยมีสานักงานและโรงงานเลขที่ 3088 หมู่ที่ 10 ตาบลสาโรงเหนือ
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลิตท่ออ่อนร้ อยสายไฟภายใต้ ตราสินค้ า ยูเนี่ยน (Union) และท่ออ่อนกันนา้ ร้ อย
สายไฟ ภายใต้ ตราสินค้ า แอร์ โรว์ไทพ์ (Arrowtite)
2538
กลุ่มผู้ถือหุ้นได้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จากัด (“JSVT”) ด้ วยทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 2.00 ล้ านบาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เพื่อผลิตท่อลม ท่อระบายอากาศ ท่อลาเลียง ท่อไซโล และ
ท่อสาหรับงานก่อสร้ าง (Post-tension Duct)
2539 ก่อสร้ างโรงงานและย้ ายสายการผลิตของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยไปที่โรงงานแห่งใหม่ ตังอยู
้ ่เลขที่ 31 หมู่ 1 ตาบลพานทอง
2540
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
2543
เพิ่มทุนชาระแล้ วอีก 6 ล้ านบาท เป็ น 10 ล้ านบาท เพื่อขยายกาลังการผลิตและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
2544
เพิ่มทุนชาระแล้ วอีก 3 ล้ านบาท เป็ น 13 ล้ านบาท เพื่อขยายกาลังการผลิตและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
2545
ได้ รับมาตรฐานระบบบริ หารงาน ISO 9001: 2000 (ปัจจุบนั เป็ น ISO 9001: 2008)
2546
เพิ่มทุนชาระแล้ วอีก 37 ล้ านบาท เป็ น 50 ล้ านบาท เพื่อขยายกาลังการผลิตและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
2548
เพิ่มสายการผลิตท่อเหล็กร้ อยสายไฟฟ้า (White Conduit) ชนิด EMT (Electrical Metallic Tubing) IMC (Intermediate
Metal Conduit) และ RSC (Rigid Steel Conduit) ภายใต้ ตราสินค้ า “แอร์ โรว์ไปพ์” (Arrowpipe)
2549
ได้ รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตราฐานสากล Underwriters Laboratories Inc. (UL) สาหรับผลิตภัณฑ์
ประเภทท่อเหล็กร้ อยสายไฟ EMT, IMC และ RSC
2550
บริ ษัทขายสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกิจการผลิตลวดสปริ งให้ แก่ บริ ษัท เจ.เอส.วี. สปริ ง จากัด
2551
เพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้ วอีก 40.00 ล้ านบาท เป็ น 90.00 ล้ านบาท เพื่อขยายกาลังการผลิตและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
2552
บริ ษัทเพิ่มสายการผลิตท่อน ้าประปา และข้ อต่อต่าง ๆ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “ArrowPP-R”
2552
เพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้ วอีก 1.95 ล้ านบาท (19,500 หุ้น) เป็ น 91.95 ล้ านบาท โดยนาหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทมาแลกหุ้น
ของ JSVT จากผู้ถือหุ้นเดิมของ JSVT เพื่อปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทถือหุ้นใน JSVT ในสัดส่วน
ร้ อยละ 99.99
จดทะเบียนย้ ายสานักงานใหญ่ไปยังเลขที่ 31 หมู่ที่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยให้ ที่สานักงานที่
จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นสานักงานสาขาของบริ ษัท
2553
ทาสัญญาซื ้อที่ดินโรงงานจานวน (18-0-77 ไร่ ) ซึง่ เป็ นที่ดินใกล้ กบั โรงงานปั จจุบนั เพื่อขยายการผลิต และบริ ษัทชาระเงิน
ค่าที่ดนิ และรับโอนที่ดนิ เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554
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2554
2555

2557

2558

2559

1.3

เพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้ วอีก 40.00 ล้ านบาท (400,000 หุ้น) เป็ น 131.95 ล้ านบาท เสนอขายให้ แก่บริ ษัท แอลเค ซินดิ
เคท จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทในกลุ่มของนายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์ เพื่อสร้ างโรงงานใหม่และเพิ่มกาลังการผลิต
บริ ษัทได้ รับการอนุมตั กิ ารส่งเสริ มการลงทุนจากสานักงาน BOI สาหรับกิจการผลิตท่อเหล็ก และผลิตชิ ้นส่วนโลหะขึ ้นรู ปท่อ
เหล็กหุ้มพีวีซีและท่อประปาและข้ อต่อทาจากพลาสติก
เริ่ มผลิตท่อเหล็กร้ อยสายไฟและ ท่อประปา PPR ในส่วนโรงงาน BOI เพื่อจาหน่ายในเชิงพาณิชย์
เพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้ วอีก 18.05 ล้ านบาท เป็ น 150.00 ล้ านบาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
จดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชน โดยเปลี่ ย นชื่ อ บริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท แอร์ โ รว์ ซิ น ดิเ คท จ ากัด (มหาชน) และ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 100 บาท เป็ นหุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150.00 ล้ านบาทเป็ น
200.00 ล้ านบาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนและกลุ่มพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจานวน 50.00
ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท พร้ อมทังน
้ าหุ้นสามัญของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
ซื ้อที่ดนิ เปล่าจานวน 3.5 ไร่ ซึง่ เป็ นที่ดนิ ติดกับโรงงานปัจจุบนั เพื่อขยายการผลิต
เริ่ มดาเนินการก่อสร้ างอาคารโรงงานบนที่ดิน 3.5 ไร่ เพื่อใช้ เป็ นที่เตรี ยมวัตถุดิบ และเก็บสินค้ า มูลค่าการลงทุนประมาณ
40.0 ล้ านบาท
ออก ESOP WARRANT จานวน 3.0 ล้ านหน่วย อัตราการใช้ สิทธิ์ 1:1 ราคาใช้ สิทธิ์ 5.50 บาท/หุ้น (อาจมีการปรับสิทธิ์)
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 203.0 ล้ านบาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ESOP WARRANT (ESOP-W1)
บจก.เจ.เอส.วี.เทคนิคอล (บริ ษัทย่อย) เข้ าซื ้อหุ้นในบริ ษัท เมฆา-เอส จากัด จานวน 65,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100.00
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 65.0 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียน อีก 50,748,734 หุ้น เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และ
การจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 8 : 1 เช่นกัน และรองรับการปรับสิทธิ์ชอง ESOP W1
ESOP W1 ใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ 1,065,156 หุ้น และจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วเป็ น 251,065,004 บาท
ก่อสร้ างโรงงานผลิตท่อร้ อยสายไฟฟ้าใต้ ดนิ (ท่อ RTRC ) บนที่ดนิ เดิม (ดาเนินการโดย บจก. เจ.เอส.วี.เทคนิคอล)
ESOP W1 ใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ 1,151,396 หุ้น และจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วเป็ น 252,216,400 บาท
ก่อสร้ างโรงงานผลิตท่อร้ อยสายไฟฟ้าใต้ ดนิ (ท่อ RTRC ) เพิ่มเติม (ดาเนินการโดย บจก. เจ.เอส.วี.เทคนิคอล)
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ างของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
ทุนจดทะเบียน 253,748,734 บาท ชาระแล้ ว 252,216,400 บาท
99.99%
บริ ษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จากัด
ทุนจดทะเบียน 102 ล้ านบาท ชาระแล้ ว 77 ล้ านบาท
65.00%
บริษัท เมฆา-เอส จากัด
ทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท ชาระแล้ ว 10 ล้ านบาท
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บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายท่อร้ อยสายไฟฟ้า ท่อประปา ซึง่ สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทได้ เป็ น
1. ท่อร้ อยสายไฟและข้ อต่อต่างๆ (Electrical Conduit): ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “Arrowpipe” และ “Arrowtite” โดยเป็ นท่อ
เหล็กกล้ าเคลือบสังกะสีสาหรับใช้ ร้อยสายไฟฟ้า มีความทนทานแข็งแรงดัดโค้ งได้ ง่าย เพื่อป้องกันสายไฟฟ้าจากการขูดขีดและทนทาน
จากสภาพแวดล้ อม ท่อร้ อยสายไฟฟ้าดังกล่าวจะผ่านการชุบสังกะสี (Hot-dip galvanized) ทังภายนอกและภายในจึ
้
งป้องกันสนิมและ
ทนต่อการกัดกร่ อนได้ ดี ซึง่ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทได้ รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานสากล Underwriters Laboratories
Inc. (UL) โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภทหลัก คือ
1)
2)
3)
4)

ท่อเหล็กร้ อยสายไฟ (White Conduit) ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “Arrowpipe”
ท่อเหล็กอ่อนร้ อยสายไฟ (Flexible Metal Conduit: FMC) ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “Arrowtite”
ท่อเหล็กอ่อนกันน ้าร้ อยสายไฟ (Liquid-tigh Flexible Metal Conduit: LFMC) ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “Arrowtite”
ท่ออีพ็อกซีเรซินเสริ มใยแก้ วสาหรั บร้ อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ หรื อ Reinforce Thermosetting Resin Conduit
(RTRC) ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “Arrow RTRC”
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังผลิตท่อ ร้ อยสายไฟดังกล่าวข้ างต้ นสาหรั บจาหน่ายในระดับราคารองลงมา ภายใต้ เครื่ อ งหมายการค้ า
“Union” ด้ วย โดยที่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัททังหมดมี
้
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย คือ ผู้ติดตังงานระบบไฟฟ้
้
าสาหรับโครงการมาตรฐานและใช้
ไฟฟ้าในกลุ่มพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ได้ แก่ อาคาร คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้ างสรรพสินค้ า และสถานีรถไฟฟ้า เป็ นต้ น โดยมีการทาการตลาดผ่านตัวแทนจาหน่าย ( Dealers)
และผู้รับเหมาโครงการ
2. ท่อนา้ ประปาและข้ อต่อต่างๆ: ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “ArrowPP-R” เป็ นท่อคุณภาพสูงผลิตจากพลาสติกโพลิโพรพิลีน
(Polypropylene Random Copolymer: PP-R) สาหรับนา้ ดื่ม นา้ ประปา น ้าร้ อน และน ้าเย็น ซึง่ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทผลิตขึน้ ภายใต้
มาตรฐานเยอรมัน (DIN 8077-8078) โดยผลิตภัณฑ์ท่อน ้าประปาดังกล่าวสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท คือ (1) ท่อน ้าชัน้ เดียวทน
แรงดัน 10 บาร์ (2) ท่อ นา้ ชัน้ เดียวทนแรงดัน 20 บาร์ และ (3) ท่อ นา้ 3 ชัน้ ทนแรงดัน 20 บาร์ เพื่อ ใช้ ติดตัง้ ในอาคารหรื อ โรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย คือ กลุ่มพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง อุตสาหกรรมอาหารและยา ได้ แก่ คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารและยา เป็ นต้ น โดยมีการทาการตลาดผ่านตัวแทนจาหน่าย และผู้รับเหมาโครงการ
บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จากัด
ประกอบธุรกิจผลิ ตและจาหน่าย ท่อระบายอากาศหรื อท่อลม และท่อสาหรั บงานก่อสร้ าง เป็ นผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กกล้ าเคลือบ
สังกะสี ส่วนใหญ่เป็ นการผลิตตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า โดยผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ท่อระบายอากาศหรื อท่อลม (Air Duct) มีทงแบบท่
ั้
อวงกลม ท่อวงรี และท่อสี่ เหลี่ยม ใช้ สาหรับงานระบบปรั บอากาศและ
ระบายอากาศในอาคาร เช่น ท่อส่งลมเย็นในอาคารและห้ างสรรพสินค้ า ท่อดูดฝุ่ น งานลาเลียงและงานไซโล เป็ นต้ น ภายใต้ ตราสินค้ า
“Arrow duct” ซึง่ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทผลิตตามมาตรฐานสากล SMACNA โดยมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย คือ อาคารต่างๆ ห้ างสรรพสินค้ า
อุตสาหกรรมก่อสร้ าง และโรงงานอุตสาหกรรม
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2. ท่อสาหรับงานก่อสร้ าง (Post-Tension Duct) เป็ นท่อที่ใช้ ในงานก่อสร้ างระบบคอนกรี ตอัดแรง ใช้ สาหรับงานก่อสร้ างหลาย
รู ปแบบ เพื่อเสริ มความแข็งแรงของงานรากฐานการก่อสร้ าง ท่อนีผ้ ลิตจากวัสดุเหล็กเคลือบสังกะสี ผ่านการขึน้ รู ปเป็ นท่อด้ วยการรี ด
ตะเข็บเป็ นเกลียวยาวแบบเชื่อมซ้ อน (Double Seam) ระหว่างเกลียวนันจะมี
้
รอยย่นเป็ นลูกฟูกอยู่ ซึง่ จะช่วยให้ มีความแข็งแรง และทา
ให้ คอนกรี ตเกาะติดแน่นขึ ้น ท่อ Post-Tension เหมาะกับงานก่อสร้ างบ้ านเรื อน งานสร้ างถนน สะพาน งานก่อสร้ างฐานราก เป็ นต้ น โดย
มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย คือ งานโครงสร้ างพืน้ ฐานของอาคาร โครงสร้ างพืน้ คอนกรี ต และงานโครงสร้ างสะพาน เป็ นต้ น โดยมีกา รทา
การตลาดผ่านผู้รับเหมาโครงการ
บริษัท เมฆา-เอส จากัด
ประกอบธุรกิจให้ บริ การออกแบบและติดตังระบบงานต่
้
างๆ ในโครงการก่อสร้ าง เช่น ระบบปรั บอากาศ ,ระบบไฟฟ้า ,ระบบ
ประปา และสุขาภิบาล เป็ นต้ น มีทนุ จดทะเบียน 10 ล้ านบาท โดยมีบริ ษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จากัด เข้ าถือหุ้นเป็ นจานวนเงิน 6.5 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 65.0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของแต่ ละสำยผลิตภัณฑ์
โครงสร้ ำงรำยได้ ของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ ำงรำยได้

บริษัท

รำยได้ จำกกำรขำย:
1. ท่ อร้ อยสำยไฟฟ้ ำ 1

Arrow

ปี 2555
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ

ปี 2556
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ

ปี 2557
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ

ปี 2558
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ

ปี 2559
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ

518.95
5.25
95.55
149.42

66.85
0.67
12.32
19.25

555.75
9.30
88.16
215.02

63.53
1.06
10.08
24.58

648.58
7.40
89.43
250.24

65.14
0.73
8.98
25.13

790.90
9.67
88.56
267.16

68.19
0.65
7.72
23.43

861.23
6.28
91.06
244.38

63.06
0.46
6.67
17.89

7.08

0.91

6.57

0.75

8.73

1.05

53.49

4.42

152.65

11.18

776.25

99.12

874.80

98.33

1,004.39

99.02

1,209.78

98.79

1,355.60

99.26

6.88
0.88
13.18
1.67
9.91
0.98
14.85
783.13
100.00
887.98
100.00 1,014.30
100.00 1,224.63
รำยได้ รวม
1
หมายเหตุ: รายได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ข้อต่อสาหรับผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ ด้ วย
2
รายได้ อื่น ๆ ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายเศษเหล็ก กาไรจากการขายสินทรัพย์ กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี ้ยรับ เป็ นต้ น

1.21
100.00

10.07
1,365.66

0.74
100.00

1

2. ท่ อนำ้ ประปำ
3. ท่ อระบำยอำกำศ 1
4. ท่ อสำหรับงำนก่ อสร้ ำง และท่ อ
ร้ อยสำยไฟฟ้ ำใต้ ดนิ RTRC 1
รำยได้ จำกกำรบริกำร

รวมรำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร

Arrow
JSVT
JSVT
Arrow /
JSVT /
Meka-S

รำยได้ อ่ ืน ๆ

ส่วนที่ 1 หน้ า 6

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริกำร
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย แบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ ออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้

2.1.1

ธุรกิจผลิตท่ อร้ อยสำยไฟฟ้ ำ (Electrical Conduit)
บริ ษัทผลิตและจาหน่ายท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กอ่อน ท่อเหล็กอ่อนกันน ้าสาหรับใช้ ร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตรำสินค้ ำ

ผลิตภัณฑ์
คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
ท่ อเหล็กร้ อยสำยไฟฟ้ ำ แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
o เป็ นท่อเหล็กกล้ าเคลือบสังกะสี
1. ท่อเหล็กชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing: EMT) มี o ผนังท่อบาง ปลายเรี ยบ จึงมีความแข็งแรงน้ อยกว่าและ
ขนาดตังแต่
้ ½ นิว้ – 2 นิว้ ความยาวมาตรฐานของท่อ 3
มีราคาถูกว่า IMC และ RSC
เมตร

งำนที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
o เหมาะสาหรับใช้ งานตามที่พกั อาศัย
o ใช้ ในสถานที่เปิ ดโล่งและซ่อนได้ ในสถานที่เปี ยก
o ไม่สามารถใช้ ฝังใต้ ดนิ

2. ท่อ เหล็ก ชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metallic o เป็ นท่อเหล็กกล้ าเคลือบสังกะสี
Conduit: IMC) มี ข นาดตัง้ แต่ ½ นิ ว้ – 4 นิว้ ความยาว o ผนังท่อหนาปานกลาง ปลายเกลียว เพื่อให้ สามารถต่อ
มาตรฐานของท่อ 3 เมตร
ขยายได้
o มีความหนาแน่นน้ อยกว่าท่อ RSC แต่มากกว่า EMC

o สามารถใช้ ได้ ทงภายนอกและภายในอาคาร
ั้
o ใช้ ได้ ทกุ สภาพอากาศและทุกสถานที่
o สามารถทดแทนท่อ RSC ได้ เพราะราคาถูกกว่า

3. ท่อเหล็กชนิดหนา (Rigid Steel Conduit:RSC) มีขนาด o เป็ นท่อเหล็กกล้ าเคลือบสังกะสี ที่มีความแข็งแรงที่สุด o สามารถใช้ ได้ ทงภายนอกและภายในอาคาร
ั้
ตังแต่
้
½ นิ ้ว – 6 นิ ้ว ความยาวมาตรฐานของท่อ 3 เมตร
เพราะทามาจากเหล็กกล้ ารี ยกว่า Rigid Steel Conduit
และฝังดินได้
ซึง่ จะผ่านกระบวนการชุบสังกะสี ทาให้ สามารถป้องกัน o สามารถใช้ ในสภาพแวดล้ อมที่มีการผุกร่ อน
สนิมได้ อย่างดีและทนต่อสภาพแวดล้ อมต่างๆ ได้ ดี
หรื อติดตังในคอนกรี
้
ต สัมผัสกับดินโดยตรง
o ผนังท่อหนา ปลายเกลียว เพื่อให้ สามารถต่อขยายได้
และสถานที่เปี ยก

ส่วนที่ 1 หน้ า 7

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ตรำสินค้ ำ

ผลิตภัณฑ์
คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
ท่ อเหล็กอ่ อนร้ อยสำยไฟฟ้ ำ (Flexible Metal Conduit – o เป็ นท่อเหล็กคุณภาพมาตราฐาน สามารถผลิตด้ วย
FMC) ทาจากเหล็กชุบสังกะสีเป็ นท่อสายทาด้ วยแผ่นโลหะ
เหล็กชุบสังกะสี, สเตนเลส หรื อ อลูมิเนียม
(Metal strip) ล็อกกันเพื่อให้ การอ่อนตัวได้ ดีจึงสามารถโค้ ง o มีความยืดหยุ่นสูง ทนไฟและความร้ อนได้ ดี
งอได้ มีขนาดตังแต่
้ ½ นิ ้ว – 4 นิ ้ว ความยาวมาตรฐานของ o ใช้ ปอ้ งกันสายไฟฟ้าจากการขูดขีด ควัน ฝุ่ น ในอาคาร
ท่อแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
ทัว่ ไป ตึกสูง โรงงาน เครื่ องจักร และงานร้ อยสายไฟฟ้า
1. ท่อเหล็กอ่อนร้ อยสายไฟฟ้าชนิดสแควร์ ล็อค
ทัว่ ไป
(EFF-Squarelocked)

2. ท่อเหล็กอ่อนร้ อยสายไฟฟ้าชนิดอินเตอร์ ล็อค
(EF-Interlocked)

o ท่อทาด้ วยเหล็กชุบสังกะสี
o มีความแข็งแรงทนทานสูง (แข็งแรงว่า EFF-Square
locked)
o มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงดึงได้ ดี ทนไฟและทนความ
ร้ อน
o ใช้ ปอ้ งกันสายไฟฟ้าจากการขูดขีด ควัน ฝุ่ น ในอาคาร
ทัว่ ไป ตึกสูง โรงงาน เครื่ องจักร ที่ต้องการการปกป้อง
และทนทานสูง และในงานที่ต้องการโชว์หรื อเห็นท่อร้ อย
สายไฟฟ้าที่ชดั เจน

3. ท่อเหล็กอ่อนร้ อยสายไฟฟ้าชนิดหนา (Greenfield)

o
o
o
o

ท่อทาด้ วยเหล็กชุบสังกะสี ที่มีความหนาเป็ นพิเศษ
มีความแข็งแรงทนทานสูง
ทนไฟและทนความร้ อนได้ ดี
ใช้ ปอ้ งกันสายไฟฟ้าจากการขูดขีด ควัน ฝุ่ น ในอาคาร
ทัว่ ไป ตึกสูง โรงงาน เครื่ องจักร ที่ต้องการการปกป้อง
และมีความทนทานมากเป็ นพิเศษ

ส่วนที่ 1 หน้ า 8

งำนที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
o ใช้ ในสถานที่แห้ ง ไม่สามารถใช้ ในสถานที่เปี ยก
o ใช้ ในที่เข้ าถึงได้ และมีการป้องกันความเสียหาย
ทางกายภาพ
o ใช้ สาหรับการเข้ าบริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าหรื อกล่องต่อ
สาย ความยาวไม่เกิน 2 เมตร

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ตรำสินค้ ำ

ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์

ท่ อ เหล็ ก อ่ อนกั น น ำ้ ร้ อยสำยไฟฟ้ ำ
(Liquid-tigh o ท่อทาด้ วยเหล็กชุบสังกะสี พันด้ วยลวดทองแดง
Flexible Metal Conduit - LFMC) เป็ นท่อเหล็กอ่อนที่ห้ นุ o กันน ้าและน ้ามันได้ ดี มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงดึง
ด้ วยวัสดุอโลหะกันนา้ มีขนาดตังแต่
้ ½ นิ ้ว – 4 นิว้ ความ
และแรงกดต่างๆได้ ดี
ยาวมาตรฐานของท่อแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
o หุ้มด้ วย PVC คุณภาพสูง ทนต่อความร้ อนการกัดกร่ อน
และแสงแดดได้ ดี
1. ท่อเหล็กอ่อนกันน ้าคุณภาพสูง UL
o ใช้ ปอ้ งกันสายไฟฟ้าจากการขูดขีด ควัน ฝุ่ น คราบน ้า
คราบน ้ามัน เหมาะกับเครื่ องจักรโรงงานอุตสาหกรรม
และไซโล อาคารสูง อาคารทัว่ ไป คอมพิวเตอร์
2. ท่อเหล็กอ่อนกันน ้าชนิด EF – Interlocked

o ท่อทาด้ วยเหล็กชุบสังกะสี
o กันน ้าและความชื ้นได้ ดี มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูง
มาก
o หุ้มด้ วย PVC คุณภาพมาตรฐานสายไฟฟ้า
o ใช้ ปอ้ งกันสายไฟฟ้าจากการขูดขีด ควัน ฝุ่ น คราบน ้า
คราบน ้ามัน เหมาะกับเครื่ องจักรโรงงานอุตสาหกรรม
และไซโล อาคารสูง อาคารทัว่ ไป คอมพิวเตอร์

3. ท่อเหล็กอ่อนกันน ้าชนิด EFF – LSZH (Low Smoke,
Zero-Halogen)

o ท่อทาด้ วยเหล็กชุบสังกะสี โครงสร้ างเป็ นสแควร์ ล็อค
o หุ้มด้ วย PE (Poly Ethylene) มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ลามไฟ
อัตราการเกิดควันต่า
o ไม่มีสาร Halogen โดยผ่านการทดสอบจาก
ต่างประเทศแล้ วว่ามีความปลอดภัยสูงกว่าวัสดุร้อย
สายไฟฟ้าอื่นๆ
o ใช้ ปอ้ งกันสายไฟฟ้าจากการขูดขีด ควัน ฝุ่ น คราบน ้า
คราบน ้ามัน
o เหมาะสาหรับงาน รถไฟฟ้าใต้ ดนิ อุโมงค์ สนามบิน
โรงพยาบาล สถานที่สาธารณะที่ต้องการควาปลอดภัย
จากควันไฟและการลามไฟ
ส่วนที่ 1 หน้ า 9

งำนที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
o ใช้ ในที่ เ ปิ ดโล่ ง หรื อในที่ ซ่ อ นซึ่ ง การใช้ งาน
ต้ องการความยืดหยุ่นและต้ องการป้องกันจาก
ของเหลวไอหรื อของแข็ง
o ไซโลและโรงงาน
o รถไฟใต้ ดนิ อุโมงค์ สนามบิน
o ใช้ ในบริ เวณอันตราย
o ฝังดินโดยตรง
o ต่อปลายท่อเข้ ากล่องหรื อเครื่ องบริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ตรำสินค้ ำ

ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ ข้อต่ อต่ ำงๆ

ท่ ออีพอ็ กซีเรซินเสริมใยแก้ วสำหรับร้ อยสำยไฟฟ้ ำฯ

คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์

งำนที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท

o ผลิตจากเหล็กเคลือบนิกเกิล ,ทองเหลือง หรื อ สังกะสี
o มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงดึง
o มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทและขนาด สามารถ
รองรับการใช้ งานได้ หลากหลาย

o ใช้ งานร่ วมกับผลิตภัณฑ์ทอ่ ร้ อยสายไฟฟ้าของ
บริ ษัท

o ผลิตจากอีพ็อกซีเรซินเสริ มแรงด้ วยใยแก้ ว
o มีความเหนียวนุ่ม เป็ นฉนวนไฟฟ้า
o มีผลิตภัณฑ์หลากหลายขนาด สามารถรองรับการใช้
งานได้ หลากหลาย

o ใช้ ในงานร้ อยสายไฟฟ้าและสายสื่อสารใต้ ดนิ

ส่วนที่ 1 หน้ า 10

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

2.1.2

ท่ อนำ้ ประปำและข้ อต่ อต่ ำงๆ
บริ ษัท เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายท่อน ้าประปา และข้ อต่อต่าง ๆ ภายใต้ ตราสินค้ า
โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก Random Copolymer Polypropylene (80) หรื อ PP-R ซึง่ เป็ น
พลาสติกคุณภาพสูงใช้ เทคโนโลยีชนสู
ั ้ งขันนาโนเทคโนโลยี
้
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมต่อการใช้ เป็ นท่อน ้าประปา ท่อน ้าดื่ม / ท่อน ้าอุ่น / ท่อน ้าร้ อน / ท่อน ้าเย็น และได้ รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศเยอรมันนี
ตรำสินค้ ำ

ผลิตภัณฑ์

ท่ อประปำ Arrow PP-R(80) มีขนาดตังแต่
้ ½ นิ ้ว – 4 นิ ้ว
แบ่งเป็ น 3 ประเภท
1. ท่อชันเดี
้ ยว ไม่มีแถบสี (PN10)

2. ท่อชันเดี
้ ยว แถบสีน ้าเงิน 4 แถบ (PN20)

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

o วัสดุที่ใช้ ในการผลิต คือ PP-R ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีขนั ้ 1. ท่อชันเดี
้ ยว สีเขียว ไม่มีแถบสี
สูง ขัน้ นาโนเทคโนโลยี โดยจะไม่ มี ส่ ว นผสมของ o ใช้ ในระบบท่อน ้าประปาติดตังภายในอาคารทั
้
ว่ ไป
โลหะทุกชนิด ทาให้ ปลอดภัยและสะอาด
แรงดันน ้าปกติ สามารถทนแรงดันได้ ถงึ 10 บาร์
o ผิวภายใน และภายนอกท่อเรี ยบ
o ใช้ ในระบบท่อน ้าดื่มและท่อน ้าอุ่น อุณหภูมิ 20-60
o ปราศจากสารก่อมะเร็ งและโลหะปนเปื อ้ น
องศาเซลเซียส
o ไม่เป็ นสนิม ตะกรัน ไม่มีปัญหา กลิ่นกาว เศษกาว
2. ท่อชันเดี
้ ยว สีเขียว แถบสีน ้าเงิน 4 แถบ
หลุดค้ างท่อ
o ใช้ ในระบบท่อน ้าประปาติดตังในอาคารสู
้
งทัว่ ไป
o มีน ้าหนักเบา ทนแรงดันสูง อุณหภูมิสงู ทนน ้าร้ อนแรงดันน ้าสูง ทนแรงดันได้ ถงึ 20 บาร์
เย็น
o ใช้ ในระบบท่อน ้าดื่มและท่อน ้าร้ อน อุณหภูมิ 10-75
o มีอายุการใช้ งานในระบบยาวประมาณ 50 ปี
องศาเซลเซียส

3. ท่อ 3 ชัน้ แถบสีแดง 4 แถบมี (PN20) โดยมี Fiber
Composite เป็ นแกนกลาง

ข้ อต่ อต่ ำงๆ ทุกชิ ้นเป็ นทองเหลือง (yellow brass)
แบ่งเป็ น
1. ข้ อต่อมีเกลียว และ 2. ข้ อต่อไม่มีเกลียว
รวมถึง อุปกรณ์เสริ มอื่นๆ เช่น หัวเชี่อม เครื่ องเชื่อม กรรไกร
ตัดท่อ

งำนที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท

o ใช้ ยดึ หลอมให้ เป็ นเนื ้อเดียวกัน
o สามารถต่อเข้ ากับระบบท่อ อุปกรณ์อื่นๆ และ
อุปกรณ์วาล์วได้ ทกุ ชนิด
o ปราศจากสารก่อมะเร็ งและโลหะปนเปื อ้ น
o สะดวกในการติดตังและการซ่
้
อมบารุ ง

ส่วนที่ 1 หน้ า 11

3. ท่อ 3 ชัน้ สีเขียว แถบสีแดง 4 แถบ มี Fiber
Composite เป็ นแกนกลาง
o ใช้ ในระบบท่อน ้าประปาแรงดันสูง ท่อน ้าร้ อน ท่อ
น ้าเย็น
o อุณหภูมิการใช้ งาน 5 - 95 องศาเซลเซียส และทน
แรงดันได้ ถงึ 20 บาร์
ใช้ ได้ กบั งานต่อประกอบท่อประปาทุกประเภท ทนแรงดัน
และอุณหภูมิสงู

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

2.1.3

ท่ อระบำยอำกำศหรือท่ อลม (Air Duct)
บริ ษัทย่อย เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายท่อสาหรับงานปรับอากาศและระบายอากาศ ท่อดูดฝุ่ น งานลาเลียงและงานไซโล ภายใต้ ชื่อ “Arrow duct” ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการผลิตตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า ซึง่ มี
ลักษณะเป็ นโครงการ
ตรำสินค้ ำ

ผลิตภัณฑ์
ท่ อระบำยอำกำศ แบ่งออกเป็ น
1. ประเภทท่อแข็ง ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นเกลียวยาวต่อเนื่อง
ตลอดท่อทาให้ เพิ่มความแข็งแรงและน ้าหนักเบา ทน
แรงดันได้ ดี แบ่งเป็ น 3 รู ปทรง คือ
1.1 รู ปทรงกลม แบ่งเป็ น
(Spiral Round Duct) (Long Seam Round Duct)

o
o
o
o

คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
เป็ นท่อทาจากเหล็กเคลือบสังกะสี หรื อสแตนเลส
ประกอบติดตังง่
้ าย สะดวก รวดเร็ ว สวยงามและ
ประหยัดเวลา
Spiral Round Duct มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ตังแต่
้ 3 นิ ้ว – 80 นิ ้ว ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร
Long Seam Round Duct มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์
กลางตังแต่
้ 3 นิ ้ว – 60 นิ ้ว ความยาวมาตรฐาน
1.2 เมตร

ส่วนที่ 1 หน้ า 12

งำนที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
o งานระบบปรับอากาศ
o งานระบบระบายอากาศ ท่อดูดความร้ อน ฝุ่ น
ควัน ไอเสียหรื อกลิ่นต่างๆ
o งานไซโล ท่อลาเลียงเศษวัสดุในโรงงาน

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ตรำสินค้ ำ

1.2 รู ปทรงรี (Spiral Flat Oval Duct)

o เป็ นท่อทาจากเหล็กเคลือบสังกะสี หรื อสแตนเลส
o รู ปทรงรี มีขนาดความสูงตังแต่
้ 6 นิ ้ว – 28 นิ ้ว
ความกว้ างตังแต่
้ 22 นิ ้ว – 82 นิ ้ว ความยาว
มาตรฐาน 2 เมตร
o ประกอบติดตังง่
้ าย สะดวก รวดเร็ ว สวยงามและ
ประหยัดเวลา
o ใช้ กบั อาคารที่มีพื ้นที่ต่า / แคบ

o งานระบบปรับอากาศ
o งานระบายอากาศ

ผลิตภัณฑ์
1.3 รู ปทรงเหลี่ยม (Rectangular Duct)

คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
o เป็ นท่อทาจากเหล็กเคลือบสังกะสี หรื อสแตนเลส
o ขนาดของท่อ ผลิตตามแบบของลูกค้ า
o ประกอบติดตังง่
้ าย สะดวก รวดเร็ ว สวยงามและ
ประหยัดเวลา

งำนที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
o งานระบบปรับอากาศ
o งานส่งลมระบายอากาศ

ส่วนที่ 1 หน้ า 13

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
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2. ประเภทท่ออ่อน
2.1 Wind-Flex Duct

2.2 Flexible Metal Duct

o เป็ นท่อลมชนิดยืดหยุ่นได้ สามารถดัดโค้ งงอได้
ตามทิศทางที่ต้องการ มีน ้าหนักเบา
o ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม
o สามารถทนอุณหภูมิตงแต่
ั ้ -75 องศาเซลเซียส ถึง
+250 องศาเซลเซียส
o ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางตังแต่
้ 3นิ ้ว - 16 นิ ้ว
o ติดตังง่
้ าย สะดวก รวดเร็ วและราคาถูก

o งานระบบระบายอากาศ
o งานท่อดูดความร้ อน ปล่องควัน ไอเสีย ไอตะกัว่
และกลิ่นต่างๆ

o สามารถโค้ งงอได้ มีความแข็งแรงรับ
o งานระบบระบายอากาศ
แรงสัน่ สะเทือนได้ ดี
o งานท่อดูดความร้ อน ปล่องควัน ไอเสีย
o ผลิตจากวัสดุสงั กะสีหรื อสแตนเลส
o งานไซโล ท่อลาเลียงเศษวัสดุ
o สังกะสีสามารถทนอุณหภูมิตงแต่
ั ้ -40 องศา
เซลเซียส ถึง +250 องศาเซลเซียส สาหรับสแตน
เลส สามารถทนอุณหภูมิตงแต่
ั ้ -40 องศาเซลเซียส
ถึง +450 องศาเซลเซียส
o ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางตังแต่
้ ½ นิ ้ว - 12 นิ ้ว

ส่วนที่ 1 หน้ า 14
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ตรำสินค้ ำ

ผลิตภัณฑ์
ข้ อต่ อประเภทต่ ำงๆ

คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
o แข็งแรง ทนความร้ อน
o ใช้ เป็ นข้ อต่อในการเชื่อมท่อต่างๆ

ส่วนที่ 1 หน้ า 15

งำนที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
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2.1.4

ท่ อสำหรับงำนก่ อสร้ ำง (Post-Tension Duct)
บริ ษัทย่อย เป็ นผู้ผลิตและจาหน่าย ท่อสาหรับงานก่อสร้ าง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการผลิตตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า โดยส่วนใหญ่เป็ นผู้รับเหมาก่อสร้ าง

ตรำสินค้ ำ
ไม่ได้ ใช้ ตราสินค้ า

ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์

ท่ อสำหรั บงำนก่ อสร้ ำงระบบคอนกรี ต (Post-Tension เป็ นท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มีเกลียวยาวตลอดเป็ นลอน
Duct) มี 2 ประเภท คือ
มี ลัก ษณะสู ง ๆ ต่ า ๆ อย่ า งลู ก ฟู ก ท าให้ ส ามารถยึ ด
เกาะติด กับ คอนกรี ต ได้ แ น่ น และถ่ า ยแรงเข้ า กับ พื น้
1. Corrugated Flat Oval Duct
คอนกรี ตได้ ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อร้ อยลวดแรงดึงดูดสูง
สาหรับงานระบบคอนกรี ตอัดแรง
o ทาให้ ลดจานวนเสาและจานวนคานที่ต้องใช้ จึงทา
ให้ มีพื ้นที่ใช้ สอยเพิ่มขึ ้น
o มีความแข็งแรง และประหยัดเวลาในการก่อสร้ าง
o ท่อทรงรี มีความกว้ าง ตังแต่
้ 40 – 100 มิลลิเมตร
และความสูงตังแต่
้ 15 -30 mm ความยาว 6 เมตร
หรื อสัง่ ผลิตได้ ตามต้ องการ
2. Corrugate Round Duct
o ท่อทรงกลมมีเส้ นผ่าศูนย์กลางตังแต่
้ 30- 300
มิลลิเมตร ความยาว 6 เมตร หรื อ สัง่ ผลิตได้ ตาม
ต้ องการ

งำนที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
o งานระบบพื ้นคอนกรี ตอัดแรง
o งานก่อสร้ างอาคาร บ้ านเรื อน งานสร้ างถนน

o งานสร้ างทางด่วน งานสะพานลอย งานสะพานต่างๆ
o งานแผ่นผนังห้ องสาหรับก่อสร้ างอาคาร และงาน
ก่อสร้ างอื่นๆ

o งานฐานแท่นสาหรับรองรับเครื่ องจักร (Bolt)
o อุตสาหกรรม หรื องานตอหม้ อสะพาน

ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังมีรายได้ จากการขายแผ่นเหล็ก และการให้ บริ การติดตังประกอบอุ
้
ปกรณ์ทอ่ สาหรับกรณีที่ลูกค้ าต้ องการ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนที่น้ อยกว่าร้ อยละ 2 ของรายได้ จากการขายและบริ การ
ส่วนที่ 1 หน้ า 16
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2.2

กำรตลำดและสภำวะกำรแข่ งขัน

2.2.1

นโยบำยกำรตลำดที่สำคัญ

2.2.1.1 กลยุทธ์ กำรตลำด
จากการที่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความชานาญในอุตสาหกรรมผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อ
ร้ อยสายไฟฟ้าเพื่อใช้ ในงานวางระบบไฟฟ้าเป็ นเวลานาน รวมถึงบริ ษัทย่อยซึ่งผลิตท่อระบายอากาศ ท่อ ลม และท่อก่อสร้ างสาหรั บ
อุตสาหกรรมก่อสร้ าง จึงสามารถพัฒนาบริ ษัทให้ เป็ นที่ยอมรั บอย่างกว้ างขวาง เป็ นหนึ่งในผู้ ผลิตและจัดจาหน่ายสินค้ าที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และมีบริ การที่ครบวงจร ทังในด้
้ านความหลากหลายของประเภทสินค้ าและความครบถ้ วนของสินค้ าแต่ละรายการ รวมทัง้
ระบบบริ หารจัดการที่เป็ นระบบรับรองโดยมาตรฐาน ISO 9001 โดยบริ ษัทมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตสินค้ าและ
ลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อรักษาฐานลูกค้ าที่มีอยู่เดิมรวมทังเพื
้ ่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริ ษัท
ดังต่อไปนี ้
1. รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้ า
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ ความสาคัญกับการผลิตสินค้ าให้ ได้ มาตรฐาน และตรงตามความต้ อ งการของลูกค้ า รวมทัง้ มีร าคา
เหมาะสมสามารถแข่งขันได้ ทาให้ ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าทังในและต่
้
างประเทศเรื่ อยมา ทังนี
้ ้ สินค้ าของบริ ษัทได้ รับการรั บรอง
มาตรฐานคุณ ภาพผลิตภัณฑ์จากทัง้ ในและต่างประเทศ เช่น มาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), มาตรฐาน Underwriters
Laboratories INC. (UL), มาตรฐานประเทศเยอรมัน (DIN) เป็ นต้ น รวมทังมาตรฐานการติ
้
ดตัง้ เช่น มาตรฐานการติดตังทางไฟฟ้
้
า
(ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2551) และ National Electric Code (NEC) เป็ นต้ น
2. สร้ างตราสินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ู จกั
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายในการสร้ างตราสินค้ า ได้ แก่ Arrow และ Union ให้ เป็ นที่ร้ ู จักเพื่อขยายฐานลูกค้ าเป้าหมายให้
รู้ จกั ตราสินค้ าและเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมากขึ ้น โดยวิธีดงั ต่อไปนี ้
1) การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ได้ แก่ สื่อวิทยุ เช่น ออกอากาศโฆษณาผ่านรายการเกี่ยวกับการก่อสร้ างและบ้ าน สื่อสิ่งพิมพ์
เช่น ไทยแลนด์เยลโล่เพสเจส และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เจาะกลุ่มลูกค้ า เช่น นิตยสารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่ องกล
(TEMCA) ซึง่ เป็ นนิตยสารสาหรับผู้ออกแบบงานระบบ นิตยสารบ้ านและสวน นิตยสาร House เป็ นต้ น รวมถึงการสร้ าง
เวปไซต์ของบริ ษัท ได้ แก่ www.arrowpipe.com และ www.airduct.co.th ให้ สินค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นที่
รู้ จกั แก่คนทัว่ ไป และให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ าถึงบริ ษัทได้ สะดวกขึ ้น
2) การออกงานแสดงสินค้ าต่างๆ เช่น งานวิศวกรรมแห่งชาติ งานแสดงสินค้ าสถาปนิก งานเครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุตสาหกรรม (METALEX) เป็ นต้ น และงานโรดโชว์ (Road Show) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และต่างจังหวัด
3) การจัดสัมมนาแก่นกั ศึกษาด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า ในสถาบันศึกษาต่างๆ เพื่อให้ เป็ นที่ร้ ู จัก ในการใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
เมื่อได้ ทางานปฏิบตั จิ ริ ง
4) การประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มบริ ษัทผู้ออกแบบระบบ โดยจัดงานสัมมนาให้ ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ
ทังหมดดั
้
งกล่าวข้ างต้ น เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ตราสินค้ าและผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั มากขึ ้น โดยบริ ษัทมีงบประมาณสาหรับ
การโฆษณาประมาณไม่เกินร้ อยละ 3 ของยอดขาย
3. รักษาฐานลูกค้ าปัจจุบนั
ลูกค้ าปั จจุบนั เป็ นฐานลูกค้ าที่สร้ างรายได้ หลักให้ กับบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงให้ ความสาคัญกับการรั กษาฐาน
ลูกค้ าดังกล่าวให้ มากที่สุด ซึง่ จะเน้ นการสร้ างสายสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทกับฐานลูกค้ ากลุ่มดังกล่าว เน้ นให้ ลูกค้ ารับทราบความคุ้มค่า
ของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ างความพึงพอใจ โดยพนักงานจะติดต่อกับลูกค้ าปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ ทังการเข้
้
าเยี่ยมเยียนด้ วยตัว เอง หรื อ
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ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ นอกจากนี ้ กลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้ ากลุ่มนี ้ ยังประกอบด้ วย การรักษาคุณภาพของสินค้ า การส่งของให้ ตรง
เวลาที่กาหนด และการบริ การที่ประทับใจ โดยบริ ษัทมีการจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้ าด้ วย
4. ความหลากหลายของสินค้ า
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายท่อหลากหลายประเภท ทังท่
้ อร้ อยสายไฟฟ้าแบบท่อเหล็กกล้ าเคลือบสังกะสี แบบ
ท่อเหล็กอ่อน และแบบท่อเหล็กอ่อนกันน ้า รวมถึงท่อน ้าประปา ท่อระบายอากาศรู ปทรงต่างๆ และท่อสาหรับงานก่อสร้ าง ทาให้ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้ าได้ นอกจากนี ้ ยังจะมีแผนการพัฒนาสินค้ าใหม่ๆ เพื่อเสริ มผลิตภัณฑ์บริ ษัทให้ กบั
ลูกค้ าด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการปรั บปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรั บ
ความต้ องการของลูกค้ าได้ มากยิ่งขึ ้น
5. การครอบคลุมฐานลูกค้ าในทุกกลุ่ม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อ ยเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายท่อประเภทต่าง ๆ ภายใต้ ตราสินค้ า “ARROW” และ “UNION” โดยมีการวาง
ตาแหน่งทางการตลาดที่ตา่ งกัน คือ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้ า ARROW ซึง่ มีระดับราคาที่สูงกว่าใช้ สาหรับเจาะกลุ่มลูกค้ าในตลาดบน
เน้ นคุณภาพสูง และสาหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้ า UNION ซึง่ มีระดับราคารองลงมาจะใช้ สาหรับเจาะกลุ่มลูกค้ าในตลาดรอง โดย
การวางตาแหน่งทางการตลาดดังกล่าว ส่งผลให้ สามารถเข้ าถึงและครอบคลุมลูกค้ าได้ ในทุกกลุ่ม
6. การให้ บริ การที่ดีและรวดเร็ ว
เพื่ อ เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีแ ละความพึงพอใจให้ แ ก่ลูกค้ า บริ ษัทและบริ ษัทย่อ ยมี นโยบายการบริ การที่สร้ างความ
ประทับใจให้ แก่ลูกค้ าตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนสิน้ สุดการขาย เช่น จัดทาใบเสนอราคา/บิลขายได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง จัดส่งสินค้ าตรงเวลา จัดเก็บ
สินค้ าให้ อยู่ในสภาพดีรอการจัดส่ง เป็ นต้ น โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมด้ านการบริ การและด้ านเทคนิคที่เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ให้ แก่พนักงาน
เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ และทักษะในการทางานและสามารถตอบปั ญหาให้ กับลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ อง นอกจากนี ้ ยังมีบริ การเสริ มจัดหา
อุปกรณ์ อื่นๆที่เกี่ยวข้ องและเสริ มผลิตภัณฑ์บริ ษัทให้ กบั ลูกค้ า เช่น หน้ ากากแอร์ ฉนวน เทปกาว อุปกรณ์ ท่อเหลี่ยมต่างๆ เป็ นต้ น เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างครบวงจร นอกจากนี ้ ยังส่งเสริ มให้ พนักงานขายมีความรู้ ด้ านเทคนิคการขายโดยจะส่งพนักงาน
ด้ านการตลาดเข้ าอบรมภายนอกคนละอย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อปี
2.2.1.2 กลุ่มลูกค้ ำ
ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะอยู่ในธุรกิจก่อสร้ าง อสังหาริ มทรัพย์ และโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ ต้ องการวางระบบ
ไฟฟ้า ระบบระบายอากาศหรื อ ระบบประปา โดยติดตัง้ ท่อ ร้ อยสายไฟฟ้า ท่อ ระบายอากาศหรื อ ท่อ ประปาใหม่ รวมทัง้ หน่วยงานที่
ต้ องการปรับปรุ งระบบไฟฟ้าและระบบประปา ให้ มีความปลอดภัยยิ่งขึ ้น โดยมีสดั ส่วนผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ (End user) ที่เป็ นธุรกิจก่อสร้ าง
และอสังหาริ มทรัพย์อยู่ประมาณร้ อยละ 75 และโรงงานอุตสาหกรรมประมาณร้ อยละ 25 ของลูกค้ าทังหมด
้
โดยบริ ษัทแบ่งกลุ่มลูกค้ า
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเพื่อเข้ าถึงกลุ่มผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ (End user) เป็ น 3 กลุ่มหลัก ดังนี ้
ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัท

ARROW

กลุ่มลูกค้ า

ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ (End User)

ตัวแทนจาหน่าย

ธุรกิจก่อสร้ างและ
โครงการอสังหาริมทรัพย์

ผู้รับเหมาก่อสร้ างง

โรงงานอุตสาหกรรม

เจ้ าของโครงการ
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ตำรำงแสดงประเภทของลูกค้ ำสำหรับแต่ ละผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ท่อร้ อยสายไฟฟ้า
ท่อน ้าประปา
ท่อระบายอากาศ
ท่อก่อสร้ าง (Post tension)

ประเภทธุรกิจของลูกค้ ำ
ตัวแทนจำหน่ ำย
ผู้รับเหมำ







เจ้ ำของโครงกำร





(1) ตัวแทนจาหน่าย (Dealers) คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 52 ของรายได้ จากการขายและบริ การในปี 2559 โดยบริ ษัท
จะขายสินค้ าให้ ตวั แทนจาหน่ายและให้ ตวั แทนจาหน่ายเป็ นผู้รับผิดชอบในการติดต่อลูกค้ ารวมถึงการติดตังทั
้ งหมด
้
โดยบริ ษัทพิจารณา
คัดเลื อกตัวแทนจาหน่ายจากความสามารถในการให้ บริ การกับลูกค้ า คุณภาพในการติดตัง้ พื น้ ที่ที่ตัวแทนจา หน่ายสามารถเข้ าทา
การตลาด ซึง่ ตัวแทนจาหน่ายดังกล่าวทาให้ การกระจายสินค้ าของบริ ษัทกว้ างขวางมากขึน้ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด นอกจากนี ้ ยังมี
บริ ษัทตัวแทนจาหน่ายในต่างประเทศสัง่ ซื ้อสินค้ าประเภทท่อร้ อยสายไฟฟ้าจากบริ ษัทไปขาย โดยตัวแทนจาหน่ายดังกล่าวเป็ นบริ ษัทเท
รดดิ ้งในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศตุรกี เป็ นต้ น โดยสัดส่วนการขายต่างประเทศในปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละประมาณ 3.96
ของรายได้ จากการขายและบริ การ
ทังนี
้ ้ ลูกค้ าประเภทตัวแทนจาหน่ายสามารถเข้ าเสนอราคาเพื่อจาหน่ายแก่งานโครงการด้ วย โดยบริ ษัทมีนโยบายไม่ให้ ตวั แทน
จาหน่ายเสนอราคาสินค้ าของบริ ษัทแข่งกัน เอง โดยจะให้ สิทธิแก่ร้านค้ าที่แจ้ งให้ แก่บริ ษัท ทราบก่อนเป็ นรายแรก และบริ ษัทจะไม่เข้ า
เสนอราคาแข่งกับตัวแทนจาหน่ายเช่นกัน ปั จจุบนั บริ ษัทมีตวั แทนจาหน่ายประมาณ 60 ร้ านค้ า อยู่ในเขตกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด
โดยกาหนดเครดิตการชาระเงิน 60 - 90 วัน บริ ษัทยังมีแผนที่จะเพิ่มตัวแทนจาหน่ายต่อไปหากพิจารณาแล้ วเห็นว่าตัวแทนจาหน่ายนัน้
มีความสามารถในการขายและการชาระเงิน
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังผลิตสินค้ าลักษณะ OEM (Original Equipment Manufacturer) ให้ แก่ผ้ ูจัดจาหน่ายท่อ เหล็กร้ อย
สายไฟฟ้าบางราย โดยไม่ตดิ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัท โดยยอดขายของการผลิตลักษณะดังกล่าวที่ผ่านมามีสดั ส่วนไม่เกินร้ อยละ
10 ของรายได้ จากการขายและบริ การ
อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ประเภทท่อ ระบายอากาศ และท่อก่อสร้ างจะไม่ข ายผ่านตัวแทนจาหน่าย (Dealer) เนื่ องจากส่วนใหญ่เป็ น
สินค้ าสัง่ ผลิตโดยเฉพาะตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า
(2) ผู้รับเหมาก่อสร้ าง (Contractors) คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 24 ของรายได้ จากการขายและบริ การในปี 2559 ซึง่
เป็ นกลุ่มเป้าหมายหลัก เช่น บริ ษัท อิตาเลียนไทย จากัด (มหาชน), บริ ษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน) เป็ นต้ น โดยลักษณะปกติของการ
ทาธุรกิจรั บเหมาก่อสร้ าง ผู้รั บเหมางานระบบจะเป็ นผู้รับงานจากลูกค้ า โครงการก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น โครงการ
รถไฟฟ้า บีทีเอส โครงการรถไฟฟ้าใต้ ดิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็ นต้ น และลูกค้ าประเภทอสังหาริ มทรัพย์ เช่น อาคารสานักงาน
คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ห้ างสรรพสินค้ า เป็ นต้ น โดยผู้รับเหมาจะสัง่ ซื ้อสินค้ าตามการวางแบบของ
ผู้ออกแบบระบบสาหรั บงานก่อสร้ างในส่วนต่างๆ ซึ่งผู้ออกแบบจะเป็ นผู้กาหนดรายชื่อผู้จาหน่ายสินค้ าอุปกรณ์ ต่างๆ (Vendor list)
เพื่อให้ ผ้ รู ั บเหมาก่อสร้ างสามารถสัง่ ซื ้อสินค้ าได้ ตรงตามรู ปแบบ ซึง่ บริ ษัทจะต้ องเสนอราคาให้ แก่ผ้ รู ับเหมาโครงการเพื่อ ประกอบการ
พิจารณางบประมาณ โดยโครงการที่บริ ษัทได้ รับการสัง่ ซื ้อจากผู้รับเหมา มีทงโครงการติ
ั้
ดตังท่
้ อร้ อยสายไฟฟ้า ท่อน ้าประปา ท่อระบาย
อากาศ และท่อสาหรับงานก่อสร้ าง
การพิจารณาเลือกผู้รับเหมาเพื่อลดความเสี่ยงในการรับชาระเงิน บริ ษัทจะพิจารณาจากประวัตแิ ละชื่อเสียงในวงการ ผลงานที่
ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้รับเหมา จะได้ รับการประเมิน ว่ามีศกั ยภาพที่เพียงพอในการชาระหนี ้ นอกจากนี ้ บริ ษัทอาจมีการเรี ยก
เก็บเงินมัดจาล่วงหน้ าจากลูกค้ าร้ อยละ 50 ของมูลค่าสัง่ ซื ้อ ในกรณี ที่มีการสัง่ ซื ้อสินค้ าโดยที่ยงั ไม่มีกาหนดการส่งมอบและ/หรื อกรณี
ครบกาหนดการยืนราคา สาหรั บกรณีที่เป็ นลูกค้ าใหม่หรื อลูกค้ าที่มีความเสี่ยง บริ ษัทจะให้ ลูกค้ าออกเช็คล่วงหน้ าหรื อตัว๋ อาวัล ซึง่ เป็ น
การลดความเสี่ยงจากการเรี ยกเก็บเงินได้ อีกทางหนึง่ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายการให้ เครดิตการชาระเงินอยู่ที่ 60 - 90 วัน
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(3) เจ้ าของโครงการ (Project Owners) คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 3 ของรายได้ จากการขายและบริ การ ในปี 2559
ลูกค้ ากลุ่มนี ้คือเจ้ าของโครงการผู้ที่มาติดต่อขอให้ บริ ษัทเสนอราคาโดยตรง ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เช่น บริ ษัท แสน
สิริ จากัด (มหาชน) บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) เจ้ าของโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ ต้ องการวางระบบไฟฟ้า ระบบประปา
ระบบระบายอากาศ รวมถึงงานก่อสร้ างระบบคอนกรี ตอัดแรงสาหรับโครงการใหม่หรื อการปรับปรุ งคุณภาพ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทมีการ
บริ หารความเสี่ยงในการเรี ยกเก็บเงินจากเจ้ าของโครงการเช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้ าผู้รับเหมา
สาหรับกลุ่มลูกค้ าของผลิตภัณฑ์ประเภทท่อระบายอากาศและท่อก่อสร้ าง จะมีกลุ่มลูกค้ าเป็ นผู้รับเหมางานระบบ และเจ้ าของ
โครงการ(รวมโรงงานอุตสาหกรรม) คิดเป็ นสัดส่วน 80 และ 20 ตามลาดับ ซึง่ ไม่ผ่านตัวแทนจาหน่าย เนื่องจากสินค้ าส่วนใหญ่เป็ นสินค้ า
สัง่ ผลิตโดยเฉพาะตามคาสัง่ ลูกค้ า
ตำรำงแสดงสัดส่ วนรำยได้ จำกกำรขำยและบริกำรในประเทศและต่ ำงประเทศ
รำยได้ จำกกำรขำย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม

2557
2558
ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ

2559
ล้ ำนบำท ร้ อยละ

950.34
54.05
1,004.39

1,301.98
53.62
1,355.60

94.62
5.38

100

1,132.28
77.50
1,209.78

93.59
6.41

100

96.04
3.96

100

ทังนี
้ ้ ลูกค้ า 10 รายแรกในปี 2557 2558 และ 2559 มีสัดส่วนการขายประมาณร้ อยละ 58.03 ร้ อยละ 55.46 และ 42.32 ของ
รายได้ จากการขายและบริ การ ตามลาดับ และไม่มีลกู ค้ ารายใดมีสดั ส่วนการขายเกินร้ อยละ 10 ของรายได้ จากการขายและบริ การ
2.2.1.3 นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
บริ ษัทมีนโยบายการกาหนดราคาตามราคาต้ นทุนของผลิตภัณฑ์บวกอัตรากาไรขันต้
้ นที่เหมาะสม และเป็ นไปตามภาวะของ
อุปสงค์และอุปทานในตลาด บริ ษัทจะกาหนดราคาให้ สามารถแข่ งขันในตลาดได้ และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางด้ านราคาโดยการ
ตัดราคาแข่งกับผู้ประกอบการรายอื่น แต่จะเน้ นเรื่ องคุณภาพสินค้ าและการให้ บริ การที่รวดเร็ ว และมีการให้ ส่วนลดทางการค้ าตาม
นโยบายของบริ ษัท บริ ษัทจะพิจารณาขึ ้นราคาหากเกิดกรณีราคาต้ นทุนเหล็กซึง่ มีความผันผวนตามราคาในตลาดโลก บริ ษัทจะติดตาม
การเคลื่อนไหวราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ ชิดและจองซื ้อวัตถุดิบเพื่อสามารถบริ หารต้ นทุนในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ และสามารถควบคุมต้ นทุน
และกาไรขันต้
้ นไม่ให้ ผนั ผวนไปตามราคาวัตถุดบิ ในตลาดโลก
2.2.1.4 กำรจำหน่ ำยและช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย
เนื่องจากกลุ่มลูกค้ าหลักของบริ ษัทแบ่งเป็ น 3 กลุ่มดังกล่าวในข้ อ 3.2.2 ดังนัน้ ช่องทางการจาหน่ายของบริ ษัทจึงแบ่งเป็ น การ
จาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่าย และการจาหน่ายโดยตรงต่อผู้รับเหมางานระบบและเจ้ าของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การจัดจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่าย (Dealer): บริ ษัทมีการจาหน่ายสินค้ าผ่านตัวแทนจาหน่าย เพื่อช่วยในการกระจาย
สินค้ าและเป็ นการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทให้ กบั ลูกค้ าทังกรุ
้ งเทพฯ และต่างจังหวัด โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
ดูแลกลุ่มลูกค้ าตัวแทนจาหน่ายโดยตรง ซึง่ เจ้ าหน้ าที่ดงั กล่าวจะคอยดูแลกลุ่มลูกค้ าเฉพาะกลุ่มทาให้ ทราบความต้ องการของลูกค้ าและ
ความเคลื่อนไหวของตลาดได้ เป็ นอย่างนี ้ และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าโดยเฉพาะลักษณะผลิตภัณฑ์
2. การจัดจาหน่ายตรงต่อผู้รับเหมาติดตังงานระบบ
้
(Contractors) และเจ้ าของโครงการ บริ ษัทใช้ กลยุทธ์การขาย ตรงในการ
ขายสินค้ าต่องานโครงการ โดยให้ เจ้ าหน้ าที่ขายโครงการที่มีความรู้ ด้ านผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดีทาการนาเสนอ โครงการให้ กบั ผู้ออกแบบ
งานระบบของเจ้ าของโครงการ เพื่อให้ ชื่อของบริ ษัทติดอยู่ใน Vendor list และบริ ษัทจะได้ รับ คัดเลือกเข้ าร่ วมเสนอราคา จนกระทัง่ ปิ ด
การขาย เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฝ่ ายการตลาดจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้ าง โครงการใหม่ๆ เพื่อเข้ าเสนอแนะนาผลิตภัณฑ์
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นอกจากนี ้ยังมีผ้ รู ับเหมาบางส่วนที่ตดิ ต่อกับบริ ษัทโดยตรงเนื่องจากได้ รับข้ อมูลบริ ษัทจากการโฆษณา และผู้รับเหมาบางราย
ที่ได้ รับการเจาะจงจากเจ้ าของโครงการให้ ซื ้อสินค้ าจากบริ ษัท และบางส่วนเป็ นการแนะนาจากลูกค้ าเก่า บริ ษัทมีพนักงานขายโดยตรง
สาหรั บงานโครงการของบริ ษัทและบริ ษัท ย่อย โดยในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสดั ส่วนรายได้ จากการจัดจาหน่ายผ่านตัวแทน
จาหน่ายรวมกับ OEM สัดส่วนการจัดจาหน่ายโดยตรงต่อผู้รับเหมาติดตัง้ งานระบบรวมกับการจาหน่ายให้ เจ้ าของโครงการ และสัดส่วน
รายได้ จากการบริ การ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 61.02 ร้ อยละ 27.72 และ ร้ อยละ 11.26 ของรายได้ จากการขายและบริ การ ตามลาดับ
2.2.2

ภำวะอุตสำหกรรมและภำวะกำรแข่ งขัน

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 เติบโตได้ ต่ากว่าการคาดหมาย มี ผลกระทบการจากชะลอตัวของหลายๆปั จจัย ถึงแม้ สถานการณ์
ทางการเมืองที่ส่อแววดีขึ ้นแต่ก็ยงั ไม่มีความชัดเจน ภาคส่งออกที่ไม่เป็ นตามเป้าหมาย หนี ้ครัวเรื อน ที่มีอตั ราสูงขึ ้นและส่งผลกระทบกับ
GDP รวมทังการเบิ
้
กจ่ายงบประมาณที่ล่าช้ าของภาครัฐ อย่างไรก็ดีสภาวะ การอ่อนตัวทางเศรษฐกิจที่มีมากในปี 2559 น่าจะปรับตัวดี
ขึ ้นในปี 2560 รวมทังภาครั
้
ฐที่มีปัจจัยหนุนจากโครงการ พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการคมนาคมในปี 2558 - 2565 ที่มีวงเงินรวม
มากกว่า 3 ล้ านล้ านบาท รวมถึงแผนเร่ งด่วนในปี 2560 ที่ม่งุ เน้ นงานโครงสร้ างพื ้นฐานจะช่วยทาให้ เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ ดีขึ ้น
จากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจในปี 2559 ที่ดาเนินไปอย่างเชื่องช้ า ถึงแม้ การผลักดันจากภาครัฐยังมีอย่างต่อเนื่อง แต่ผลกระทบ
จากหลายๆปัจจัยทังเศรษฐกิ
้
จต่างประเทศที่ยงั ชะลอตัว รวมทังสถานการณ์
้
ทางการเมือง ทาให้ อตั ราการเติบโตของประเทศอยู่ในระดับ
ต่า ประกอบกับการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้ าของโครงการภาครั ฐ ทาให้ การฟื ้นตัวเป็ น ไปอย่ างค่อ ยเป็ น ค่อ ยไป อย่ างไรก็ตาม
ความหวังของภาคธุรกิจก็ยงั อาศัยปัจจัยจากภาครัฐเป็ นแรงผลักดันเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป
ภาพธุรกิจก่อสร้ างที่มีผลโดยตรงต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ยังคงมีการปรับตัวในทางบวก ถึงแม้ โครงการที่เปิ ดตัวใหม่ใน
ปี 2559 ยังไม่มากนัก แต่ก็ยงั คงมีหลายโครงการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จากความต้ องการของตลาดที่ถดถอยลงบ้ างแต่ไม่รุนแรงนัก
ในส่วนของอสังหาริ มทรัพย์เชิงธุรกิจ ซึง่ ได้ แก่ อาคารสานักงานและศูนย์การค้ า บ้ านจัดสรร มีผ ลประกอบการการที่แข็งแกร่ ง
ในปี ที่ผ่านมา หลักๆเนื่องจากมีการลงทุนในภาครัฐบาลได้ มีการ ก่อสร้ างทางรถไฟฟ้า ทางด่วน สะพานข้ ามแม่น ้า ขยายถนนและสร้ าง
ขึน้ ใหม่ ส่งผลให้ อสังหาริ มทรั พย์ ประเภทศูนย์ การค้ าและบ้ านจัดสรรมี การขยายเพิ่มขึน้ มากจากการที่ตลาดอสังหาริ มทรั พย์ ของ
กรุ งเทพฯ มีพื ้นฐานที่แข็งแกร่ ง ทาให้ ยงั คงสามารถมีผลประกอบการที่ดีได้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา แต่สาหรับปี 2560 นี ้ แนวโน้ มของตลาด
ยังมีทศิ ทางที่ไม่ชดั เจนมากนัก ซึง่ เกิดข้ อกังวลสาคัญสาหรับทุกภาคส่วนในขณะนี ้คือสถานการณ์ความตึงเครี ยดจากเศรษฐกิจยุโรป โดย
พบว่าผู้พฒ
ั นาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ เจ้ าของ นักลงทุน ตลอดจนรวมถึงผู้ซื ้อผู้เช่า เริ่ มมีความระมัดระวังมากขึ ้นโดยส่วนหนึ่งได้ ชะลอ
การตัด สิ น ใจต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ รอดูส ถานการณ์ ดัง จะเห็ น ได้ จ ากการที่ บ ริ ษั ท พัฒ นาโครงการหรื อ เจ้ าของ
อสังหาริ มทรัพย์ บางรายในช่วงนี ้ ได้ ชะลอกิจกรรมการตลาดหรื อการส่งเสริ มการขายที่ต้องใช้ เงินลงทุนจานวนมากออกไปก่อน เนื่องจาก
ยังไม่มั่นใจในผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นตามมาจากสถานการณ์ ความแน่นอนของการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคพืน้ ยุโรปที่ส่งผลกระทบ
ระยะยาวต่อตลาดด้ วยเช่นกัน ดังสะท้ อนให้ เห็นได้ จากการที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เข้ ามาในไทย มีอตั ราการขยายตัวที่ต่า
กว่าหลายๆ ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้ วยกันในช่วงปี ที่ผ่านๆมา คาดการณ์แนวโน้ มตลาดในปี 2559 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวดีขึ ้น
แต่ก็ต้องหันมามองสถานการณ์ทางการเมืองของเศรษฐกิจไทยเช่นกัน เพราะมีปัจจัยทังภายในและภายนอก
้
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อย่างไรก็ตามในปี 2560 ยังคงต้ องให้ ความสนใจกับปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบหลายประเด็น เช่น
1. ปั ญ หาเรื่ อ งภัย แล้ ง ท าให้ ก าลังซื อ้ ถดถอยอย่า งแน่น อน ซึ่งในปี 2560 ถูกคาดการณ์ ว่า เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ที่ ส่ง ผลต่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิจ
2. ความไม่แน่นอนในการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
3. สัดส่วนหนี ้สินของภาคครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูง มีผลทาให้ อานาจซื ้อของภาคครัวเรื อนลดต่าลง
4. สถาบันการเงินเพิ่มความเข้ มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลข NPLs
5. ประเทศจีนปรั บนโยบายเศรษฐกิจโดยเน้ นพึ่งพาสินค้ าในประเทศ และลดการนาเข้ า รวมทังความพยายามปรั
้
บราคา
สินค้ าส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มวัตถุดบิ หลักในอุตสาหกรรม
ทังนี
้ ้การพัฒนาประเทศก็ยงั คงมีปัจจัยทางบวกที่ส่งผลดี อาทิ การลงทุนพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ รวมทังการจั
้
ดตัง้
เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน รวมทังการเข้
้
าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาครัฐ และเอกชน
2.3

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ และบริกำร

2.3.1

การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ วัตถุดบิ ประเภทเหล็กชุบสังกะสี และประเภทเม็ดพลาสติก (PPR และ PVC) โดยใน
ปี 2559 สัดส่วนการสัง่ ซื ้อเหล็กและเม็ดพลาสติกคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 95 ต่อร้ อยละ 5 ของยอดซื ้อทังหมด
้
1. เหล็กเคลือบสังกะสี
วัตถุดิบสาคัญในการผลิตท่อร้ อยสายไฟ ท่อระบายอากาศ และท่อก่อสร้ าง คือเหล็กชุบสังกะสี (Hot-dip Galvanized) บริ ษัทมี
นโยบายการสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านทังบริ
้ ษัทตัวแทนจัดจาหน่ายทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ซึง่ จะเป็ นผู้ รวบรวม วัตถุดิบตามคาสัง่ ซื ้อของ
บริ ษัท โดยบริ ษัทจะพิจารณาผู้จัดจาหน่ายจากความน่าเชื่อถือและมีการติดต่อสั่งซื ้อวัตถุดิบ มาเป็ นเวลานาน การมีแหล่งวัตถุดิบที่
หลากหลายจะช่วยลดความเสี่ยงของการขาดวัตถุดิบ อีกทังยั
้ งเป็ นทางเลือกในการ พิจารณาการซื ้อในแต่ละครั ง้ ตาม ความเหมาะสม
เช่น คุณสมบัตขิ องเหล็ก ราคา และระยะเวลาการส่งมอบ
ราคาเหล็กเคลือบสังกะสี ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักของบริ ษัทจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับราคาของเหล็กแผ่นรี ดเย็น ( ColdRolled Coil) และราคาเหล็กในตลาดโลก ราคาเหล็กเริ่ มมีแนวโน้ มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่ องจากการเพิ่มขึ ้นของราคา น ้ามันและถ่านหิน
แต่การลดลงของอุปสงค์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่ ราคาเริ่ มปรับตัวสูงขึ ้นในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2559 อย่างไรก็ตาม แนวโน้ มราคาเหล็ก
จะยังอยู่ในราคาที่ไม่แน่นอนจากสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยผู้ผลิตรายใหญ่มีความพยายามลดกาลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง
สาหรับในปี 2560 คาดว่าสถานการณ์ราคาเหล็กน่าจะอยู่ภาวะอ่อนไหว ราคาวัตถุดิบกลุ่มโลหะส่วนใหญ่ถูกดึงให้ สูงขึ ้นตามการ
ฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ ซึง่ อาจสร้ างแรงกดดันให้ กบั ผู้ผลิตสินค้ าในกลุ่มวัสดุก่อสร้ าง
ปี 2560 อาจจะเป็ นปี ที่ย่งุ ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริ หารวัตถุดิบ เนื่องจากความพยายามที่จะผลักดันราคาวัตถุดิบจากแหล่ง
ผลิต รวมทังกระแสข่
้
าวการป้องกันการทุม่ ตลาดด้ วยพิกดั ภาษี อาจจะส่งแรงหนุนให้ วตั ถุดิบมีความผันผวน โดยบริ ษัทก็จะติดตามอย่าง
ใกล้ ชิดต่อไป
2. เม็ดพลาสติก PP-R และ PVC
วัตถุดบิ สาคัญสาหรับใช้ ในการผลิตท่อน ้าประปาและข้ อต่อต่างๆ คือ Random Copolymer Polypropylene (PPR) ซึง่ ต้ องสัง่ ซื ้อ
จากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ สาหรับวัตถุดิบประเภท PVC บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อเพื่อใช้ ในการหุ้มท่อเหล็กอ่อนกันน ้า (LFMC) โดยส่วนใหญ่
จะสัง่ ซื ้อภายในประเทศ
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กำลังกำรผลิตและนโยบำยกำรผลิต
ปั จจุบนั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีโรงงานตังอยู
้ ่ที่ อ.พานทอง จังหวัดชลบุรี บนเนื ้อที่ ทงสองโรงงานประมาณ
ั้
33 ไร่ โดยแบ่งเป็ น
โรงงานเดิม 15 ไร่ และโรงงานใหม่ (ส่วน BOI) ประมาณ 18 ไร่ โดยมีพืน้ ที่ใช้ สอยรวมประมาณ 22,000 ตารางเมตร ประกอบด้ วย
เครื่ องจักรจานวนกว่า 50 เครื่ อง โดยเครื่ องจักรสาหรับการผลิตท่อร้ อยสายไฟฟ้า ท่อระบายอากาศ ท่อก่อสร้ าง ประกอบไปด้ วย (1)
เครื่ องตัดซอยเหล็ก (2) เครื่ องขึ ้นรู ปท่อ (3) เครื่ องลบคม (4) เครื่ องทาเกลียว (5) เครื่ องพิมพ์ (6) เครื่ องแพ็ค เป็ นต้ น สาหรับเครื่ องจักร
ที่ใช้ ในการผลิตท่อประปา PPR จะประกอบไปด้ วย (1) เครื่ องผสมเม็ด PPR (2) เครื่ องขึ ้นรู ปท่อ (3) เครื่ องฉีดเม็ดขึ ้นรู ป (4) เครื่ องพิมพ์
ท่อ (5) เครื่ องต่อท่อ (6) เครื่ องแพ็คท่อ เป็ นต้ น
ท่อร้ อยสายไฟฟ้ามีกาลังการผลิตทังสิ
้ ้นประมาณ 20,600 ตันต่อปี (โดยประมาณร้ อยละ 13 ของกาลังการผลิตดังกล่าวได้ รับสิทธิ
ประโยชน์จาก BOI) ท่อก่อสร้ างและท่อระบายอากาศมีกาลังการผลิต 6,000 ตันต่อปี และ 1,600 ตันต่อปี ตามลาดับ ทังนี
้ ้ บริ ษัท
ดาเนินการผลิต 1-2 กะต่อวัน กะละ 8 ชัว่ โมง และมีการทางานล่วงเวลา ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั คาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า
บริ ษัทได้ จาแนกรายละเอียดกาลังการผลิตและปริ มาณการผลิตโดยเฉลี่ยแยกตามผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี ้
กำลังกำรผลิตแยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
1.ท่ อร้ อยสำยไฟฟ้ ำ (Electrical Conduit)
1.1 ท่อร้ อยสายไฟ (EMT/IMC/RSC)
NON BOI
กาลังการผลิต
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
BOI
กาลังการผลิต
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
1.2 ท่อร้ อยสายไฟแบบอ่อน (FMC)
กาลังการผลิต
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
1.3 ท่อร้ อยสายไฟแบบอ่อนกันน ้า (LFMC)
กาลังการผลิต
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
2. ท่ อนำ้ ประปำ PP-R
กาลังการผลิต
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
3. ท่ อระบำยอำกำศ
กาลังการผลิต
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
4. ท่ อสำหรับงำนก่ อสร้ ำง (Post-tension)
กาลังการผลิต
อัตราการใช้ กาลังการผลิต

หน่ วย

2557

2558

2559

ตัน/ปี
(%)

11,480
38.96%

16,850
69.09%

16,800
73.02%

ตัน/ปี
(%)

4,200
94.64%

1,950
92.44%

2,500
94.75%

ตัน/ปี
(%)

1,000
94.00%

1,000
74.80%

1,000
72.44%

ตัน/ปี
(%)

800
73.75%

800
86.75%

930
81.72%

ตัน/ปี
(%)

260
24.62%

260
17.31%

260
10.38%

ตัน/ปี
(%)

1,600
66.25%

1,600
61.00%

1,600
65.00%

ตัน/ปี
(%)

4,700
95.53%

6,000
77.32%

6,000
82.62%
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นโยบำยกำรผลิต
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายการผลิตสินค้ าให้ เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพสินค้ าทังในและต่
้
างประเทศ เช่น มาตรฐาน มอก.
, UL, ANSI, NEC, DIN เป็ นต้ น โดยมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้ าควบคูไ่ ปกับการบริ หารสินค้ าคงคลัง เพื่อให้ สามารถส่งมอบสินค้ าได้
ตามคุณภาพและเวลาที่กาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีแผนปรับปรุ งประสิทธิภาพ (upgrade) เครื่ องจักรและขยายกาลังการผลิต เพื่อรองรับความ
ต้ องการสินค้ าที่เพิ่มขึ ้นจากทังในและต่
้
างประเทศ และบริ ษัทสามารถขยายกาลังการผลิตได้ สาหรั บการผลิตท่อร้ อยสายไฟฟ้า ท่อร้ อย
สายไฟฟ้าแบบอ่อน และ ท่อน ้าประปาได้ อีก เนื่องจากปัจจุบนั ใช้ กาลังการผลิตเพียง 1 กะต่อวัน
ในปี 2558 -2559 บริ ษัทได้ ขยายธุรกิจส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ คือท่อร้ อยสายไฟฟ้าใต้ ดิน (RTRC) โดยก่อสร้ างโรงงานบน
ที่ดินเดิมซึ่งว่างอยู่ ในการก่อสร้ างอาคารโรงงานจัดหาเครื่ องจักรในการผลิต และอาคารคลังสินค้ า โดยใช้ เงินลงทุนรวมประมาณ 25
ล้ านบาท และ 37 ล้ านบาท ตามลาดับ
2.3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทมีมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้ อม โดยจะมีการควบคุมด้ านชีวอนามัยจากกรมโรงงาน และมาตรการของโรงงานเอง โดยจะมี
การตรวจสอบเรื่ องเสียง ฝุ่ น หรื อด้ านอื่น ๆ ไม่ให้ เกิดกาหนดมาตรฐานกรมโรงงาน โดยที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้ อม
สาหรั บของเสี ย จากโรงงานส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย เศษเหล็ก และเศษ PVC โดยเศษเหล็กจะขายให้ กับผู้รั บ ซือ้ เพื่ อ เข้ า
โรงงานผลิตเหล็ก และ เศษ PVC จะขายให้ กบั ผู้รับซื ้อเพื่อเข้ าโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ทังนี
้ ้ การกาจัดของเสียที่ไม่ใช้ แล้ วออกจาก
โรงงานต้ องรายงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2.4

งำนที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
วัตถุดบิ สำคัญในกำรผลิต คือ เหล็กกล้ ำเคลือบสังกะสี ในปี 2557-2559 บริ ษัทใช้ เหล็กกล้ ำเคลือบสังกะสี คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 90 - 95 ของยอดรวมของกำรซื ้อวัตถุดิบทังหมด
้
ดังนัน้ ควำมผันผวนรำคำเหล็กซึง่ เปลี่ยนแปลง ไปตำมรำคำตลำดโลกมีผลกระทบ
ต่อรำยได้ ต้ นทุน และอัตรำกำไรสุทธิของบริ ษัท หำกกรณีที่บริ ษัทไม่สำมำรถ ปรับรำคำสินค้ ำเพิ่มตำมรำคำของวัตถุดิบที่มีกำรปรับตัวขึ ้น
ได้
ปัจจุบนั บริ ษัทสัง่ ซื ้อเหล็กจำกประเทศจีนเป็ นหลัก โดยมีนโยบำยกำรสัง่ ซื ้อวัตถุดบิ ขันต
้ ่ำในสต๊ อก สำหรับกำรผลิตประมำณ 2
เดือนล่วงหน้ ำ และไม่มีนโยบำยกำรกักตุนเหล็กเพื่อเก็งกำไร บริ ษัทมีนโยบำย กำรบริ หำรควำมเสี่ยงโดยกำหนดรำคำขำยเป็ นรำคำ
ตลำดในระดับใกล้ เคียงกับผู้ผลิตรำยอื่น โดยมีส่วนต่ำงกำไรในระดับที่จะสำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัตถุดิบได้ ในระดับ
หนึ่ง ซึ่งหำกรำคำเหล็กมีแนวโน้ มปรั บตัวเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่องบริ ษัทจะพิจำรณำปรั บรำคำเพิ่มขึน้ ตำมรำคำวัตถุดิบได้ นอกจำกนี ้
บริ ษัทจะตรวจสอบรำคำเหล็กอย่ำงใกล้ ชิด เพื่อคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ และแนวโน้ ม ของรำคำและปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ เหล็กทังใน
้
ประเทศและต่ำงประเทศ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะ จัดเก็บเหล็ก ให้ น้อยที่สุดเมื่อพบว่ำรำคำเหล็กมีทิศทำงแนวโน้ มปรับตัวลดลง และจะ
สั่งเหล็ กมำกขึน้ กรณี ร ำคำเหล็ก มี ทิศทำงที่จะ ปรั บตัวสูงขึน้ โดยอำศัย ประสบกำรณ์ แ ละควำมสัม พันธ์ ที่ดีกับผู้จัดหำเหล็ก ในกำร
ประกอบกำร ตัดสินใจในกำรสัง่ ซื ้อ วัตถุดบิ และวำงแผนกำรผลิตสินค้ ำได้ อย่ำงเหมำะสม
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตัวแทนผู้จัดจาหน่ ายหรือบริษัท Trader รายใหญ่
วัตถุดิบสำคัญของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย คือ เหล็กกล้ ำเคลือบสังกะสี ซึง่ บริ ษั ทจะสั่งซื ้อจำกประเทศจีน เป็ นหลักเนื่องจำกมี
รำคำที่ถูกกว่ำรำคำในประเทศ โดยบริ ษัทได้ สั่งซื ้อวัตถุดิบผ่ำนบริ ษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ำย หรื อตัวแทนส่งออก ( “ผู้จัดจำหน่ำย” หรื อ
“Trader”) จำกประเทศจีนจำนวน 3 รำยเป็ นหลัก เนื่องจำกบริ ษัท Trader ดังกล่ำวมีใบอนุญำตกำรส่งสินค้ ำออกและสำมำรถจัดส่ง
สินค้ ำตำมควำมต้ องกำรของบริ ษัทได้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนดในรำคำซื ้อที่เหมำะสม และตังอยู
้ ่ใกล้ แหล่งโรงงำนผลิตเหล็ก โดยในปี
2557-2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำรสัง่ ซื ้อวัตถุดิบต่ำงประเทศเป็ นจำนวนเท่ำกับ 587, 648 และ 634 ล้ ำนบำทตำมลำดับ ซึ่งเป็ น
สัดส่วนที่อยู่ในระดับของกำรพึ่งพิงบริ ษัท Trader รำยดังกล่ำว บริ ษัทจึงอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบริ ษัท Trader ที่ทำหน้ ำที่เป็ น
ตัวแทนส่งออกเหล็กรำยดังกล่ำว และอำจขำดแคลนเหล็กในกรณีที่บริ ษัท Trader ดังกล่ำวไม่สำมำรถจัดส่งวัตถุดิบให้ แก่บริ ษัทได้ ตำม
กำหนด และบริ ษัทไม่สำมำรถจัดหำวัตถุดบิ จำกแหล่งอื่น เข้ ำมำทดแทนได้ ทนั แผนกำรผลิตสินค้ ำตำมที่ได้ รับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัท Trader รำยดังกล่ำวมิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทแต่อย่ำงใด และมีประวัติ กำรสัง่ ซื ้อระหว่ำง
กันเป็ นระยะเวลำนำนกว่ำ 5 ปี โดยบริ ษัท Trader ดังกล่ำวดำเนินธุรกิจเป็ นผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำนำเข้ ำ -ส่งออกรำยใหญ่ และอยู่ภำยใต้
กลุ่มบริ ษัทที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ยอมรับในเมืองเทียนจีน โดยมีสินค้ ำหลำกหลำย มำกกว่ำ 10,000 รำยกำร โดยเน้ นสินค้ ำอุปโภคบริ โภค
และของใช้ ในครัวเรื อนทัว่ ไป อำทิ เสื อ้ ผ้ ำ เครื่ องจำนชำม สินค้ ำตกแต่งบ้ ำน งำนฝี มือ เป็ นต้ น เป็ นระยะเวลำนำนกว่ำ 40 ปี ครอบคลุม
ลูกค้ ำมำกกว่ำ 100 ประเทศทัว่ โลก นอกจำกธุรกิจหลักดังกล่ำว บริ ษัท Trader ยังเป็ นตัวแทนในกำรนำเข้ ำ-ส่งออกสินค้ ำวัตถุดิบอื่นๆ
จำกโรงงำนผลิต เช่น เหล็ก ให้ แก่ลกค้ ำต่ำงประเทศ และเนื่องจำกบริ ษัท Trader ดังกล่ำวมีธุรกิจนำเข้ ำส่งออกเป็ นระยะเวลำนำน ทำให้
มีควำม สัมพันธ์ที่ดีกบั บริ ษัทเดินเรื อหลำยรำย และสำมำรถอำนวยควำมสะดวกเรื่ องกำรขนส่งให้ แก่ลูกค้ ำได้ ตำมควำมต้ องกำรและตรง
เวลำ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่ได้ มีสัญญำผูกขำดกำรจัดซื ้อวัตถุดิบผ่ำนบริ ษัท Trader รำยใดรำยหนึ่ง เพื่อทำให้ เกิด ควำมคล่องตัวในกำร
ดำเนินงำน ที่ผ่ำนมำบริ ษัทมีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้ผลิตและบริ ษัท Trader ผู้ส่งออกเหล็กและ ไม่เคยประสบปั ญหำขำดแคลนวัตถุดิบ
บริ ษัทมีควำมเชื่อมัน่ ว่ำจะไม่ได้ รับผลกระทบจำกกำรสัง่ วัตถุดบิ จำกบริ ษัท Trader ดังกล่ำว
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพาตัวแทนนายหน้ าชาวจีน
ในกำรสั่งซื ้อวัตถุดิบเหล็กจำกประเทศจีน บริ ษัทพึ่งพิงตัวแทนนำยหน้ ำชำวจีน 2 ท่ำนในกำรทำหน้ ำที่ ประสำนงำนติดต่อ
คัดเลือกผู้ผลิตและผู้จำหน่ำยวัตถุดบิ ในประเทศจีน โดยเฉพำะเขตมณฑลเทียนจิน และเซี่ยงไฮ้ เพื่ อ นำเสนอรำคำให้ แก่บริ ษัท โดยบริ ษัท
จะเปรี ยบเทียบคุณภำพและรำคำที่เหมำะสม และเมื่อบริ ษัทตกลงสัง่ ซื ้อเหล็กกับ โรงงำนที่ตวั แทนนำยหน้ ำได้ เสนอมำ ตัวแทนนำยหน้ ำ
จะประสำนงำนให้ บริ ษัท Trader ดำเนินกำรสัง่ ซื ้อและออก ใบยืนยันกำรขำย (Sale Confirmation) มำให้ บริ ษัท เมื่อบริ ษัทยืนยันกำรซื ้อ
กับ ทำงบริ ษัท Trader แล้ วทำงบริ ษัท Trader จะดำเนินกำรจัดส่งวัตถุดิบให้ แก่บริ ษัทต่อไป โดยตัวแทนดังกล่ำว จะทำหน้ ำที่เป็ นผู้
ตรวจสอบสภำพวัตถุดบิ ซึง่ เป็ นเหล็กม้ วนและกำรบรรจุก่อนที่จะส่งออกจำกประเทศจีน เพื่อให้ ได้ สินค้ ำที่ตรงตำมคำสัง่ ซื ้อของบริ ษัท ซึง่
กำรมี ตัวแทนในจีนทำให้ บริ ษัทสำมำรถเสำะหำ (Sourcing) วัตถุดิบได้ คล่องตัวในรำคำที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท โดยตัวแทน จะได้ รับ
ค่ำจัดกำรเป็ นสัดส่วนต่อ มูลค่ำสั่งซือ้ เหตุผลที่บริ ษัทเลือ กซื ้อเหล็กจำกประเทศจี นเนื่ องจำกมี รำคำถูกกว่ำซือ้ ภำยในประเทศ โดย
ถึงแม้ วำ่ จะมีคำ่ จัดกำรให้ แก่ตวั แทนชำวจีนแต่ต้นทุนวัตถุดิบโดยรวมยังคงต่ำกว่ำรำคำเหล็ก ที่ซื ้อผ่ำนบริ ษัทจัดจำหน่ำยภำยในประเทศ
ดังนัน้ หำกตัวแทนชำวจีน 2 ท่ำนขอยกเลิกกำรทำหน้ ำที่ประสำนงำนติดต่อ คัดเลือกผู้ผลิต และตรวจสอบสภำพวัตถุดิบก่อนส่งให้ บริ ษัท
อำจทำให้ บริ ษัทต้ องหำนำยหน้ ำรำยใหม่และอำจมีต้นทุนวัตถุดบิ ที่สงู ขึ ้น ซึง่ หำกไม่ได้ ซื ้อวัตถุดิบจำกผู้ผลิตเดิมอำจได้ รับวัตถุดิบที่ ไม่ตรง
ตำมมำตรฐำน และจะมีปัญหำกำรเคลมสินค้ ำคืนทำให้ เสียเวลำและค่ำใช้ จ่ำย ซึง่ อำจมีผลกระทบ ต่อกำไรขันต้
้ นของบริ ษัทลดลง
อย่ำงไรก็ตำม ตัวแทนชำวจี นทัง้ สองรำยซึ่งเป็ นผู้มีควำมรู้ เกี่ยวกับธุรกิจเหล็กเป็ นอย่ำงดี โดยบริ ษัทมี นโยบำย ที่จะรั กษำ
ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจที่ดีต่อไป และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประเมินกำรทำงำน ของตัวแทน ทุกไตรมำส โดยอำจจะ มีกำร
ปรั บเปลี่ยนค่ำจัดกำรตำมควำมเหมำะสมกับค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ นอกจำกนี ้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ เริ่ มหำแหล่งวัตถุดิบอื่นนอกเหนือจำก
ประเทศจีน ซึง่ มีคณ
ุ ภำพทัดเทียมกัน เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนำม เป็ นต้ น
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
เนื่องจำกบริ ษัทสัง่ ซื ้อวัตถุดบิ ประเภทเหล็กจำกประเทศจีนในสัดส่วนประมำณกว่ำร้ อยละ 90 ของยอดซื ้อวัตถุ ดิบรวม และมี
กำรชำระเงินเป็ นเงินสกุลดอลลำร์ สหรั ฐ ในขณะที่รำยได้ ของบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบำท ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกควำม
ผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ซึง่ หำกเงินบำทปรับตัวอ่อนค่ำลงจะทำให้ บริ ษัท มีต้นทุนกำรผลิตที่สูงขึ ้น โดยในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยมีกำรสัง่ ซื ้อวัตถุดิบต่ำงประเทศเป็ นจำนวนเท่ำกับ 634 ล้ ำนบำท โดยในอดีตบริ ษัทไม่ได้ มีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของควำม
ผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน บริ ษัทเริ่ มใช้ นโยบำยกำรป้องกันควำมเสี่ยงโดยกำรใช้ สินเชื่อเพื่อกำรชำระค่ำสินค้ ำ: Trust Receipt (T/R)
เป็ นเงินบำททังหมด
้
และได้ ใช้ วงเงินสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ (Forward Contract) บำงส่วน เพื่อช่วยป้องกันควำม
เสี่ยงได้ ระดับหนึง่
ณ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับกำรอนุมตั ิกำรใช้ วงเงิน T/R และวงเงินสำหรับใช้ Forward Contract จำก
ธนำคำรเท่ำกับ 235.00 ล้ ำนบำท เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนที่อำจเกิดขึ ้น โดย ณ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทมีวงเงินกู้เป็ นสกุล
เงินบำทและไม่มีหนี ้สินที่ไม่ได้ ทำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ที่บริ ษัททำ
สัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ บริ ษัทยังคงได้ รับผลกระทบทำงบัญชีจำกอัตรำแลกเปลี่ยนอันเนื่องมำจำกที่รำยกำรซื ้อและ
ชำระค่ำวัตถุดิบและรำยกำรขำยและรับชำระเงินไม่ได้ เกิดขึ ้นงวดบัญชีเดียวกั นกับวันที่บนั ทึกบัญชีและ/หรื อวันที่ชำระหรื อได้ รับเงิน ทำ
ให้ ณ วันปิ ดงวดบัญชีจะต้ องบันทึกค่ำวัตถุดิบและรำยได้ จำกกำรขำยตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันปิ ดงวดนันๆ
้ อำจทำให้ เกิดผลกำไร
หรื อขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงอัตรำแลกเปลี่ยนที่บนั ทึกบัญชีกบั อัตรำแลกเปลี่ยนจ่ำ ย ให้ แก่คคู่ ้ ำ
สำหรับงวดปี 2559 บริ ษัทไม่มีผลจำกกำไร-ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเนื่องจำกบริ ษัทมีกำรจ่ำยชำระค่ำวัตถุดิบด้ วยเงินสด
ด้ วยอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำรำยกำร อย่ำงไรก็ตำม หำกบริ ษัทมีกำรใช้ วงเงินสินเชื่อเพื่อซื ้อวัตถุดิบ บริ ษัทสำมำรถทำสัญญำซื ้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงได้ โดยบริ ษัทจะติดตำมข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำง
ใกล้ ชิดตลอดเวลำ เพื่อจะประเมินสถำนกำรณ์และหำทำงป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
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1.5

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้
ณ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสันรวมประมำณ
้
400 ล้ ำนบำท (ไม่มียอดหนี ้คงค้ ำง) ส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยืม
ระยะสันประเภททรั
้
สต์รีซีท (Trust Receipt) Letter of Credit (L/C) และวงเงินเบิกเกินบัญชี เป็ นต้ น ซึง่ นำมำใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
และชำระค่ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ โดยอัตรำดอกเบี ้ยที่ต้องชำระ คือ ตังแต่
้ ร้อยละ MLR-1.75% ถึง MOR ซึง่ เป็ นอัตรำดอกเบี ้ยแบบ
ลอยตัว ดังนัน้ หำกภำวะที่อตั รำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมเพิ่มสูงขึ ้น จะทำให้ บริ ษัทมีภำระดอกเบี ้ยจ่ำยมำกขึ ้นด้ วย
ในกรณีที่บริ ษัทต้ องเบิกใช้ สินเชื่อหรื อมีแบบลงทุนที่ต้องใช้ สิน เชื่อระยะยำว บริ ษัทสำมำรถลดควำมเสี่ยงโดยติดตำมแนวโน้ ม
ของอัตรำดอกเบี ้ยอย่ำงสม่ำเสมอ โดยพิจำรณำเลือกแหล่งเงินทุนจำกตลำดทุนได้ หลำกหลำยในฐำนะบริ ษัทจดทะเบียน ที่ผ่ำนมำบริ ษัท
ไม่เคยผิดนัดชำระดอกเบี ้ยกับธนำคำร
2. ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
2.1 ความเสี่ยงจากการมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอานาจกาหนดนโยบายการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 กลุ่มนำยเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์ (รวมบริ ษัทแอลเค ซินดิเคท จำกัด ซึง่ กลุ่มนำยเลิศชัยถือหุ้นร้ อยละ
97.50) ถือหุ้นรวมกันในบริ ษัทร้ อยละ 57.41 ของทุนชำระแล้ ว กลุ่มนำยเลิศชัย ยังคงสำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือ บ
ทังหมด
้
ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่ องกำรแต่งตังกรรมกำร
้
หรื อกำรขอมติ ในเรื่ องอื่น ที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ข องที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่
กฎหมำยหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกำหนดให้ ต้อ งได้ รั บ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำรเพิ่มทุ น กำรลดทุน กำรขำยหรื อ โอนกิจกำร
บำงส่วนหรื อทังหมด
้
เป็ นต้ น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นร ำย
ใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ
้
่งเป็ นกรรมกำรอิสระ จำนวน 3 ท่ำน จำกจำนวนกรรมกำร
ทังหมด
้
9 ท่ำน เข้ ำร่ วมในกำรประชุมคณะกรรมกำร เพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบ และถ่วงดุล กำรทำงำนของคณะกรรมกำรและผู้บริ หำร
บริ ษั ท รวมถึงกำรพิ จำรณำอนุมัติร ำยกำรต่ำ งๆ ก่อ นนำเสนอ ต่อ ที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ เกิด ควำมมั่น ใจต่อ ผู้ถือ หุ้นว่ำ กำร
บริ หำรงำนภำยในบริ ษัทจะเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
4.1

ทรัพย์ สินถำวรหลัก
ทรัพย์สินที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้ วย
ผู้ถือกรรมสิทธิ์

ประเภทของสินทรั พย์
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ที่ดนิ
1.1 โฉนดเลขที่ 11566 เนื ้อที่ 2-80-0 ไร่
1.2 โฉนดเลขที่ 2217 เนื ้อที่ 13-1-0 ไร่
ที่ตงั ้ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
1.3 โฉนดเลขที่ 11278- เนื ้อที่ 13-2-10 ไร่
1.4 โฉนดเลขที่ 11279 เนื ้อที่ 4-2-67 ไร่
1.5 โฉนดเลขที่ 2218 เนื ้อที่ 3-2-75 ไร่
ที่ตงั ้ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง

มูลค่ ำสุทธิ (บำท) หลัง
หักค่ ำเสื่อมรำคำสะสม

บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ

เครื่ องจักร
เครื่ องมือเครื่ องใช้
อุปกรณ์สานักงานและเครื่ องตกแต่ง
ยานพาหนะ
ทรัพย์สนิ ระหว่างก่อสร้ าง/ติดตัง้
รวม

1,680,000.00

บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ

39,678,259.00

บริ ษัทย่อย

15,280,297.00

บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย

127,100,104.76

บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย

58,184,348.59
16,691,599.23
6,114,008.39
10,601,775.31
36,890,354.58
312,220,746.86

ภำระผูกพัน

ค ้าประกันสินเชื่อ วงเงินรวม 227 ล้ านบาท
(ไม่มีหนี ้คงค้ าง)
ค ้าประกันสินเชื่อ วงเงินรวม 151 ล้ านบาท
(ไม่มีหนี ้คงค้ าง)
ค ้าประกันสินเชื่อ วงเงินรวม 83 ล้ านบาท
(ไม่มีหนี ้คงค้ าง)
ค ้าประกันสินเชื่อสถาบันการเงิน
(ไม่มีหนี ้คงค้ าง)
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
สัญญาเช่าทางการเงิน & ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

นอกจากทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทได้ เช่า อาคาร ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของนายเลิศชัย
วงค์ชยั สิทธิ์ ตังอยู
้ ่ที่ 3088 หมู่ 10 ถ.สุขมุ วิท 107 ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 เพื่อเป็ นสานักงานสาขาใกล้ เขตกรุ งเทพฯ
สัญญำสำคัญที่เกี่ยวข้ องในกำรดำเนินธุรกิจ
สัญญำเช่ ำ บมจ.แอร์ โรว์ ซินดิเคท
สัญญำเช่ ำ 1
ที่ตงั ้
ผู้เช่า
ผู้ให้ เช่า
ระยะเวลาของสัญญา
ค่าเช่า
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

เลขที่ 3088 หมู่ 10 ถ.สุขมุ วิท 107 ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
บมจ.แอร์ โรว์ ซินดิเคท
นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์ และนางกมลภัทร์ วงค์ชยั สิทธิ์
3 ปี (เริ่ม 1 มกราคม 2559 สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2561)
จ่ายค่าเช่าทุกเดือน เดือนละ 80,000.00 บาท
บริษัทเช่าอาคารสานักงานและอาคารเก็บสินค้ า รวมพื ้นที่ 1,114.52 ตารางเมตร ผู้เช่าจะไม่นา
ทรัพย์ที่เช่าไปให้ ผ้ อู ื่นเช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่า เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากผู้ให้ เช่า
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สัญญำเช่ ำ 2
ที่ตงั ้
ผู้เช่า
ผู้ให้ เช่า
ระยะเวลาของสัญญา
ค่าเช่า
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

เลขที่ 2082 หมู่ 10 ถ.สุขมุ วิท 107 ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
บมจ.แอร์ โรว์ ซินดิเคท
นายประเสริฐ มานะเจริญ
3 ปี (เริ่ม 1 มีนาคม 2559 สิ ้นสุด 1 มีนาคม 2562)
จ่ายค่าเช่าทุกเดือน เดือนละ 27,500.00 บาท
บริษัทเช่าอาคารสานักงานและอาคารเก็บสินค้ า พื ้นที่ประมาณ 480 ตารางเมตร เพื่อเก็บสินค้ าและ
วัสดุอปุ กรณ์ทอ่ เหล็กร้ อยสายไฟฟ้า ท่อระบายอากาศ ท่อก่อสร้ าง และสินค้ าอื่นๆ

สัญญำเช่ ำ บจก. เจ.เอส.วี. เทคนิคอล และ บจก.เมฆำ-เอส
ที่ตงั ้
ผู้เช่า
ผู้ให้ เช่า
ระยะเวลาของสัญญา
ค่าเช่า
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

เลขที่ 2082 หมู่ 10 ถ.สุขมุ วิท 107 ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
บจก. เจ.เอส.วี. เทคนิคอล
นายประเสริฐ มานะเจริญ
3 ปี (เริ่ม 1 กันยายน 2557 สิ ้นสุด 1 กันยายน 2560)
จ่ายค่าเช่าทุกเดือน เดือนละ 37,000.00 บาท



4.2

บริษัทเช่าอาคารสานักงานและอาคารเก็บสินค้ า พื ้นที่ประมาณ 650 ตารางเมตร เพื่อเก็บ
สินค้ าและวัสดุอปุ กรณ์ทอ่ เหล็กร้ อยสายไฟฟ้า ท่อระบายอากาศ ท่อก่อสร้ าง และสินค้ าอื่นๆ
ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ เช่า ในการให้ เช่าช่วงแก่ บจก.เมฆา-เอส ใน
พื ้นที่ 120 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาสิ ้นสุดสัญญา 1 กันยายน 2560

นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

บริ ษัทมีนโยบายลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมที่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็ นส่วนสนับสนุนกิจการของบริ ษัท
อันจะทาให้ บริ ษัทมีผลประกอบการหรื อผลกาไรเพิ่มมากขึ ้น หรื อธุรกิจที่เอื ้อประโยชน์ (Synergy) ให้ กบั บริ ษัท โดยสามารถสนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทให้ มีความครบวงจรมากยิ่งขึน้ ทังนี
้ ก้ ารลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมจะอยู่ภ ายใต้ การควบคุมและ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และในการกากับดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม บริ ษัทจะส่งกรรมการของบริ ษัทหรื อคัดเลือก
ผู้บริ หารที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในการบริ หารงาน เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญ
และควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีเงินลงทุนใน บริ ษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จากัด คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ทุนจดทะเบียน 102
ล้ านบาท โดยที่ บริ ษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จากัด มีเงินลงทุนใน บริ ษัท เมฆา-เอส จากัด คิดเป็ นร้ อยละ 65.00 ทุนจดทะเบียน 10 ล้ าน
บาท
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทที่มีจานวนสูง
กว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
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6. ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรั พย์
ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่และโรงงำนที่ 1

ที่ตงโรงงำนที
ั้
่2
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนสำขำ

ฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัทย่ อย
เลขทะเบียนบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่และโรงงำน

สัดส่วนที่บริ ษัทถือหุ้น

บริษัท แอร์ โรว์ ซนิ ดิเคท จำกัด(มหำชน)
ARROW
0107551000096
ผลิตและจำหน่ำยท่อร้ อยสำยไฟฟ้ำ (Electrical Conduit) และท่อน ้ำประปำ PP-R
(Polypropylene Random Copolymer) รวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อต่ำงๆ
253,748,734.00 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญ 253,748,734 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
252,216,400.00 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญ 252,216,400 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท(ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
เลขที่ 31 หมู่ 1 ตำบลพำนทอง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี20160
โทรศัพท์ : 038-740-371-4
โทรสำร : 038-740-150
เลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ตำบลพำนทอง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เลขที่ 3088 หมู่ 10 ถนนสุขมุ วิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร
10270
โทรศัพท์ 02-749-8135-8
โทรสำร 02-749-8140
โทรศัพท์ 02-7498135 โทรสำร 02- 7498140
บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถ.รัชดำภิเษก เขตคินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-0099000 โทรสำร 02-0099991

บริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จำกัด
0115538004537
ท่อลม/ท่อระบำยอำกำศ (Air Duct) และท่อก่อสร้ ำง (Post-Tension Duct)
102,000,000.00 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญ 1,020,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เรี ยกชำระค่ำหุ้นแล้ ว 75% เป็ นจำนวนเงิน 77,000,000.00 บำท
เลขที่ 31 หมู่ 1 ตำบลพำนทอง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 038-740-371-4
โทรสำร : 038-740-150
ร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว
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ชื่อบริษัทย่ อย
เลขทะเบียนบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว

ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
สัดส่วนที่บริ ษัทถือหุ้น
(ถือหุ้นโดย บจก.เจ.เอส.วี.เทคนิคอล)

บริษัท เมฆำ-เอส จำกัด
0115538004537
รับเหมำงำนระบบในอำคำร
10,000,000.00 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
10,000,000.00 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
เลขที่ 166 หมู่ 10 ถ.สุขมุ วิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร
ร้ อยละ 65.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว
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7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1

หลักทรัพย์ ของบริษัท
บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 253,748,734 บำท โดยเป็ นหุ้นสำมัญ ที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วจำนวน 252,216,400 บำท
แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 252,216,400 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท หุ้นที่ชำระแล้ วของบริ ษัททังหมดได้
้
เข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ mai
7.2

ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริ ษัท แสดงได้ ดงั นี ้
ณ วันที่ 16 มีนำคม 2560
จำนวน (หุ้น)
สัดส่ วนกำรถือหุ้น(ร้ อยละ)
145,219,151
57.58
1.กลุ่มนำยเลิศชัย
- บจก.แอลเค ซินดิเคท*
67,528,874
26.77
์
- นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ
66,908,017
26.53
์
- นางกมลภัทร์ วงค์ชยั สิทธิ
10,778,510
4.27
์
์
- นายภูสทิ ธิ วงค์ชยั สิทธิ
1,250
0.00
์
- นายศรุ ต วงค์ชยั สิทธิ
1,250
0.00
์
- นายวศิน วงค์ชยั สิทธิ
1,250
0.00
2. นางประครอง นามนันทสิทธิ์
17,763,606
7.04
3.กลุ่มนำยภำณุพงศ์
16,007,067
6.35
- นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรื อง
7,003,091
2.78
- น.ส.สี แซ่เตีย
9,003,976
3.57
4.กลุ่มนำงอรวรรณ
6,572,804
2.61
- นางอรวรรณ ภัทรานุพนั ธุ์
4,378,183
1.74
- นางระพีพรรณ ภัทรานุพนั ธุ์
1,968,371
0.78
- นายธนวัฒน์ ภัทรานุพนั ธุ์
226,250
0.09
5. น.ส.จงกล งามเลิศชัย
4,764,500
1.89
6. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
3,446,039
1.37
7.นายสกล งามเลิศชัย
2,654,000
1.05
8. นายจงกิจ งามเลิศชัย
2,146,500
0.85
9. บริ ษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2,027,900
0.80
10. นางวัลภา ญาณสมบูรณ์
1,800,000
0.71
11. อื่น ๆ
49,814,833
19.75
รวม
252,216,400
100.00
หมายเหตุ รายชื่อผู้ถือหุ้น บจก.แอลเค ซินดิเคท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้ วย
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่ วนกำรถือหุ้น (ร้ อยละ)
์
์
1.นายภูสทิ ธิ วงค์ชยั สิทธิ
6,000
30.00
2.นายวศิน วงค์ชยั สิทธิ์
6,000
30.00
3.นายศรุ ต วงค์ชยั สิทธิ์
6,000
30.00
4.นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์
1,000
5.00
5.นางกมลภัทร วงค์ชยั สิทธิ์
1,000
5.00
รวมทัง้ หมด
20,000
100.00
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
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7.3

การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2557 ที่ประชุมได้ อนุมตั ิให้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื ้อหุ้น
สำมัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ (ESOP-W1) เพื่อจัดสรรให้ แก่พนักงำนของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย จำนวน 3.0 ล้ ำนหน่วย ในรำคำหน่วยละ
0.00 บำท อัตรำกำรใช้ สิทธิ์ 1:1 รำคำใช้ สิทธิ์ 5.50 บำท/หุ้น (ปัจจุบนั มีกำรปรับอัตรำใช้ สิทธิเป็ น 1 สิทธิต่อ 1.2496 หุ้น และปรับรำคำใช้
สิทธิเป็ น 4.48 บำท / หุ้น) มีอำยุ 3 ปี โดยใช้ สิทธิปีแรก (30 มิ.ย.2558) ไม่เกินร้ อยละ30 ปี ที่2 (30 มิ.ย. 2559) ไม่เกินร้ อยละ 30 และ
ปี ที่ 3 (30 มิ.ย.2560) ไม่เกิน ร้ อยละ40
7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ นิติบุคคล และ
สำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทอำจกำหนดให้ กำรจ่ำยเงินปั นผลมีอตั รำน้ อยกว่ำอัตรำที่กำหนดข้ ำงต้ นได้ หำกบริ ษัทมีควำม
จำเป็ นที่จะต้ องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่ำวมำใช้ เพื่อขยำยกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่บริ ษัทในอัตรำร้ อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้
นิตบิ คุ คล และสำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมอำจกำหนดให้ กำรจ่ำยเงินปันผลมีอตั รำน้ อยกว่ำอัตรำ
ที่กำหนดข้ ำงต้ นได้ หำกบริ ษัทมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่ำวมำใช้ เพื่อขยำยกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง
อัตราการจ่ ายเงินปั นผล*
อัตรำกำไรสุทธิตอ่ หุ้น
อัตรำเงินปันผลต่อหุ้น
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ

2557
0.51
0.465
92.06%

2558
0.76
0.55
75.96%

หมำยเหตุ 1. อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลคำนวณจำกผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร
2. ปี 2557 จ่ำยปันผลเป็ นหุ้นและเงินสด
3. กำรจ่ำยเงินปันผลในปี 2559 จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกกำรประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 25/4/60 ก่อน
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท แอร์ โรว์ เทค ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
ณ 31 ธันวาคม 2559
คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน *

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์

กรรมกำรผู้จัดกำร
นายธานินทร์ ตันประวัติ

ผู้อำนวยกำร
ส่ วนบัญชีและกำรเงิน
นายชโลธร พูตระกูล**

ผู้อำนวยกำร
ส่ วนขำยและกำรตลำด

นายธานินทร์ ตันประวัติ (รักษาการ)

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายขายตัวแทนจาหน่าย

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายขายโครงการ

ผู้อำนวยกำร
ส่ วนปฏิบัตกิ ำร

นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์

ผู้อำนวยกำร
ส่ วนสนับสนุน

นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง

ฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายวิศวกรรม

ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ

แผนกสารสนเทศ

แผนกการตลาด

แผนกจัดซื ้อ

* ปั จจุบนั บริ ษัทว่าจ้ างบริ ษัท โปรจีเนียส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ ้ง จากัด. เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ ในอนาคตบริ ษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเข้ ามาทาหน้ าที่ในส่วนนี ้
** นายชโลธร พูตระกูล ดารงตาแหน่งถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทจึงได้ แต่งตังนายสมภพ
้
จูโล่ห์ เข้ าปฎิบตั หิ น้ าที่ ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ตังแต่
้ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป
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ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
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8.1

คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างกรรมการมี 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทมีกรรมการบริ ษัททังหมดจ
้
านวน 9 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. ผศ.วิชยั โถสุวรรณจินดา
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. ดร. สุรเดช จันทรานุรักษ์
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายนาพล เงินนาโชค
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายชนะ สิงห์รุ่งเรื อง
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร / กรรมการบริ หาร
6. นายธานินทร์ ตันประวัติ
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ / กรรมการบริ หาร
7. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรื อง
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
8. นายธาราพงษ์ รุ จิวงศ์
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
9. นางประครอง นามนันทสิทธิ์
กรรมการ
หมายเหตุ * นายชโลธร พูตระกูล ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริษัท โดยดารงตาแหน่งถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์ หรื อ นายธานินทร์ ตันประวัติ หรื อ นายภาณุพงศ์ วิจิตร
ทองเรื อง หรื อ นางประครอง นามนันทสิทธิ์ สองในสี่คนนี ้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นครั ง้ ที่ 2/2555 เมื่ อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มี มติให้ คณะกรรมการมี อานาจและหน้ าที่และความ
รับผิดชอบในการจัดการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท โดยสรุ ปอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ที่สาคัญได้ ดงั นี ้
1. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท
2. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จัดให้ มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท ซึง่ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว
และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อ หลายคน หรื อ บุคคลอื่ นใดปฏิ บัติก ารอย่า งหนึ่งอย่า งใดแทน
คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง
หรื อแก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจ หรื ออานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร
นอกจากนี ้ คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมี
รายละเอี ยดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจ หน้ าที่ข องคณะกรรมการบริ หาร ทัง้ นี ้ การมอบอ านาจนัน้ ต้ อ งไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อ ผู้รั บมอบอานาจสามารถพิจารณาและอนุมั ติร ายการที่
คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอานาจ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
และอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษัท ควบคุม กากับดูแลการบริ หารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการต้ องได้ รับมติ
อนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินการอันได้ แก่ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บุคคลอื่น
หรื อการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัท การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื ้อหรื อขายทรัพ ย์สินที่
สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
6. พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร กรรมการผู้จัดการ และ
คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
ในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชน หรื อ
บริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตน
หรื อเพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
9. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาที่บริ ษัททาขึ ้น หรื อถือ
หุ้น หรื อหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติแต่งตังกรรมการตรวจสอบจ
้
านวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. ดร. สุรเดช จันทรานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนาพล เงินนาโชค
กรรมการตรวจสอบ
3. นายชนะ สิงห์รุ่งเรื อง
กรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้ าที่สอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
โดยมีนางกรกมล เกลาเทียน ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทมีความเป็ นอิสระตามนิยามความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน / พนักงาน / ลูกจ้ าง/ ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา / ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ปั จจุบนั และ
ช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง)้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้
คู่สมรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผ็มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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4. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขั ด ขวางการใช้ วิ จ ารณญาณอย่ า งอิ ส ระของตน รวมทัง้ ไม่ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่ ง ไม่ ใ ช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุ คคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง
5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ น
การขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่เป็ นกรรมการอิสระ หรื อ
ผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
6. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การ
เกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง รวมทังไม่
้ เป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพด้ วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
9. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนที่
เป็ นบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน
10. มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรั พย์แ ห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณ สมบัติแ ละขอบเขตการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและพอเพียง
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภาย ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ง) ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
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(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโชยน์
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรื อข้ อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯมีกรรมการบริ หารจานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์
ประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายธานินทร์ ตันประวัติ
กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
3. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรื อง
กรรมการบริ หาร
4. นายชโลธร พูตระกูล*
กรรมการบริ หาร
5. นายธาราพงษ์ รุ จิวงศ์
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ * นายชโลธร พูตระกูล ดารงตาแหน่งถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติให้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้ าที่ และความ
รั บ ผิ ดชอบในการบริ ห ารงานในเรื่ อ งเกี่ ยวกับการด าเนิน งานตามปกติธุ ร ะและงานบริ หารของบริ ษั ท ก า หนดนโยบาย แผนธุ ร กิ จ
งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุ ปอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ ดงั นี ้
1. ดาเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสั่ง และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบตั ิตามระเบียบ/ข้ อกาหนดของ
การจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท กาหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้ เป็ นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมัติ
และควบคุมกากับดูแลให้ การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตังบรรลุ
้
ตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและ
อนุมตั ิ ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในระหว่างที่ไม่มี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และให้ นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินในการดาเนินการซื ้อวัตถุดบิ ตามปกติธุรกิจของบริ ษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 ล้ านบาท (หกสิบ
ล้ านบาท)
5. อนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินในการดาเนินการซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์หรื อสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจตามปกติ ในวงเงิน
ต่อรายการไม่เกิน 20 ล้ านบาท (ยี่สิบล้ านบาท)
6. อนุมตั ิการขาย การให้ บริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษัท เช่น การอนุมตั ิขายสินค้ า การอนุมตั ิให้ ทาสัญญารับจ้ างทาของ
ตามปกติธุรกิจ เป็ นต้ น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 ล้ านบาท (หกสิบล้ านบาท)
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7. อนุมตั ิการเปิ ด/ปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน พร้ อมกับกาหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน
หรื อทานิตกิ รรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
8. อนุมตั ิการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี ้ สัญญากู้เบิ กเงินเกินบัญชี หรื อสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร
หรื อสถาบันการเงิน หรื อบุคคลทัว่ ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้ านบาท (ยี่สิบล้ านบาท)
รวมถึงการขอให้ ธนาคารออกหนังสือค ้าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เ กิน 20
ล้ านบาท (ยี่สิบล้ านบาท)
9. อนุมัติให้ นาทรั พย์สินของบริ ษัท จานอง จานา เพื่อเป็ นประกันหนีส้ ินของบริ ษัททุกประเภทที่มีอ ยู่แล้ วหรื อ จะมี ขึน้ ใน
อนาคต ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้ านบาท (ยี่สิบล้ านบาท)
10. อนุมัติก ารใช้ จ่ า ยเงิ น ลงทุน ที่ ส าคัญ ๆ ที่ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นงบประมาณรายจ่า ยประจ าปี ต ามที่ จ ะได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้ แล้ ว
11. เป็ นคณะที่ปรึกษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้ านการเงิน การตลาดการบริ หารงานบุคคล และด้ านการปฏิบตั กิ ารอื่นๆ
12. กาหนดโครงสร้ างองค์ก ร อานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้ าง การโยกย้ าย การกาหนดเงินค่าจ้ าง
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริ หาร และการเลิกจ้ าง
13. ให้ มีอานาจในการมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้ การควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื ออาจมอบอ านาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ า ว มี อ านาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไข บุคคลที่ได้ รับมอบอานาจ หรื ออานาจนันๆ
้ ได้ ตามที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ จะไม่มีการมอบ
อานาจให้ แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ
14. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ห ารจะพิ จ ารณาและอนุมัติร ายการที่ คณะกรรมการบริ ห ารมี ส่ว นได้ เ สี ย หรื อ มี ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอานาจคณะกรรมการบริ หารได้ โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ กรรมการผู้จดั การหรื อพนักงานบริ ษัท มีอานาจ
หน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารพิจารณาและอนุมัติไว้ แล้ ว ทังนี
้ ้ การมอบอานาจนัน้ ต้ องไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอานาจให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 มีมติให้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณา
ค่าตอบแทน จานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1.
2.
3.

ดร. สุรเดช จันทรานุรักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายชนะ สิงห์รุ่งเรื อง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ขอบเขต หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน
1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง)
2. ดาเนินการสรรหาและนาเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสาหรั บการเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นครั ง้ แรก และ
พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระและสมควรได้ รับเลือกตังใหม่
้
เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทต่อไป
3. พิจารณาและให้ ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริ ษัทและติดตามดูแลการดาเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แ ละกลยุทธ์ ทางด้ าน
ทรัพยากรบุคคลของบริ ษัท รวมทังแผนงานพั
้
ฒนาผู้บริ หารของบริ ษัท
4. ประเมินผลประกอบการของบริ ษัทเพื่อกาหนดการให้ โบนัสและการขึ ้นเงินเดือนประจาปี ของทังบริ
้ ษัท โดยให้ เกณฑ์มาตรฐาน
ในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
5. เสนอแนะโครงสร้ างเงินเดือนของบริ ษัท รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2555 ยังมีมติการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ ดังนี ้
ขอบเขตอำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
1. กากับ ดูแล และอนุมัติเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติของบริ ษัท และมอบอานาจให้ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริ หาร หรื อ
บุคคลอื่นใดดาเนินการเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติประจาวันของบริ ษัท เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่แทนประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เฉพาะเรื่ อง ภายใต้ การควบคุมของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเห็นสมควร และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอานาจนันๆ
้ ได้
2. ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
3. เป็ น ผู้รั บมอบอ านาจของบริ ษัท ในการบริ หารกิ จการของบริ ษัทให้ เ ป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ นโยบาย ระเบีย บ
ข้ อกาหนด คาสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัททุก
ประการ
4. ให้ มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ มอบอานาจช่วง
และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอานาจ และ/หรื อให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อ
คาสัง่ ที่คณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่วา่ ภายในและภายนอกบริ ษัท
5. อนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินในการดาเนินการซื ้อตามปกติธุรกิจของบริ ษัท โดยการจัดซื ้อวัตถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 40 ล้ าน
บาท (สี่สิบล้ านบาท) และการจัดซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์หรื อสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ ในการดาเนินงาน ในวงเงินต่อรายการไม่ เกิน 10
ล้ านบาท (สิบล้ านบาท)
6. อนุมัติการขาย การให้ บริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษัท เช่น การอนุมัติข ายสินค้ า การอนุมัติให้ ทาสัญญารั บจ้ างทาของ
ตามปกติธุรกิจ เป็ นต้ น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 40 ล้ านบาท (สี่สิบล้ านบาท)
7. อนุมตั กิ ารกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี ้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรื อสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร หรื อ
สถาบันการเงิน หรื อบุคคลทัว่ ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้ านบาท (สิบล้ านบาท) รวมถึงการ
ขอให้ ธนาคารออกหนังสือค ้าประกันเพื่อประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้ านบาท (สิบ
ล้ านบาท)
8. ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการบริ หารเป็ นคราว ๆ ไป
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ทังนี
้ ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะพิจารณาและอนุมัติร ายการที่กรรมการผู้จัดการมี ส่วนได้ เสี ย หรื อ มี ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอานาจประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารได้ โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจาวันของบริ ษัท
2. ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ จากคณะกรรมการ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท
3. เป็ น ผู้รั บมอบอ านาจของบริ ษัท ในการบริ หารกิ จการของบริ ษัทให้ เ ป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ นโยบาย ระเบีย บ
ข้ อกาหนด คาสัง่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัททุกประการ
4. ให้ มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจช่วง
และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอานาจ และ/หรื อให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อ
คาสั่งที่คณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ จะไม่มีการมอบอานาจช่วงให้ แก่บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปั จจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและ
ภายนอกบริ ษัท
6. พิจารณาการเข้ าทาสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึง่ เป็ นผลประโยชน์ตอ่ กิจการของบริ ษัท รวมทังก
้ าหนด
ขัน้ ตอนและวิธีการจัดทาสัญญาดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
7. อนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินในการดาเนินการซื ้อตามปกติธุรกิจของบริ ษัท โดยการจัดซื ้อวัตถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้ าน
บาท (ยี่สิบล้ านบาท) และการจัดซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์หรื อสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ ในการดาเนินงาน ในวงเงิน ต่อรายการไม่เกิน 5
ล้ านบาท (ห้ าล้ านบาท)
8. อนุมัติการขาย การให้ บริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษัท เช่น การอนุมัติข ายสินค้ า การอนุมัติให้ ทาสัญญารั บจ้ างทาของ
ตามปกติธุรกิจ เป็ นต้ น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้ านบาท (ยี่สิบล้ านบาท)
9. อนุมตั กิ ารกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี ้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรื อสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร หรื อ
สถาบันการเงิน หรื อบุคคลทัว่ ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงิน ต่อรายการไม่เกิน 5 ล้ านบาท (ห้ าล้ านบาท) รวมถึงการ
ขอให้ ธนาคารออกหนังสือค ้าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ในวงเงิน ต่อรายการไม่เกิน 5 ล้ านบาท (ห้ า
ล้ านบาท)
10. พิจารณาจัดสรร เงินบาเหน็จ เงินรางวัล หรื อผลตอบแทนต่างๆ ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว แก่พนักงานหรื อ
ลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้ บริ ษัท
11. มีอานาจพิจารณาว่าจ้ างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ ายข้ ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อการพ้ นจากการ
เป็ นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้ าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ ยวกับพนักงานทัง้ หมดของบริ ษัท ยกเว้ น
พนักงานระดับผู้บริ หาร
12. มีอานาจ ออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษัท และเพื่อ
รักษาระเบียบ วินยั การทางานภายในองค์กร
13. ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เป็ นคราว ๆ ไป
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ทังนี
้ ้ กรรมการผู้จดั การจะพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่กรรมการผู้จดั การมีส่ วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น พิ จ ารณาและอนุมัติไ ว้ แ ล้ ว และเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริ ษั ท อาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอานาจกรรมการผู้จดั การได้ โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท
นอกจากนี ้กรรมการผู้จัดการอาจมอบอานาจให้ พนักงานบริ ษัทมีอานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการ
มอบอานาจหลักเกณฑ์ที่กรรมการผู้จดั การพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว ทังนี
้ ้ การมอบอานาจนัน้ ต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ
ให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
8.2

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร

บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริ หารโดยเฉพาะ ทังนี
้ ้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้ าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการบริ ษัทโดยสม่าเสมอ ทังนี
้ ้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลื อกตัง้ กรรมการบริ ษั ท วิธี การออกเสี ย งลงคะแนน อาจใช้ ก ารลงคะแนนเสี ยงให้ แ ก่ผ้ ูได้ รั บการเสนอชื่ อเป็ น
รายบุคคล หรื อหลายคนในคราวเดียวกันแล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรื อมีมติใดๆ
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตามข้
ั้
อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตังกรรมการ
้
จะต้ องเป็ นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ ทู ี่
เป็ นประธานที่ประชุมมีเสียงชี ้ขาดเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง
คณะผู้บริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์
นายธานินทร์ ตันประวัติ
นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรื อง
นายชโลธร พูตระกูล*
นายธาราพงษ์ รุ จิวงศ์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้จดั การ และรักษาการส่วนขายและการตลาด
ผู้อานวยการส่วนสนับสนุน
ผู้อานวยการส่วนบัญชีการเงิน
ผู้อานวยการส่วนปฏิบตั กิ าร

หมายเหตุ * นายชโลธร พูตระกูล ดารงตาแหน่งถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

8.3

เลขำนุกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังให้
้ นายชโลธร พูตระกูล ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 25 มิถุนายน 2555
โดยดารงตาแหน่งถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคุณสมบัตขิ องผู้ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
8.4

ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
(1) ค่ ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ ำตอบแทนรวมของกรรมกำร

ที่ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2559 เมื่ อ วันที่ 25 เมษายน 2559 ได้ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการ
ตรวจสอบในรู ปแบบของเบี ้ยประชุมและโบนัสกรรมการ รายละเอียดดังนี ้
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ตำแหน่ ง
การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ (1 ท่าน)
ป กรรมการ* (3 ท่าน)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ (1ท่าน)
กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่ ำเบีย้ ประชุม

โบนัสกรรมกำร

12,500 บาทต่อครัง้
10,000 บาทต่อครัง้

-

12,500 บาทต่อครัง้
10,000 บาทต่อครัง้

180,000.00
180,000.00

12,500 บาทต่อครัง้
10,000 บาทต่อครัง้

หมายเหตุ: * นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์ นายธานินทร์ ตันประวัติ นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรื อง นายชโลธร พูตระกูล นายธาราพงษ์ รุ จวิ งศ์ และนาง
ประครอง นามนันทสิทธิ์ แสดงความจานงขอสละสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

ในปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปของเบี ้ยประชุมและโบนัสให้ แก่คณะกรรมการของบริ ษัทดังนี ้
ชื่อ – สกุล
1. ผศ.วิชยั โถสุวรรณจินดา
2. ดร. สุรเดช จันทรานุรักษ์ *
3. นายนาพล เงินนาโชค *
4. นายชนะ สิงห์รุงเรื อง *
5. นายศิริเดช พูลเรือง
6. นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์ **
7. นายธานินทร์ ตันประวัติ **
8. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง **
9. นายชโลธร พูตระกูล **
10. นางประครอง นามนันทสิทธิ์ **

2559

2558
เบี ้ยประชุม
115,000
60,000
100,000
37,500
-

โบนัสกรรมการ
150,000
150,000
150,000
-

เบี ้ยประชุม
50,000
90,000
80,000
80,000
-

โบนัสกรรมการ
180,000
180,000
180,000
-

หมายเหตุ: * กรรมการลาดับที่ 2-4 ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบด้ วย โดยค่าตอบแทนในตารางได้ แสดงค่าตอบแทนที่รวมค่าเบี ้ยประชุมที่ได้ รับ
ทังในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
้
** กรรมการลาดับที่ 6-10 แสดงความจานงขอสละสิทธิ์ที่จะได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษัท เนื่องจากกรรมการดังกล่าว
(ยกเว้ นนางประครอง นามนันทสิทธิ์) ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริ หารของบริ ษัทอยู่แล้ ว
-นายศิริเดช พูลเรื อง ได้ ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2558
-ผศ.วิชยั โถสุวรรณจินดา ได้ รับแต่งตังจากที
้
่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2558 ให้ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ แทน
นายศิริเดช พูลเรื อง ซึง่ ขอลาออกจากตาแหน่ง

ค่ าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
จานวนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)
รูปแบบค่าตอบแทน

ปี 2558
5
7,928,0000
เงินเดือน / โบนัส
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ปี 2559
6
9,699,000
เงินเดือน / โบนัส
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ค่าตอบแทนอื่น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ จัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงาน โดยเริ่ มบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม
2553 เป็ นต้ นไป นอกจากนี ้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ยังได้ รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินในลักษณะ
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (ESOP-W1) ซึ่งกรรมการและผู้บริ หาร ได้ รับ เงื่อนไข และช้ อกาหนดเช่นเดียวกันกับ
เงื่อนไขสาหรับพนักงาน (รายละเอียดตามข้ อ 8.5.2)
8.5 บุคลากร
8.5.1 จานวนพนักงาน
ณ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีจานวนพนักงานแบ่งตามส่วนงานหลัก ดังนี ้
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ส่ วนงำนหลัก
ส่วนปฏิบตั ิการ
ส่วนขายและการตลาด
ส่วนบัญชีและการเงิน
ส่วนสนับสนุน
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป*
รวม

จำนวนพนักงำน (คน)*
พนักงำนประจำ
51
14
8
22
25
120

พนักงำนรำยวัน
94
0
0
2
17
113

รวม
145
14
8
24
42
233

หมายเหตุ: * ภายใต้ โครงสร้ างองค์กรของบริ ษัท ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปจะขึ ้นตรงต่อกรรมการผู้จดั การ
** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทย่อย มีผ้ บู ริ หารและพนักงานประจารวม จานวน 99 คน และมีพนักงานรายวันจานวน 83 คน

8.5.2 ค่ าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ทังนี
้ ้ ในปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทได้ ให้ ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร) ในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส
และอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี ้ยเลี ้ยง เงินสบทบกองทุน เป็ นต้ น ซึง่ คิดเป็ นจานวนเงินทังหมดดั
้
งนี ้
บมจ.แอร์ โรว์ ซินดิเคท
จานวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทนรวม (บาท)

ปี 2558
234
65,101,332

ปี 2559
233
64,683,532

หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อย มีคา่ ตอบแทนผู้บริ หารและพนักงานรวม 53.43 ล้ านบาท

ค่าตอบแทนอื่น
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสารองเลีย้ งชีพให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงาน เริ่ มบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็ นต้ นไป โดยมี
เงื่อนไขการสบทบกองทุน รายละเอียดดังนี ้
อำยุงำน

อัตรำเงินสะสม (ร้ อยละ)
2-4
2-5
2-6

น้ อยกว่า 5 ปี
ตังแต่
้ 5 ปี ขึ ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี
ตังแต่
้ 10 ปี ขึ ้นไป
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นอกจากนี ้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้ มีมติให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W1)
ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จานวน 3,000,000 หน่วย ในอัตรา 1:1 ราคาใช้ สิทธิ์ 5.60 บาท / หุ้น
(ปั จจุบนั มีการปรั บอัตราใช้ สิทธิ เป็ น 1 สิทธิต่อ 1.2496 หุ้น และปรั บราคาใช้ สิ ทธิเป็ น 4.48 บาท / หุ้น) มีอายุ 3 ปี โดยใช้ สิทธิปีแรก
(30 มิ.ย.2558) ไม่เกินร้ อยละ30 ปี ที่2 (30 มิ.ย. 2559) ไม่เกินร้ อยละ 30 และปี ที่ 3 (30 มิ.ย.2560) ไม่เกิน ร้ อยละ40
8.5.3 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน
ผู้บริ หารบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของทรั พยากรบุคคล ซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญของการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ บริ ษัทจึงมี
นโยบายการจัดอบรมพนักงานในด้ านต่างๆเช่น ด้ านการตลาด การผลิต การบริ การ การบริ หารบุคคล และความปลอดภัย ในการทางาน
โดยมีการอบรมทังภายในบริ
้
ษัทเองและส่งพนักงานเข้ าอบรมหลักสูตรจากภายนอก ตามความรั บผิดชอบของ พนักงานแต่ละระดับ
นอกจากนี ้ หากมีการสัง่ เครื่ องจักรใหม่ๆที่ทางบริ ษัทนาเข้ ามาเพื่อให้ เกิด ความเข้ าใจในระบบงาน โดยรวมและเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้
เรี ยนรู้ การทางานแบบมืออาชีพ รวมทังได้
้ ประสบการณ์ ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีก ารผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งเป็ น
ผู้ผลิตเครื่ องจักรนันๆโดยตรง
้
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9. การกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทตระหนักถึงความส าคัญ ในการปฏิ บัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดาเนิน ธุร กิจ ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษั ทจึงได้ มี
นโยบายปฏิ บัติต ามหลักการและข้ อ พึงปฏิบัติที่ดี สาหรั บกรรมการบริ ษั ท ซึ่งสอดคล้ อ งกับข้ อ พึง ปฏิบัติที่ดีส าหรั บ กรรมการบริ ษั ท
จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้
การก าหนดบทบัญ ญัติต่า งๆ จะยึด ให้ เ ป็ นแนวทางให้ ปฏิ บัติไ ด้ จ ริ ง นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ได้ น าหลักการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (Good
Corporate Governance) มาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้
เสีย โครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบและความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส การควบคุม
และบริ หารความเสี่ยง ตลอดจนจริ ยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ การบริ หารงาน และการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่ งใส โดยหลักการกากับดูแ ลกิจการที่ดีได้ รับการรั บรองในการประชุมกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่ อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2558 ซึง่ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข่าวสารข้ อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทังจะส่
้ งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตน
ทังนี
้ ้บริ ษัทจะดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
- สนับสนุนให้ คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผู้บริ หารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรวมทังผู
้ ้ สอบบัญชี เข้ า
ร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมประกอบด้ วย วัตถุประสงค์และเหตุผลความเห็นของ
คณะกรรมการ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ า รวมทังน
้ าเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ หมดบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท เป็ น การล่ ว งหน้ าก่ อ นที่ จ ะส่ ง เอกสาร เพื่ อ เปิ ด โอกา สให้ ผ้ ู ถื อ หุ้น มี เ วลาศึก ษาข้ อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้ าก่อนได้ รับข้ อมูลในรู ปแบบเอกสารจากบริ ษัทดังกล่าวอย่างละเอียด และไม่มีการนาเสนอเรื่ อง
อื่นที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เคยได้ รับรู้ มาก่อน
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ รวมทังเสนอกรรมการ
้
อิสระของบริ ษัทเป็ นทางเลือกให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ลงคะแนนเสียงแทนในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมได้
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลื อ กตัง้ กรรมการได้ ทีละคน ซึ่งผู้ถือ หุ้นมี สิทธิ ที่จะเลือ กผู้แ ทนที่เห็นว่า มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเข้ ามาทาหน้ าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่ จะทาให้ เกิดความหลากหลายและ
เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริ ง
- อานวยความสะดวกในการประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นโดยเท่าเทียมกันทุกราย รวมทังให้
้ โอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็น การถามคาถามต่อที่ประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม และประธานในที่ประชุมได้ ให้ ความสาคัญ
และตอบข้ อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้ วน
- เผยแพร่ รายงานการประชุมผ่านทาง ตลท. และเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้
หมวดที่ 2
กำรปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ ำงเท่ ำเทียม
บริ ษัทจะปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทัง้ ผู้ถือ หุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือ หุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถื อหุ้น
ต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดย
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี รวมทังเสนอชื
้
่อผู้มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเข้ าเป็ นกรรมการ โดยมีขนตอนและวิ
ั้
ธีปฏิบตั ทิ ี่โปร่ งใส ดังนี ้
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คุณสมบัตผิ ้ ูถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อกรรมการต้ องเป็ นผู้ถื อหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่เสนอระเบียบ
วาระการประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการ ซึง่ อาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นขันต
้ ่าไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 0.05 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ขัน้ ตอนกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วน จะต้ องส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมพร้ อมลงลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และส่งให้
คณะกรรมการพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ องภายในเวลาที่กาหนด ดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจาก ตลท.
2. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ(ถ้ ามี)
ขัน้ ตอนกำรเสนอชื่อกรรมกำร
ผู้ถือ หุ้นที่มีคุณ สมบัติครบถ้ วน ต้ อ งกรอกข้ อ มูลในแบบเสนอชื่อ กรรมการ และส่งให้ คณะกรรมการพร้ อมเอกสารที่
เกี่ยวข้ องภายในเวลาที่กาหนด ดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจาก ตลท.
2. หลักฐานการให้ ความยิน ยอมของบุคคลที่ได้ รั บการเสนอชื่ อ พร้ อมเอกสารประกอบการพิจ ารณาด้ านคุณ สมบัติได้ แ ก่
การศึกษาและ ประวัตกิ ารทางาน ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
3. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)
กำรส่ งเอกสำร
ผู้ถือหุ้นส่งแบบรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้ องให้ ฝ่ายเลขานุการบริ ษัท ตามที่อยู่ ดังนี ้
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จากัด(มหาชน)
เลขที่ 3088 หมู่ 10 ซ.แบริ่ ง 30 ถ.สุขมุ วิท 107 ต.สาโรงเหนือ อ.เมือ งสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ขัน้ ตอนกำรพิจำรณำ
ฝ่ ายเลขานุก ารบริ ษั ท จะเป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบในการสอบทานความครบถ้ ว นของข้ อ เสนอของผู้ถื อ หุ้น และน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซึง่ ข้ อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อข้ อเสนอของผู้ถือหุ้นถือเป็ นที่สดุ
หมวดที่ 3
กำรปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสียอื่น
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้ เสียอื่นนอกจากผู้ถือหุ้น จึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียในแต่ละ
กลุ่มดังนี ้
1. พนักงำน
- บริ ษัทจะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนด้ วยความเคารพในเกียรติและศักดิศ์ รี
- บริ ษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่ อว่าจ้ างให้ ดารงตาแหน่งต่างๆ ด้ วยความเป็ นธรรมโดยคานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตาแหน่ง
งาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้ อกาหนดอื่นๆ ที่จาเป็ นกับงานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่ อง เพศ อายุ เชื ้อชาติ
ศาสนา
- บริ ษัทจะกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน
ผลการปฏิบตั งิ านและความสามารถของบริ ษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนัน้
- บริ ษัทจะสนับสนุนให้ พนักงานได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนา เพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพในการทางาน และเพื่อเปิ ดโอกาสให้
พนักงานก้ าวหน้ าในการทางานต่อไป
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-

บริ ษัทตระหนักว่าการสื่อ สารที่ ดีจะนามาซึ่งประสิทธิ ภ าพและความสัมพันธ์ อันดีในการทางานร่ วมกัน ดังนัน้ บริ ษัทจะ
ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ รับข่าวสารที่เกี่ยวข้ องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะทาได้
- บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้ องทุกข์ในเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับการทางาน ซึ่ งข้ อเสนอเหล่านัน้
จะได้ รับการพิจารณาอย่างจริ งจัง และกาหนดวิธีการแก้ ไขเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ ายและสร้ างความสัมพันธ์อันดีใน
การทางานร่ วมกัน
2. ลูกค้ ำ
- ผลิตสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม
- ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่ งครัด
- รักษาความลับของลูกค้ าอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ
- แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยังที
้ ่จะเพิ่มประโยชน์ให้ แก่ลกู ค้ าอย่างต่อเนื่อง
3. คู่ค้ำและเจ้ ำหนี ้
- บริ ษัทจะไม่ดาเนินการที่ทจุ ริ ตในการค้ ากับคูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้
- มุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้ าหนี อ้ ย่างเคร่ งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน การชาระคืน
การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค ้าประกัน บริ ษัทจะไม่ปกปิ ดสถานะการเงินที่แท้ จริ งของบริ ษัท
- ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้ าหนี ้ เช่นในกรณีบริ ษัทมีสถานะการเงินที่ไม่มนั่ คงหรื ออยู่ในภาวะที่
จะต้ องยุบเลิกกิจการ บริ ษัทจะเร่ งดาเนินการเพื่อแก้ ปัญหาโดยทันที
4. คู่แข่ งทำงกำรค้ ำ
- บริ ษัทจะปฏิบตั ภิ ายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แ สวงหาข้ อ มูลที่เป็ นความลับของคู่แ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีที่ไม่สุจริ ตหรื อ ไม่เหมาะสม เช่นการจ่ายเงินสินจ้ างให้ แก่
พนักงานของคูแ่ ข่ง
- ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
5. สังคมและสิ่งแวดล้ อม
- บริ ษัทจะไม่กระทาการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม
- ปลูกฝังและส่งเสริ มพนักงานรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องให้ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม
- แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้ างสรรค์สงั คม รวมทังแลกเปลี
้
่ยนเรี ยนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์จากการดาเนินงานกับ
หน่วยงานอื่นเพื่อปรับปรุ งการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- ปฏิบตั หิ รื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั อิ ย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กากับดูแล
หมวด 4
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่ งใส
1. กำรเปิ ดเผยข้ อมูล
- บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดของ กลต. ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องโดยเคร่ งครัด ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อผู้ถือหุ้น และ/หรื อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
- บริ ษัทจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่มีนยั สาคัญที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนให้ แก่พนักงานที่ไม่ได้ รับอนุญาต กลุ่มบุคคล
หรื อบุคคลอื่นใด(รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้ อมูลจะได้ รับการเปิ ดเผยให้ แก่สาธารณชนแล้ ว
2. กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
- คณะกรรมการตระหนักถึงความรั บผิดชอบต่อ รายงานทางการเงินที่มีข้ อ มูลถูกต้ อ ง ครบถ้ วน โปร่ งใส เพื่ อ รั กษาไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สินของบริ ษัทจากการสูญหายหรื อนาไปใช้ โดยบุคคลอื่นที่ไม่มีอานาจหน้ าที่ ป้องกันการทุจริ ตและการดาเนินงานที่
ผิดปกติไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย และปฏิบตั ิถูกต้ อ งตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียมีความเชื่อมั่นรายงานทางการเงิน คณะกรรมการจึงจัดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบทา
หน้ าที่กากับดูแลการจัดทารายงานทางการเงินให้ มีการใช้ นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอและ
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สอดคล้ องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมทังการสอบทานความถู
้
กต้ องและความเพียงพอของรายงานทางการ
เงิ น ตรวจสอบรายการระหว่ า งกัน และระบบการควบคุม ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ทังนี
้ ร้ ายงานของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี
หมวดที่ 5
โครงสร้ ำงและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1. โครงสร้ ำงคณะกรรมกำร
- คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการโดยมีจานวนไม่น้อ ยกว่า 5 คนและไม่เกิน 15 คน โดยจะมี การสอบทานจานวน
กรรมการที่เหมาะสมเป็ นระยะ
- คณะกรรมการมีนโยบายให้ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในด้ านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริ หารประจา ทังนี
้ บ้ ริ ษัทได้
กาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การอย่างชัดเจน เพื่อ
มิให้ กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การมีอานาจบริ หารและอนุมตั วิ งเงินไม่จากัด
- คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดนกรรมการแต่ละท่านเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และมีส่วนร่ วมในการ
กากับดูแลกิจการของบริ ษัทด้ วยความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและต่อผู้มีส่วนได้ เสียอื่น
- ควรมีกรรมการอิสระในจานวนที่เหมาะสมกับการกากับดูแลกิจการคือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังคณะ
้
แต่
ต้ องไม่น้อยกว่า 3 คน
คุณสมบัตกิ รรมกำร
1. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ และมีความเข้ าใจและสนใจในกิจการ
ของบริ ษัท
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต และมีจริ ยธรรม
3. มีความรั บผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มที่ทงในเชิ
ั้
งจริ ยธรรมและตามกฎหมายต่อบริ ษัทและผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน
4. ใช้ ดลุ ยพินิจที่เป็ นอิสระเสมอ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถไว้ วางใจได้ โดยสนิทใจ
5. อุทศิ เวลาและทุม่ เทความสนใจให้ บริ ษัทอย่างเต็มที่ และพร้ อมที่จะเข้ าร่ วมประชุมของบริ ษัทเสมอ
6. ปฏิบตั งิ านตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่กาหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่กาหนด
โดยบริ ษัท
กำรกำหนดวำระและอำยุของกรรมกำร
วำระกรรมกำร: ไม่มีการจากัดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเพื่อมิให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสในการแต่งตังกรรมการ
้
ซึง่ มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับบริ ษัทซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับความสาเร็ จในการกากับดูแลกิจการ
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัทอื่นของกรรมกำร: เพื่อให้ กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกากับดูแลกิจการของ
บริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนเกิน 3 แห่ง และ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง เว้ นแต่มีเหตุอนั สมควรได้ รับการ
พิจารณายกเว้ น
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กรรมกำรอิสระ กรรมการอิสระของบริ ษัทจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามมาตร 258
ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา ผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการที่มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อบุคคลที่อ าจมีความขัดแย้ ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระหรื อผู้บริ หารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วมหรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ งและไม่เป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบ
บัญ ชี ข องบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัท ร่ วม หรื อ นิติบุค คลที่อ าจมี ความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จ ะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทย่อ ย
บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ มิใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หารหรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ น้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
2. คณะกรรมกำรชุดย่ อย
เพื่อให้ การกากับดูแลกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยเพื่อช่วยการ
กากับดูแลกิจการ ดังนี ้
2.1 คณะกรรมการบริ หาร มีทงหมด
ั้
5 ท่านซึง่ ช่วยให้ การปฏิบตั ิ งานเป็ นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอานาจหน้ าที่ตามที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้ อย 3 ท่าน ทาหน้ าที่ตรวจสอบและช่วยในการกากับดูแลการดาเนินกิจการของบริ ษัท
มีขอบเขตอานาจหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ใน
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้ อบังคับ หรื อระเบียบของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็ นกรรมการอิสระและมี
กรรมการอิสระดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อรั บผิดชอบในการกาหนดหลักเกณฑ์และ
นโยบายในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษัท
อย่างไรก็ตามในอนาคตบริ ษัทอาจสรรหาคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ขึ ้นมาปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับมอบหมายเพื่อแบ่ง
เบาภาระการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษัท
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3. บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัท
ตลอดจนกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการบริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้ จดั ให้ มี
1. นโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการจัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยจะจัดให้ มีการทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2. จรรยำบรรณธุรกิจ
บริ ษัทจัดทาข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้ปฏิบตั ิงาน
ในฝ่ ายต่างๆ ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริ ษัท การปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
ถูกต้ องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซงึ่ กัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทังภายในบริ
้
ษัทแลสิ่งแวดล้ อมภายนอก ซึง่ การให้ ความสาคัญ
กับจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจจะทาให้ มีการปฏิบตั งิ านด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต การควบคุมภายในทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพขึ ้น ส่งผล
ให้ เกิดความเชื่อมัน่ กับตลาดทุนและสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั นักลงทุน
3. นโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
บริ ษัทกาหนดนโยบายเกี่ ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า พนักงานทุกคนต้ องปฏิบัติหน้ าที่เพื่ อ
ผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่านัน้ การกระทาและการตัดสินใจใดๆ จะต้ องปราศจากอิทธิพลของความต้ องการส่วนตัว ของครอบครัว
ของญาติพี่น้อง หรื อของบุคคลอื่นที่ร้ ู จกั ส่วนตัวเป็ นการเฉพาะ โดยกาหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่ อง คือ
3.1 รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบครอบทุกรายการ รวมทังก
้ าหนดราคาและ
เงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทารายการกับบุคลภายนอก(Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้
พิจารณาความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อ บริ ษัท หรื อ บริ ษั ทย่อ ยได้ ทารายการที่เกี่ ยวโยงกันแล้ ว หากเป็ น
รายการตามที่กาหนดใน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิของบริ ษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโ ยงกัน บริ ษัทจะ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี ของประกาศดังกล่าว รวมทังเปิ
้ ดเผยรายการดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี และแบบแสดง
ข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และ
สถานการณ์อื่นๆ ที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3.2 กำรควบคุมภำยใน
บริ ษัทจัดให้ มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุนว่า บริ ษัทจะมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิผลและ
เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ กบั งบการเงิน โดยปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่มีเจ้ าหน้ าที่ในฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริ ษัทจึงได้ ว่าจ้ างบริ ษัท โปรจีเนียส
ออดิท แอนด์ คอนซัลติ ้ง จากัด ทาหน้ าที่ตรวจสอบภายใน โดยมีสญ
ั ญาว่าจ้ างเป็ นรายปี ซึ่งดาเนินงานโดย นางสาวนันทินี วรวนิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึง่ มีความรู้ ความสามารถในด้ านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ให้ เป็ นผู้ดาเนินการตรวจสอบทบทวนระบบ
การควบคุมภายใน พร้ อมทังด
้ าเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ รวมทังประเมิ
้
นผลการจัดการความเสี่ยงทุกปี และเมื่อครบ
สัญญาแล้ วบริ ษัทมีนโยบายจะต่อสัญญารวมทังมี
้ นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทเข้ ามาทาหน้ าที่ในส่วนนี ้
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ แ ต่งตัง้ ให้ นางกรกมล เกลาเที ยน ด ารงตาแหน่ง เป็ นเลขานุก ารกรรมการตรวจสอบ ท าหน้ า ที่
ประสานงานกับ บริ ษัท โปรจีเนียส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ ้ง จากัด และนาเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้ อยทุกๆ 3 เดือน
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4. นโยบำยต่ อต้ ำนและป้ องกันกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทกาหนดนโยบายการต่อต้ านและป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี ้ขึน้ เพื่อแสดงถึงทิศทาง และกรอบการดาเนินงาน
ของบริ ษัทเกี่ยวกับการต่อต้ านและป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามหลักการและแนวปฏิบตั ิที่ดีอนั เป็ นที่ยอมรับว่าเหมาะสมสาหรับการ
ปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ดังนี ้
1. ห้ ามกรรมการ และพนักงานในทุกระดับชันของบริ
้
ษัทและบริ ษัทย่อย ยอมรับหรื อให้ การสนับสนุนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ในทุกรู ปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อม ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบตั ิ ข้ อกาหนด ข้ อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรฐานการต่อ ต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจและเป็ นหน้ าที่ความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้บงั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ
3. บริ ษัทไม่กระทาหรื อสนับสนุนการให้ สินบนในทุกรู ปแบบ ทุกกิจกรรม รวมถึงการควบคุมการบริ จาคเพื่อการกุศล การ
บริ จาคให้ แก่พรรคการเมือง การให้ ของขวัญทางธุรกิจและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่ งใสและไม่มีเจตนา
เพื่อโน้ มน้ าวให้ เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐหรื อเอกชนดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
4. บริ ษัทจัดให้ มีการให้ ความรู้ ด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่ นแก่คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงานเพื่อ
ส่งเสริ มความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามหน้ าที่ความรับผิดชอบ
5. บริ ษัทจัดให้ มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่ งใสและถูกต้ อง ทันเวลา
6. บริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องสามารถแจ้ งเบาะแสอันควร
สงสัย โดยมัน่ ใจได้ วา่ ผู้แจ้ งได้ รับความคุ้มครอง โดยไม่ให้ ถกู ลงโทษ โยกย้ ายที่ไม่เป็ นธรรมหรื อกลัน่ แกล้ งด้ วยประการ
ใด และรวมถึงการแต่งตังบุ
้ คคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้ งเข้ ามา
4. กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษัทมีกาหนดการประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดยมี
การจัดทารายงานผลงานเสนอให้ คณะกรรมการทราบ เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ าย
จัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทันเวลา โดยจะส่งหนังสือเชิ ญประชุมให้ แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน
ก่อนการประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท โดยกรรมการสามารถร้ องขอสารสนเทศที่จาเป็ น
เพิ่มเติมได้ จากเลขานุการบริ ษัท
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่ ว มกันพิจารณากาหนดวาระการประชุม โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื่ องเข้ าสู่วาระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผ้ ูบริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมด้ วยเพื่อสารสนเทศในรายละเอียด
เพิ่มเติม
5. ค่ ำตอบแทน
บริ ษัทมี นโยบายกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้ อ ยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้ สามารถรั กษา
กรรมการที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้ กบั กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท โดยขออนุมตั คิ า่ ตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้ จัดการและผู้บริ หารระดับสูง กาหนดให้ มีความเหมาะสมกับอานาจหน้ าที่ตามหลักเกณฑ์และ
นโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท ระดับค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจใน
ระยะยาวสอดคล้ องกับผลงานของบริ ษัทและการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารแต่ละราย
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6. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่ผ้ ูที่เกี่ยวข้ องในระบบการกากับดูแล
กิจการของบริ ษัท เช่น กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เป็ นต้ น เพื่อให้ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ซึง่ การ
ฝึ กอบรมและการให้ ความรู้ อาจกระทาเป็ นการภายในบริ ษัทหรื อใช้ บริ การของสถาบันภายนอก ก็ได้
ทุกครั ง้ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริ ษัทจะจัดให้ มีเอกสารข้ อ มูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อ การปฏิบัติหน้ าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้ มีการแนะนาลักษณะและแนวทางการดาเนินธุรกิจให้ แก่กรรมการใหม่ทกุ ท่าน
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จากัด(มหาชน)( ARROW) ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่ง ของสังคมไทยตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจบน
พื ้นฐานของการกากับ ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้ อมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและ
กิจกรรมสังคมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ซึง่ ที่ผ่านมา บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ได้ ร่วมทากิจกรรม
เพื่อสังคม โดยสรุ ปได้ ดงั นี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาโครงการ “หลังคาบังแดดฝนโรงเรี ยนบ้ านย่านซื่อ” ณ โรงเรี ยนบ้ านย่านซื่อ ต.บ้ านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี สืบเนื่อง
จากโรงเรี ยนบ้ านย่านซื่อได้ รับงบประมาณจากภาครัฐทาผนังกระจกใต้ ถุนอาคารเรี ยนเดิม เพื่อใช้ ประโยชน์ใต้ ถุนอาคารเป็ นห้ อง
ประชุมหรื อห้ องอเนกประสงค์ต่างๆ และปูกระเบื ้องพืน้ ข้ างอาคารเรี ยนเพื่อใช้ ประโยชน์จากพืน้ ที่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ผนัง
กระจกและพื ้นกระเบื ้องดังกล่าว จะเกิดปัญหาความร้ อนเมื่อมีแดดช่วงบ่าย และฝนสาด ทาให้ ใช้ งานได้ ไม่เต็มที่เมื่อมีกิจกรรมของ
ทางโรงเรี ยน บริ ษัทฯจึงได้ เข้ าไปดาเนินการก่อสร้ างหลังคาเหล็กเมทัลชีท กว้ าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร เพื่อป้องกันแดดฝนให้ กับ
นักเรี ยนและบุคลากรโรงเรี ยนบ้ านย่านซื่อ คิดเป็ นมูลค่า 120,000 บาท

ส่วนที่ 2 หน้ า 55

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

2. บริ ษัทฯได้ สนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าทังหมด
้
10 รายการ จานวน 15,831 บาท ให้ แก่วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม เพื่อใช้ ในการเรี ยน
การสอนในรายวิชาการติดตังไฟฟ้
้ าในอาคาร

3. สนับสนุนของรางวัลเพื่อใช้ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2559 ณ วัดบ้ านงิว้ ตาบลหนอง
กะขะ อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จานวน 1,000 บาท
4. สนับสนุนโครงการจัดงานสงกรานต์และส่งเสริ มวันผู้สงู อายุ ประจาตาบลพานทองและตาบลหนองกะขะ พ.ศ.2559 โดยมีผ้ สู ูงอายุ
ประมาณ 700 รายเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมรดน า้ ขอพร เล่ น การละเล่ น พื น้ บ้ าน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท านุบ ารุ ง อนุ รั ก ษ์ วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นที่สืบต่อกันมา ส่งเสริ มให้ ประชาชนในชุมชนร่ วมกิจกรรม ให้ สมาชิกของครอบครัวได้ มีโอกาส
มาอยู่รวมกัน เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที มีจิตสานึกในการเอื ้ออาทร ความรัก ความผูกพันที่มีต่อกันทังครอบครั
้
ว
ชุมชน และสังคม
5. สนับสนุนท่อน ้า PP-R ให้ แก่วนั เขาดิน ตาบลเขาดิน อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อบูรณะห้ องโรงครัวที่ศาลาการเปรี ยญ
จานวน 3 ห้ อง มูลค่า 13,000 บาท
6. บริ จ าคท่อ เหล็ก จ านวน 350 เส้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการก่ อ สร้ างเมรุ หรื อ ฌาปนกิ จ สถาน ณ วัด อิ นทาราม อ าเภอบ้ านโพธิ์ จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา
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บริ ษัทย่อย
บริ ษัท เจ.เอส.วี เทคนิคอล ได้ สนับสนุนงาน SIPIstar Under the Moon Light Music Award2016 ที่ทางนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาลรุ่ นที่ 126 มหาวิทยาลัยมหิดลชันปี
้ ที่ 1 จัดขึ ้น จานวน 7,500 บาท

เมื่อวันที่ 16 มค 2559 (วันครู แห่งชาติ) ทางบ.เมฆา เอส ได้ จดั ”โครงการส่งความสุขแก่น้อง” ที่โรงเรี ยนห้ วยน ้าผัก ซึง่ เป็ นโรงเรี ยน ที่ห่าง
จากชายแดนลาวไม่มากนัก อยู่ตดิ กับหมู่บ้าน ร่ มเกล้ า ที่เคยมีปัญหา ระหว่างไทยกับ ลาว เมื่อ สามสิบกว่าปี ก่อ น มีชาวบ้ านในหมู่บ้าน
นี ้ เพียง 200 คนที่เคยถูกเกณฑ์มาอยู่ที่นี่ เพื่อเป็ นแนวป้องกัน การเข้ ามาในผืนแผ่นดินไทยของคนต่างชาติ โดยโรงเรี ยนดังกล่าว ได้ รั บ
การก่อตังขึ
้ ้น มาพร้ อมๆกับหมู่บ้าน มีนกั เรี ยนชันประถมอยู
้
่เพียง 14 คน และเด็กระดับอนุบาลอีก 14 คน โรงเรี ยนอยู่ ห่างจาก โรงเรี ยน
มัธยม ที่ใกล้ ที่สดุ 20 กิโลเมตรซึง่ เป็ นเส้ นทางขึ ้นลงเขา และห่างจาก ตลาด ห้ างฯ กว่า 60 กิโลเมตร บ.เมฆา เอส ได้ จดั กิจกรรมแบ่งปั น
ความสุขให้ กบั น้ องๆที่โรงเรี ยนนี ้ และบริ จาคเงินและอุปกรณ์การเรี ยนให้ กบั ทางโรงเรี ยน จานวนกว่า 200,000 บาท
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11.1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วย คณะกรรมการได้ ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษัท ทัง้ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้ วคณะกรรมการมี ความเห็นว่า บริ ษัท มี ระบบ
ควบคุมภายในในเรื่ องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ ว และ
มีระบบควบคุมภายในในด้ านต่างๆ ทัง้ 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สิ นอันเกิดจากการที่ผ้ บู ริ หาร
นาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน นอกจากนี บ้ ริ ษัท ยังมี ร ะบบการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ที่ทาให้ กรรมการ ผู้สอบบัญ ชี และผู้มีอ านาจตามกฎหมายสามารถ
ตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาอันควร
11.2 หน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 บริ ษัทได้ แต่งตัง้ บริ ษัท โปรจีเนียส ออดิท
แอนด์ คอนซัลติ ้ง จากัด ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบรษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2557 ซึง่ บริ ษัท โปรจีเนียส ออดิท แอนด์
คอนซัลติ ้ง จากัด ได้ มอบหมายให้ น.ส.นันทินี วรวนิชย์ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติ ของบริ ษัท โปรจีเนียส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ ้ง จากัด และ น.ส.นันทิ นี วรวนิชย์
แล้ ว เห็นว่ามความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั กล่าว เนื่องจาก มีความเป็ นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้ าน
ตรวจสอบภายในธุร กิจต่างๆ มาเป็ นระยะเวลากว่า 10 ปี และมอบหมายให้ นางกรกมล เกลาเทียน ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่ประสานงานกับ บริ ษัท โปรจีเนียส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ ้ง จากัด และนาเสนอผลการตรวจสอบ
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยทุกๆ 3 เดือน
ทังนี
้ ้ ผู้ตรวจสอบภายในจะทาการประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดาเนินการตรวจสอบ ตลอดจน
ตรวจติดตามผลการปรั บปรุ งระบบ และรายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยทุกไตรมาส มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ การ
ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปั จจุบนั การปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ความเหมาะสมและเชื่ อถื อ ได้ ข องรายงานทางการเงินของบริ ษัท โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้ เข้ า
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท ให้ ข้ อสังเกตและข้ อ แนะนาเพื่อการปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานซึ่งผู้บริ หารให้
ความสาคัญและได้ ดาเนินการปรับปรุ งตามคาแนะนาของผู้ตรวจสอบภายในแล้ ว
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บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายละเอียดรายการระหว่ างกัน(ระหว่ างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2559)
สรุปรายการระหว่ างกันของ บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จากัด(มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(บาท)

ยอดคงค้ าง
(บาท)

คาชีแ้ จงของผู้บริ หารในเรื่องความจาเป็ น
และความสมเหตุสมผล

นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์

กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท

ให้ เช่าอาคารสาหรับใช้
เป็ นอาคารสานักงาน

บริษัท เจ.เอส.วี
เทคนิคอล จากัด
(JSVT)

เป็ นบริษัทย่อยกรรมการร่วมกัน คือ
1.นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์
2.นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง
3.นางประครอง นามนันท์สิทธิ์

ค ้าประกันให้ บริษัทย่อย(ธนาคาร1)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงิน LC , TR
วงเงิน FORWARD
วงเงิน L/G

15,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
3,000,000.00

- บริษัทฯเป็ นผู้ค ้าประกันในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่
- (วงเงินค ้าประกัน 36.75 ล้ านบาท)
1,000,000.00

ค ้าประกันให้ บริษัทย่อย(ธนาคาร2)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงิน LC, TR
วงเงิน FORWARD

3,000,000.00
30,000,000.00
$1,250,000.00

- เนื่องจากบริษัทย่อยได้ ยกเลิกวงเงินกับสถาบัน
- การเงินแห่งหนึง่ (ซึง่ ใช้ หลักทรัพย์ของกรรมการ
- ค ้าประกัน) จึงได้ หาวงเงินสินเชื่อมาทดแทน
(วงเงินค ้าประกัน 30.0 ล้ านบาท)
- บริษัทมีการซื ้อขายวัตถุดิบ ระหว่างกันเพื่อ
- ประหยัดต้ นทุนในการนาเข้ า ราคาซื ้อขายใช้
1,168,801.65 ราคาทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
5,418.943.91
- บริษัทได้ ให้ เช่าโรงงาน-อาคาร 5 ที่ อ.พานทอง
ซึง่ สร้ างขึ ้นเพื่อให้ เช่า คิดค่าเช่าเดือนละ
300,000 บาท(115.74 บาท/ตารางเมตร)

รายได้ จากการขาย
ซื ้อสินค้ าและวัตถุดิบ
ลูกหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า
รายได้ ค่าเช่าโรงงาน

960,000.00

6,957,513.48
10,916,046.22

3,600,000.00

80,000.00 บริษัทได้ เช่าอาคารและพื ้นที่บางส่วนจาก
คุณเลิศชัย เพื่อใช้ เป็ นสานักงาน โดยคิดค่าเช่า
เดือนละ 80,000 บาท
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ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
มีความเห็นว่ารายการค่าเช่าดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นราคายุติธรรม
มีความเห็นว่า รายการค ้าประกันดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผลและทาให้ บริษัทและ
บริษัทย่อยได้ ประโยชน์เนื่องจากผู้ค ้าประกัน
มิได้ คิดค่าตอบแทนในการค ้าประกันแต่
อย่างใด
มีความเห็นว่า รายการค ้าประกันดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผลและทาให้ บริษัทและ
บริษัทย่อยได้ ประโยชน์เนื่องจากผู้ค ้าประกัน
มิได้ คิดค่าตอบแทนในการค ้าประกันแต่
อย่างใด
รายการซื ้อขายวัตถุดิบ มีความ
สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็ นราคายุติธรรม
ตามปกติทางการค้ าทัว่ ไปและไม่แตกต่าง
จากบุคคล ภายนอก
รายการให้ เช่าโรงงานมีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากเป็ นราคาตลาด

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
รายได้ ค่าเช่าที่ดินสัญญาที่ 1
รายได้ ค่าเช่าที่ดินสัญญาที่ 2

240,000.00
65,000.00

รายได้ เงินปั นผล

40,039,896

รายได้ จากการบริการ

1,925,045.31

รายได้ ค่ากระแสไฟฟ้า
จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า

121,522.22
4,267,351.01

ซื ้ออุปกรณ์ท่อลม

บจก.เจ.เอส.วี.สปริ ง

กรรมการร่วมกัน
คือ นางประครอง นามนันทสิทธิ์
และ นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง
ถือหุ้นและ/หรือเป็ นกรรมการใน
JSV Spring

มูลค่ ารายการ
(บาท)

ยอดคงค้ าง
(บาท)

- บริษัทได้ ให้ เช่าที่ดิน เพื่อใช้ สร้ างโรงงานผลิตท่อ
- RTRC
 สัญญาที่ 1 เดือนละ 20,000.00 บาท
 สัญญาที่ 2 เดือนละ 65,000.00 บาท (เริ่ม
เก็บค่าเช่าเดือน ธ.ค.59)
- เป็ นรายการที่ JSVT จ่ายเงินปั นผลให้ กบั
Arrow เพื่อนาเงินปั นผลดังกล่าวมารวมกับเงิน
สดจากการดาเนินงานเพื่อจ่ายเงินปั นผลกับผู้
ถือหุ้น Arrow
- เป็ นรายการที่ JSVT จ้ างแอร์ โรว์ ตัดเหล็ก ซึง่
ค่าจ้ างคิดในอัตราปกติกบั บุคคลทัว่ ไป
- เนื่องจากใช้ มิเตอร์ ร่วมกัน แต่ก็ได้ มีการติดตัง้
- มิเตอร์ ภายในเพิ่มเติม และคิดค่าไฟฟ้าเท่ากับ
ของการไฟฟ้า
- เป็ นการซื ้อข้ อต่อท่อลมมาเพื่อใช้ งาน
และเป็ นราคาที่เทคนิคอลขายให้ ลกู ค้ าทัว่ ไป

20,882.00

จ่ายค่าบริการ

6,286,641.00

สัง่ ผลิตสปริง
ขายหินเจียร
เจ้ าหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ า

5,500.00
41,190.66

คาชีแ้ จงของผู้บริ หารในเรื่องความจาเป็ น
และความสมเหตุสมผล

1,202,896.77 เป็ นรายการที่ แอร์ โรว์ จ้ าง JSVT ตัดเหล็ก ซึง่
ค่าจ้ างคิดในอัตราปกติกบั บุคคลทัว่ ไป
- สัง่ ผลิตสปริงที่ใช้ ในการซ่อมเครื่องจักร และการ
- ขายหินเจียร มูลค่ารายการไม่มาก สะดวกใน
5,350.00 การจัดหา และเป็ นราคาปกติที่ขายทัว่ ไป
44,074.01
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ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รายการให้ เช่าที่ดินมีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากเป็ นราคาตลาด

มีความเห็นว่า เป็ นรายการที่เหมาะสม

รายการค่าตัดเหล็ก เป็ นราคาที่เหมาะสม
เพราะเป็ นราคาตลาด
รายการค่ากระแสไฟฟ้า เป็ นราคาที่
เหมาะสม เพราะทางบริษัทไม่ใช่ผ้ ผู ลิต
ไฟฟ้า เพียงแต่เป็ นทางผ่านเท่านัน้
มีมลู ค่ารายการเล็กน้ อย เพื่อสะดวกในการ
จัดซื ้อ และราคาก็เป็ นราคาที่เหมาะสม
เพราะเป็ นราคาที่ขายทัว่ ไป
รายการค่าตัดเหล็ก เป็ นราคาที่เหมาะสม
เพราะเป็ นราคาตลาด
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล ราคาเป็ นราคา
ตลาด

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง
บจก.เมฆา-เอส

ความสัมพันธ์
บจก.เจ.เอส.วี.เทคนิคอล ถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 65 และ มีผ้ บู ริหารของแอร์
โรว์ ซินดิเคท และเจ.เอส.วี.เทคนิค
อล ถือหุ้น/เป็ นกรรมการใน บจก.
เมฆา-เอส

ลักษณะรายการ
รายได้ จากการขาย
ลูกหนี ้การค้ า
จ้ างเหมาติดตังระบบปรั
้
บอากาศ
ห้ องประชุม

มูลค่ ารายการ
(บาท)

ยอดคงค้ าง
(บาท)

1,107,146.01

คาชีแ้ จงของผู้บริ หารในเรื่องความจาเป็ น
และความสมเหตุสมผล

- เป็ นรายการขายสินค้ าเช่นเดียวกับการขาย
189,730.91 ให้ กบั บุคคลอื่นทัว่ ไป

109,844.00

- เนื่องจากสะดวกและราคาไม่แพงกว่ารายอื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เป็ นรายการที่เหมาะสมเพราะราคาและ
เงื่อนไขเช่นเดียวกับการขายปกติทวั่ ไป
เป็ นรายการที่เหมาะสมเพราะราคาและ
เงื่อนไขเช่นเดียวกับการจ้ างเหมารายอื่น

สรุปรายการระหว่ างกันของบริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จากัด (JSVT)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ ง
บริ ษัท เจ.เอส.วี.สปริ ง
จากัด(JSV Spring)

ความสัมพันธ์
1. นางประครอง นามนันทสิทธิ์
และ นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรื อง
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นและเป็ นกรรมการใน Arrow
( Arrow ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ใน JSVT) ถือ
หุ้น ใน JSV SPRING ร้ อยละ 72.40 และ
4.80 ตามลาดับ
2. นางประครอง นามนันทสิทธิ์ ดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการใน Arrow และ JSV
Spring
3 บริษัทแอลเค ซินดิเคท ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของ Arrow ( Arrow ถือหุ้นร้ อยละ
99.99 ใน JSVT) ถือหุ้นร้ อยละ 17.2 ใน
JSV Spring ด้ วย

ลักษณะรายการ
ซื ้อสินค้ าและวัตถุดบิ
ขายสินค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ า

มูลค่ ารายการ
(บาท)

ยอดคงค้ าง
(บาท)

121,471.72
1,989.70
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คาชีแ้ จงของผู้บริ หารในเรื่องความ
จาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็ นการสัง่ ทาสปริ งกด และปริ น้ ล๊ อค ใช้ สาหรั บ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว่าเป็ น
งานระบบท่อลม และการขายสินค้ าประเภทท่อ รายการที่เหมาะสมเนื่องจากเป็ นรายการที่มี
17,736.32 ลม เข็ ม ขั ด รั ด ท่ อ ลม และข้ อต่ อ ซึ่ ง มี มู ล ค่ า มูลค่าไม่มากและสะดวกในการจัดหา
398.90 รายการไม่มาก สะดวกในการจัดหา

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ ง
บริ ษัท เมฆา-เอส
จากัด

ความสัมพันธ์
บริ ษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จากัด
ถือหุ้น ร้ อยละ 65.0

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(บาท)

ยอดคงค้ าง
(บาท)

รายได้ จากการขาย
ลูกหนี ้การค้ า

1,878,886.01

รายได้ คา่ เช่า
ให้ ก้ ยู ืมเงิน
ดอกเบี ้ยรับ/ค้ างรับ

144,000.00
19,000,000.00
448,191.77

19,000,000.00
112,958.90

ค ้าประกันให้ บริษัทย่อย(ธนาคาร 1)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงิน LC , TR (LOCAL)
วงเงิน L/G

2,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00

8,604.72
9,895,841.16
5,144,176

คาชีแ้ จงของผู้บริ หารในเรื่ องความ
จาเป็ นและความสมเหตุสมผล

เป็ นรายการขายซึง่ มีเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ า
416,245.40 ทัว่ ไป
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็ นรายการที่
เหมาะสมเนื่องจากเป็ นรายการที่มีราคาและเงื่ อนไข
การขายเช่นเดียวกับบุคคลอื่นทัว่ ไป
แบ่งให้ เช่าโกดังเก็บสินค้ า
เป็ นอัตราเดียวกับที่บริ ษัทฯ เช่าจากเจ้ าของอาคาร
เพื่อช่วยให้ มีเงินหมุนเวียนเพียงพอต่อรายได้ รายการมีความเหมาะสม เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพ
ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ น้ ระยะเวลาให้ กู้ 1 ปี อั ต รา ในการเติบโตแก่บริ ษัทย่อย และเป็ นรายการที่มีอตั รา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี ย้ ทุก ดอกเบี ย้ ใกล้ เ คี ย งกั บ ดอกเบี ย้ เงิ น กู้ ของธนาคาร
เดือน
พาณิชย์ทวั่ ไป
เนื่องจากบริ ษัท เมฆา-เอส จากัด เป็ นบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว่า รายการคา้
เพิ่งก่อตังในปี
้
2556 และไม่มีหลักทรัพย์เป็ น ประกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและทาให้ บริ ษัท
ของตัว เองที่ จะใช้ คา้ ประกันวงเงิ นได้ และ และบริ ษัทย่อยได้ ประโยชน์เนื่องจากผู้ค ้าประกันมิได้
เพื่ อให้ บริ ษัท เมฆา-เอส จากัด สามารถรั บ คิดค่าตอบแทนในการค ้าประกันแต่อย่างใด
งานได้ มากขึ ้น จึงจาเป็ นต้ องให้ บริ ษัทฯ เข้ า
ค ้าประกัน (วงเงินค ้าประกัน 20.0 ล้ านบาท)

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

12.2

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
ในการเข้ าท ารายการกับ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องมี ก ารน าเสนอเรื่ องดัง กล่ า วให้ กั บ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาการพิจารณาและอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าวให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อ
เป็ นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ ยวข้ อ งกับบริ ษัท โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้ อ งปฏิบัติให้ เป็ นไปตามระเบียบ และ
ข้ อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้ อกาหนดของคณะกรรมการ กลต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกหหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ผู้ที่
อาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมี ส่วนได้ ส่วนเสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิ์เข้ ามามี ส่วนร่ วมในการอนุมัติ
รายการดังกล่าวได้
สาหรั บรายการระหว่างกันที่ เป็ นกรณี การค้ าปกติ เช่น การซื ้อสินค้ า หรื อบริ การ การจาหน่ายสินค้ าหรื อบริ การ เป็ นต้ น
รวมถึงการเช่าพื ้นที่เพื่อเป็ นสานักงาน บริ ษัทมีนโยบายที่จะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติและ
เป็ นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรี ยบเทียบได้ กับราคาที่เกิดขึ น้ กับบุคคลภายนอก หรื อมีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระต่อรายการที่
เกิ ด ขึน้ โดยให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท เป็ น ผู้พิ จารณาและให้ ค วามเห็นต่อ รายการดังกล่ า วทุก ไตรมาส โดยความ
สมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจาเป็ นที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลา
การจัดส่ง คุณสมบัตเิ ฉพาะของสินค้ าเป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
12.3

แนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต

บริ ษัทคาดว่าในอนาคตจะมีรายการระหว่างกันต่อไป คือ รายการเช่าพื ้นที่อาคารสานักงานกับกรรมการเพื่อเป็ นสานักงาน
ในการติดต่อลูกค้ าในเขตกรุ งเทพ ซึง่ ค่าเช่าจะมีรายงานประเมินราคาจากผู้ประเมินราคาทรั พย์สินเป็ นเกณฑ์ และการค ้าประกันเงิน
กู้ยืมของบริ ษัทโดยกรรมการ ซึ่งเพื่อประโยชน์ในการขอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินตามความจาเป็ น ซึ่งที่ผ่านมา
บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้ค ้าประกันแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีแผนจะถอนการค ้าประกันบุคคลหลังจากบริ ษัทจด
ทะเบียนเข้ าตลาดหลักทรัพย์ได้
ส่วนแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กับ บริ ษัท เจเอสวี สปริ ง จากัด จะไม่มีรายการที่
เกิดขึ ้นเป็ นประจาอีกต่อไป เนื่องจากการใช้ วตั ถุดบิ สาหรับการผลิตคนละประเภท การจัดซื ้อวัตถุดิบจะแยกจากกัน ซึง่ วัตถุดิบหลักของ
เจ.เอส.วี. สปริ งจะซื ้อภายในประเทศ นอกจากนี ้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์และฐานลูกค้ ามีความแตกต่างกัน โดยจะไม่มีรายการซื ้อขาย
สินค้ าระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม หากมี รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ในอนาคต จะเป็ นไปตามนโยบายการทารายการระหว่างกันที่
กาหนดไว้
ทังนี
้ ้ ในการทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการค้ าโดยทัว่ ไปโดยอ้ างอิง
กับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทังนี
้ ้บริ ษัท และ/หรื อ กลุ่มบริ ษัทจะให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิสระเป็ น
ผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทังความจ
้
าเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ด้ วย หากมีรายการใดที่เกิด
ขึน้ กับบุคคลที่อ าจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในอนาคต บริ ษัทจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกห ประกาศ และ/หรื อ ข้ อ บัง คับของ
สานักงานคณะกรรมการหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษัทอาจให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
อิสระหรื อ ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท เป็ นผู้ให้ ความเห็น เกี่ ยวกับรายการระหว่างกัน ดัง กล่ าว เพื่ อ น าไปใช้ ประกอบการตัด สิน ใจของ
คณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนี
้ ก้ ลุ่มบริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบกาไรขาดทุน

รายการ (ล้านบาท)
รายได้ จากการขาย
1.ท่อร้ อยสายไฟฟ้า
2.ท่อน ้าประปา
3.ท่อระบายอากาศ
4.ท่อสาหรับงานก่อสร้ าง และท่อ RTRC
รายได้ จากการบริ การ
รวมรายได้ จากการขายและการบริ การ
ต้ นทุนขายและการบริ การ
กาไรขันต้
้ น
รายได้ อื่นๆ
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ดอกเบี ้ยจ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้ นติ ิบคุ คล
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิเฉพาะส่ วนของบริษัทใหญ่

ปี 2557
จานวน
ร้อยละ
995.66
99.13%
648.58
65.14%
7.40
0.74%
89.43
8.98%
250.24
25.13%
8.73
1.05%
1,004.39
99.02%
734.86
73.13%
269.53
26.87%
9.91
0.98%
105.84
10.44%
3.05
0.30%
170.55
16.85%
22.14
2.22%
148.41
14.63%
148.41
14.63%
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ปี 2558
จานวน
ร้อยละ
1,156.29
95.58%
790.90
68.19%
9.67
0.65%
88.56
7.72%
267.16
23.43%
53.49
4.42%
1,209.78
98.79%
802.13
67.06%
407.66
33.70%
14.85
1.21%
132.92
10.85%
1.84
0.15%
287.74
23.50%
42.50
3.47%
245.24
20.03%
245.66
20.06%

ปี 2559
จานวน
ร้อยละ
1,202.95
88.09%
861.23
63.06%
6.28
0.46%
91.06
6.67%
244.38
17.89%
152.65
11.18%
1,355.60
99.26%
906.85
66.40%
448.75
32.86%
10.07
0.74%
145.40
10.65%
1.37
0.10%
312.04
22.85%
45.86
3.36%
266.18
19.49%
262.71
19.24%

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

งบแสดงฐานะการเงิน
รำยกำร (ล้ ำนบำท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น-สุทธิ
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินระยะยาวตามสัญญาเช่า
การเงิน - สุทธิ
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
กาไรสะสม
ส่วนประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

จำนวน
11.98
236.75
223.96
472.69
266.10
38.39
304.49
777.18
13.78

ร้ อยละ
1.54%
30.46%
28.82%
60.82%
34.24%
4.94%
39.18%
100.00%
1.77%

จำนวน
147.98
267.75
1.86
280.20
697.79
289.74
25.05
314.79
1,012.58
0.76

ร้ อยละ
14.61%
26.44%
0.18%
27.67%
68.91%
28.61%
2.47%
31.09%
100.00%
0.08%

จำนวน
145.32
354.77
13.37
328.78
842.24
312.22
40.43
352.65
1,194.89
9.90

ร้ อยละ
12.16%
29.69%
1.12%
27.52%
70.49%
26.13%
3.38%
29.51%
100.00%
0.83%

36.81
17.97
68.56

4.74%
2.31%
8.82%

62.26
26.74
89.76

6.15%
2.64%
8.86%

113.39
25.21
148.50

9.49%
2.11%
12.43%

5.70
8.37
14.07
82.63
203.00
200.00
269.33
225.20
694.54
777.18

0.73%
1.08%
1.81%
10.63%

4.83
7.23
12.06
101.82
253.75
251.07
424.33
232.18
910.76
1,012.58

0.48%
0.71%
1.19%
10.06%

4.33
16.42
20.75
169.24
253.75
252.22
529.01
237.76
1,025.64
1,194.89

0.36%
1.37%
1.74%
14.16%

25.73%
34.65%
28.98%
89.37%
100.00%
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24.80%
41.91%
22.93%
89.84%
100.00%

21.11%
44.27%
19.90%
85.84%
100.00%
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อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนแสดงสภาพคล่ อง

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

6.91

7.77

5.67

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว(Quick Ratio)

3.63

4.63

3.46

อัตราหมุนเวียนลูกหนี ้

4.60

4.64

4.47

ระยะเวลาในการเก็บหนี ้(วัน)

79

79

82

อัตราหมุนเวียนสินค้ า

3.28

3.41

2.98

ระยะเวลาในการขายสินค้ า(วัน)

111

107

123

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้

30.07

24.92

14.61

ระยะเวลาชาระหนี ้

12

15

25

วงจรเงินสด(วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร

178

171

179

อัตรส่วนกาไรขันต้
้ น(Gross Profit Margin)

26.87%

33.70%

33.10%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (EBITDA)

19.15%

25.94%

25.12%

อัตรากาไรสุทธิ (Net Profit Margin)

14.48%

20.27%

19.24%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)

22.51%

31.22%

27.13%

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset)

23.06%

32.51%

28.40%

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร

65.38%

99.95%

96.28%

อัตราหมุนของสินทรัพย์

1.34

1.38

1.24

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity)

0.12

0.11

0.14

62.66%
0.74

56.31%
1.02

56.85%*
1.04

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราจ่ายเงินปั นผล
กาไรต่อหุ้น

หมายเหตุ * การอัตราการจ่า ยเงิน ปั น ผลดังกล่าวยังมีค วามไม่แ น่น อน เนื่องจากต้ องได้ รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 1/2560 ก่อน
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14. คำวิเครำะห์ และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
คำอธิ บำยและกำรวิ เครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำน
ภาพรวมการดาเนิ นงานที่ผ่านมา
กลุ่มบริษทั ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำ (Electrical Conduit) ท่อระบำยอำกำศ (Duct) ท่อ
ก่อสร้ำง (Post-Tension Duct) และท่อประปำ PP-R รวมถึงอุปกรณ์ขอ้ ต่อต่ำงๆ โดยมีกำรจัดจำหน่ ำยทัง้ ภำยใน และต่ำงประเทศ
ผ่ำนช่องทำงกำรจำหน่ ำยทำงตรงต่อผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงและเจ้ำของโครงกำร และผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำย โดยกลุ่มลูกค้ำหลักของกลุ่ม
บริษ ัท แบ่ ง เป็ น ตัว แทนจ ำหน่ ำ ย (Dealer), ผู้ร บั เหมำก่ อ สร้ำ ง (Contractor), และเจ้ำ ของโครงกำร (Project Owner)
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษทั ถือเป็ นวัสดุก่อสร้ำงที่จำเป็ นในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์ ดังนัน้ กำรเติบโตของ
รำยได้จงึ เป็ นไปในทิศทำงเดียวกับอุตสำหกรรมดังกล่ำว และด้วยควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำด้วยรำคำที่เหมำะสม และมำตรฐำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์จำกสถำบัน ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ประกอบกับกำร
สร้ำงตรำสินค้ำให้เป็ นที่รจู้ กั และยอมรับของผูใ้ ช้ เป็ นปั จจัยที่มสี ่วนผลักดัน ให้กลุ่มบริษทั มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ในปี
2558 บริษทั เจ.เอส.วี. เทคนิคอล (บริษทั ย่อย) ได้เข้ำซื้อหุน้ ของบริษทั เมฆำ-เอส จำกัด (ประกอบธุรกิจรับเหมำติดตัง้ ระบบไฟฟ้ ำ)
เป็ นบริษทั ย่อยอีกบริษทั หนึ่ง โดยถือหุน้ ร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10 ล้ำนบำท โดยผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อย
ดังกล่ำว ได้เข้ำมำเสริมรำยได้กำรบริกำรในงบกำรเงินรวมเพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนัยสำคัญ และมีส่วนทำให้ผลกำรดำเนินงำนรวมของบริษทั
เติบโตขึน้ ด้วย
ผลกำรดำเนินงำนในปี 2557 – ปี 2559 กลุ่มบริษทั มีรำยได้รวมจำนวนเท่ำกับ 1,004.39 ล้ำนบำท 1,209.78 ล้ำนบำท และ
1,365.66 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รำยได้รวมดังกล่ำวแบ่งเป็ น
(1) รำยได้จำกกำรขำยในปี 2557 – ปี 2559 จำนวนเท่ำกับ 995.65 ล้ำนบำท 1,156.29 ล้ำนบำท และ 1,202.95 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 98.16 ร้อยละ 94.42 และร้อยละ 88.09 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ โดยมีอตั รำกำร
เติบโต คิดเป็ นร้อยละ 14.67 ร้อยละ16.13 และ ร้อยละ 4.04 ตำมลำดับ โดยในปี 2559 รำยได้จำกกำรขำยมีอตั รำกำร
เติบโตลดลงในกลุ่มท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำ เนื่องจำกกำรชะลอตัวของธุรกิจก่อสร้ำงโดยเฉพำะคอนโดและที่พกั อำศัย ที่มปี ริมำณ
คงค้ำงในตลำดจำนวนมำก รวมทัง้ ควำมล่ำช้ำของโครงกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ นอกจำกนี้รำยได้ในกลุ่ม ท่อระบำยอำกำศ ท่อ
สำหรับงำนก่ อ สร้ำง และ ท่ อ ร้อ ยสำยไฟฟ้ ำใต้ดิน มีอ ตั รำกำรเติบโตติดลบร้อ ยละ 5.7 เนื่ อ งจำกกำรเติบโตของธุรกิจ
ก่อสร้ำงและโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ลดลงเช่นเดียวกัน
(2) รำยได้จำกกำรบริกำรในปี 2557 – ปี 2559 จำนวนเท่ำกับ 8.73 ล้ำนบำท 53.49 ล้ำนบำท และ 152.65 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.86 และร้อยละ 4.37 และร้อยละ11.18 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ ซึ่งโดยปกติรำยได้
จำกกำรบริกำรของกลุ่มบริษทั มีสดั ส่วนไม่มำก เนื่องจำกธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั คือกำรผลิตและจัดจำหน่ ำย รำยได้จำก
กำรบริกำรจะเกิดจำกกำรบริกำรติดตัง้ ท่อระบำยอำกำศให้กบั ลูกค้ำของ บริษทั เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด และภำยหลัง
กำรลงทุนใน บริษทั เมฆำ-เอส จำกัด ตัง้ แต่ปี 2558 เป็ นต้นมำ รำยได้รวมของงำนบริกำรของบริษทั จึงเพิม่ ขึน้ จำกกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ย่อยดังกล่ำว
(3) รำยได้อ่นื ในปี 2557 – ปี 2559 จำนวนเท่ำกับ 9.91 ล้ำนบำท 14.85 ล้ำนบำท และ 10.07 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ น
สัดส่วน ร้อยละ 0.98 ร้อยละ 1.21 และร้อยละ 0.74 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ โดยที่รำยได้อ่นื เกิดจำก รำยได้จำกกำร
ขำยเศษเหล็กเศษวัสดุ กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น กำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ ดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น
กลุ่มบริษทั มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 – ปี 2559 จำนวน 148.41 ล้ำนบำท 245.24 ล้ำนบำท และ 266.18 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ ร้อยละ 14.63 ร้อยละ 20.03 และ ร้อยละ 19.49 ตำมลำดับ ในปี 2559 บริษทั มีอตั รำกำไรสุทธิ
ลดลง มีสำเหตุสำคัญจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนขำยและบริกำร โดยทีต่ น้ ทุนบริกำรส่วนหนึ่งเป็ นของ บริษทั เมฆำ-เอส จำกัด ซึ่งกำร
ดำเนินงำนปกติจะมีต้นทุนบริกำรสูงกว่ำ จึงทำอัตรำกำไรขัน้ ต้นได้ต่ ำกว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นของกำรขำยสินค้ำ ดังนัน้ เมื่อนำผลกำร
ดำเนินงำนมำรวมกันจึงทำให้มอี ตั รำกำไรสุทธิโดยรวมลดลง
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การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2557 – ปี 2559
รายได้
รำยได้รวมของกลุ่มบริษทั ในปี 2557 – ปี 2559 มีจำนวนเท่ำกับ 1,014.30 ล้ำนบำท 1,224.63 ล้ำนบำท และ1,365.66
ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยแบ่งเป็ นรำยได้จำกกำรขำย รำยได้จำกกำรบริกำร และรำยได้อ่นื ซึ่งสำมำรถสรุปโครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่ม
บริษทั สำหรับปี ปี 2557 – ปี 2559 ดังตำรำงต่อไปนี้
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขาย:1
1. ท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำ
2. ท่อน้ำประปำ PP-R
3. ท่อระบำยอำกำศ ท่อสำหรับงำน
ก่อสร้ำง และ ท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำใต้ดนิ
รวมรายได้จากการขาย
รำยได้จำกกำรบริกำร

บริ ษทั

2558
ล้านบาท
ร้อยละ

2559
ล้านบาท
ร้อยละ

648.58
7.40
339.67

63.94
0.73
33.49

790.90
9.67
355.72

64.58
0.79
29.05

861.23
6.28
335.44

63.06
0.46
24.56

995.66
8.73

98.16
0.86

1,156.29
53.49

94.42
4.37

1,202.95
152.65

88.09
11.18

รวมรายได้จากการขาย และบริ การ
รำยได้อ่นื ๆ

1,004.39
9.91

99.02
0.98

1,209.78
14.85

98.79
1.21

1,355.60
10.07

99.26
0.74

รายได้รวม

1,014.30

100

1,224.63

100

1,365.66

100

หมำยเหตุ:

1

Arrow
Arrow
JSVT

2557
ล้านบาท
ร้อยละ

Meka-S /
Arrow / JSVT

รำยได้รวมถึงผลิตภัณฑ์ขอ้ ต่อสำหรับผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ ด้วย

รายได้จากการขาย
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษทั ในปี 2557 – ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 995.65 ล้ำนบำท 1,156.29 ล้ำนบำท
และ 1,202.95 ล้ำนบำทตำมลำดับ คิดเป็ น ร้อยละ 97.97 ร้อยละ 94.42 และร้อยละ 88.09 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำ
กำรเติบโต ร้อยละ 14.67 ร้อยละ 16.13 และร้อยละ 4.04 ตำมลำดับ รำยได้จำกกำรขำยดังกล่ำวมีอตั รำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
เนื่ อ งจำกปริม ำณกำรขำยเพิ่มขึ้นเป็ นหลัก โดยในปี 2559 รำยได้จำกกำรขำยมีอ ตั รำกำรเติบโตลดลงในกลุ่ม ท่ อ ร้อ ยสำยไฟฟ้ ำ
เนื่องจำกกำรชะลอตัวของธุรกิจก่ อสร้ำงโดยเฉพำะคอนโดและที่พกั อำศัย ที่มปี ริมำณคงค้ำงในตลำดจำนวนมำก รวมทัง้ ควำมล่ำช้ำ
ของโครงกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ นอกจำกนี้รำยได้ในกลุ่ม ท่อระบำยอำกำศ ท่อสำหรับงำนก่อสร้ำง และ ท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำใต้ดนิ มีอตั รำ
กำรเติบโตติดลบร้อยละ 5.7 เนื่องจำกกำรเติบโตของธุรกิจก่อสร้ำงและโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ลดลงเช่นเดียวกันโดยรำยได้จำกกำร
ขำยของกลุ่มบริษทั สำมำรถแบ่งได้ดงั นี้:
(1) รำยได้จำกกำรขำยท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำ ในปี 2557 – ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 648.58 ล้ำนบำท 790.90 ล้ำนบำทและ
861.23 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ น ร้อยละ 52.96 ร้อยละ 64.58 และร้อยละ 63.06 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
รำยได้จำกำรขำยท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำมีแนวโน้ มขยำยตัวเพิม่ ขึน้ ทุกปี เนื่องจำกกำรเติบโตของธุรกิจก่อสร้ำง และโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ โดยในปี 2557-2558 มีอตั รำกำรขยำยตัวร้อยละ 16.70 และร้อยละ 21.94 จำกปี ก่อนหน้ำ ซึ่งในปี 2558 รำยได้จำ
กำรขำยท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำมีอตั รำกำรขยำยตัวสูงขึน้ เนื่องจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของร้ำนค้ำตัวแทนจำหน่ำยและกำรสนับสนุ นจำกผูอ้ อกแบบ
ที่ให้ควำมมั ่นใจในผลิตภัณฑ์ Arrow Pipe ทำให้ในโครงกำรต่ำงๆ มีกำรใช้งำนมำกขึน้ ทัง้ นี้ รำยได้จำกกำรขำยท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำ
ส่วนใหญ่เป็ นรำยได้จำกำรขำยท่อเหล็กร้อยสำยไฟฟ้ ำ รองลงมำ คือ รำยได้จำกกำรขำยท่อเหล็กอ่อนร้อยสำยไฟฟ้ ำกันน้ ำ และรำยได้
จำกกำรขำย ท่อเหล็กอ่อนร้อยสำยไฟฟ้ ำ ตำมลำดับ ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั มีกำรขำยท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำให้กบั ลูกค้ำทัง้ ในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ โดยมีสดั ส่วนรำยได้จำกกำรขำยให้ลู กค้ำในประเทศเฉลี่ยปี 2557 – ปี 2559 ประมำณร้อยละ 90 และลูกค้ำต่ำงประเทศ
ประมำณร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรขำยท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำรวม
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รายได้จากการขาย
ท่อร้อยสายไฟฟ้ า
ท่อเหล็กร้อยสำยไฟฟ้ ำ
ท่อเหล็กอ่อนร้อยสำยไฟฟ้ ำ
ท่อเหล็กอ่อนร้อยสำยไฟฟ้ ำกันน้ ำ
รวมรายได้จากการขายท่อร้อยสายไฟฟ้ า

2557
ล้านบาท ร้อยละ
486.08
74.94
55.59
8.57
106.91
16.48
648.58
100.00

2558
ล้านบาท ร้อยละ
604.01
76.37
64.38
8.14
122.51
15.49
790.90
100.00

2559
ล้านบาท ร้อยละ
674.65
78.34
43.77
5.08
142.81
16.58
861.23
100.00

สำหรับปี 2559 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำมูลค่ำเท่ำกับ 861.23 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 63.06 ของ
รำยได้รวม โดยมีอตั รำกำรขยำยตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 8.89 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี ก่อนหน้ำ เนื่องจำกนโยบำยเพิม่ ส่วนแบ่งทำง
กำรตลำด โดยมีสดั ส่วนรำยได้จำกกำรขำยให้ลูกค้ำในประเทศและต่ำงประเทศคิดเป็ นร้อยละประมำณ 90 และร้อยละ 10 ของรำยได้
จำกกำรขำยท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำรวม ตำมลำดับ
(2) รำยได้จำกกำรขำยท่อน้ ำประปำ PP-R ในปี 2557 – ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 7.40 ล้ำนบำท 9.67 ล้ำนบำทและ 6.28
ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ น ร้อยละ 0.74 ร้อยละ 0.79 และร้อยละ 0.46 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ ท่อประปำ PP-R เป็ นผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริษทั เริม่ จำหน่ำยตัง้ แต่ปี 2552 โดยเป็ นกำรสั ่งซือ้ มำขำย ยังไม่ได้มกี ำรผลิตเอง ต่อมำกลุ่มบริษทั มีกำรวิจยั พัฒนำเพื่อผลิต
สินค้ำดังกล่ำวในปี 2553 และเริม่ กำรผลิตเชิงพำณิชย์ในเดือนมีนำคม 2555 โดยที่ปัจจุบนั ยังมียอดขำยไม่มำกนัก เนื่องจำก ปั จจุบนั
ภำวะตลำดของกำรขำยท่อน้ ำประปำ PP-R ยังไม่มแี นวโน้มขยำยตัวเท่ำที่ควร เนื่องจำกผูบ้ ริโภคยังไม่ได้ใช้ท่อน้ ำประปำ PP-R ใน
วงกว้ำง อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทั เห็นว่ำด้วยคุณสมบัตขิ องท่อน้ ำประปำ PP-R ซึ่งมีประสิทธิภำพที่ดกี ว่ำท่อประปำประเภท PVC
โดยสำมำรถทนต่อแรงดันสูง ทนควำมร้อนสูง ไม่เป็ นสนิม ปรำศจำกสำรก่อมะเร็งและโลหะปนเปื้ อน จะทำให้ผรู้ บั เหมำ หรือเจ้ำของ
โครงกำร ให้ควำมสนใจและนำมำใช้ทดแทนท่อน้ ำประปำ PVC ซึง่ ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั ทัง้ นี้กลุ่มบริษทั ได้มกี ำรทำกำรตลำดท่ อประปำ
PP-R อย่ำงต่อเนื่องสำหรับโครงกำรที่ต้องกำรติดตัง้ ท่อประปำที่มคี ุณภำพสูงและปลอดภัย โดยกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ผ่ำนสื่อ
ต่ำง ๆ เช่น วิทยุ นิตยสำร แผ่นพับโบรชัวร์ เป็ นต้น เพื่อให้ท่อน้ ำประปำ PP-R รวมถึงตรำสินค้ำของกลุ่มบริษทั เป็ นที่รจู้ กั มำกขึ้น
และสำมำรถเพิม่ ยอดขำยให้กบั กลุ่มบริษทั ในอนำคต
(3) รำยได้จำกกำรขำยท่อระบำยอำกำศ ท่องำนก่อสร้ำง และ ท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำใต้ดนิ ปี 2557 – ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ
339.67 ล้ำนบำท 355.72 ล้ำนบำท และ 335.44 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 33.49 ร้อยละ 29.05 และร้อยละ 24.56 ของ
รำยได้รวม ตำมลำดับ โดยมีอตั รำกำรขยำยตัว ติดลบในปี 2559 เนื่องจำกกำรเติบโตของธุรกิจก่อสร้ำงและโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
ลดลง
โดยในปี 2559 มีรำยได้จำกกำรขำยท่อระบำยอำกำศมีกำรเติบโตเพียงเล็กน้ อย เนื่องจำกกำรแข่งขันทำงกำรตลำดที่มี
อัตรำที่สูงขึน้ และจำกกำรที่โครงกำรต่ำงๆไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเป้ ำหมำย ทำให้กำรเติบโตของสินค้ำกลุ่มนี้เป็ นไปได้ อย่ำง
ล่ำช้ำ แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษทั ยังคงทำกำรตลำดเพื่อสร้ำงควำมรูจ้ กั ในตรำสินค้ำ ประกอบกับมีกำรเพิม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ำมำเสริมเพื่อ
เพิม่ ควำมสะดวกและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร แม้วำ่ รำยได้จำกกำรขำยท่องำนก่อสร้ำง จะมีอตั รำ
กำรกำรขำยลดลงเป็ นผลมำจำกกำรชะลอตัวของอุตสำหกรรมก่อสร้ำง และภำวะเศรษฐกิจ แต่บริษทั ยังคำดว่ำสินค้ำกลุ่มนี้จะยังมี
โอกำสเติบโตได้ในอนำคต จึงมีกำรเตรียมกำลังกำรผลิตไว้รองรับกับกำรใช้งำนก่อสร้ำงที่คำดว่ำจะเพิม่ ขึน้ ในอนำคตด้วย นอกจำกนี้
บริษทั ยังได้ม ีกำรวิจยั และพัฒ นำผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ท่ อ ร้อยสำยไฟฟ้ ำใต้ดนิ ซึ่งได้เริม่ ดำเนิ นกำรลงทุ นตลอดจนมีกำรขอรับกำร
ส่ง เสริม กำรลงทุ น จำกคณะกรรมกำรส่ ง เสริม กำรลงทุ น ในปี 2558 โดยในปี 2559 ผลิต ภัณ ฑ์ด งั กล่ ำ วได้ร ับ มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) และเริม่ มีกำรทำกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี้บริษทั คำดว่ำจะเริม่ มีรำยได้จำกกำรผลิตและจำหน่ ำย
ตลอดจนได้รบั สิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนตัง้ แต่ปี 2560 เป็ นต้นไป
รายได้จากการบริการ
รำยได้จำกกำรบริกำรของกลุ่มบริษทั ในปี 2557 – ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 8.75 ล้ำนบำท 53.49 ล้ำนบำท และ 152.65
ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.86 ร้อยละ 4.37 และ 11.18 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ ซึ่งโดยปกติรำยได้จำกกำรบริกำรของ
กลุ่มบริษทั จะมีสดั ส่วนไม่มำกเมื่อเทียบกับรำยได้รวม เนื่องจำกธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั คือกำรผลิตและจัดจำหน่ ำย รำยได้จำกกำร
บริกำรจะเกิดจำกกำรบริกำรติดตัง้ ท่อระบำยอำกำศ จะขยำยตัวตำมตลำดท่อระบำยอำกำศและกำรขนส่งท่อก่อสร้ำงและท่อระบำย
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อำกำศ อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังกำรลงทุนใน บริษทั เมฆำ-เอส จำกัดตัง้ แต่ปี 2558 เป็ นต้นมำ ทำให้รำยได้รวมของงำนบริกำรของ
บริษทั จึงเพิม่ ขึน้ จำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยดังกล่ำว โดยมีสดั ส่วนประมำณร้อยละ 95 ของรำยได้รวมจำกกำรบริกำร
รายได้อื่นๆ
รำยได้อ่นื ๆ ได้แก่ รำยได้จำกกำรขำยเศษเหล็กเศษวัสดุ กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน กำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ ดอกเบี้ย
รับ เป็ นต้น โดยรำยได้อ่นื ๆ 2557 – ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 9.91 ล้ำนบำท 14.85 ล้ำนบำท และ 10.07 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิด
เป็ น ร้อยละ 0.98 ร้อยละ 1.21 และร้อยละ 0.74 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขำยและบริกำรของกลุ่มบริษทั ในปี 2557 – ปี 2559 มีมลู ค่ำเท่ำกับ 734.86 ล้ำนบำท 802.13 ล้ำนบำท และ 906.85
ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 72.41 ร้อยละ 65.50 และร้อยละ 66.40 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้น
ร้อยละ 26.61 ร้อยละ 33.29 และร้อยละ 32.86 ตำมลำดับ
ทัง้ นี้อตั รำกำไรขัน้ ต้นที่ระดับร้อยละ 30 เป็ นผลมำจำกควำมสำมำรถในกำรควบคุมต้นทุนขำยของกลุ่มบริษทั ซึ่งเกิดจำก
กำรที่กลุ่มบริษทั สั ่งซื้อวัตถุดบิ จำกแหล่งวัตถุดบิ ที่มตี ้นทุนที่เหมำะสมและสั ่งซื้อแต่ละครัง้ ในปริมำณมำกเพื่อให้ เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรใช้ในกำรผลิต ลดควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดบิ และให้เพิม่ อำนำจต่อรองด้ำ นรำคำ โดยปกติกลุ่มบริษทั จะ
ทรำบถึงปริมำณวัตถุดบิ ที่ต้องใช้ในกำรผลิตล่วงหน้ำประมำณ 2 เดือน จึงทำให้สำมำรถวำงแผนกำรจัดซื้อวัตถุดบิ ได้ โดยที่อตั รำ
กำไรขัน้ ต้นในปี 2558 – ปี 2559 มีอตั รำสูงขึน้ เนื่องจำกรำคำวัตถุดบิ ตลำดโลกมีแนวโน้มลดลงในช่วงปี 2558 ประกอบกับ กลุ่ม
บริษทั สำมำรถขยำยกำลังกำรผลิตได้มำกขึน้ โดยกำรเพิม่ เครื่องจักรในสำยกำรผลิต ทำให้อตั รำกำไรขัน้ ต้น ของกำรขำยสินค้ำสูงขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2559 บริษทั เมฆำ-เอส จำกัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อย โดยปกติจะมีอตั รำส่วนกำไรขัน้ ต้นต่ ำกว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นของ
กำรขำยสินค้ำ ดัง นัน้ เมื่อ นำผลกำรดำเนินงำนมำรวมกัน จึงทำให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นของปี 2559 ในภำพรวมลดลงจำกปี 2558
เล็กน้อย
ทัง้ นี้ องค์ประกอบหลักของต้นทุนขำย คือ ต้นทุนวัตถุดบิ โดยสัดส่วนต้นทุนวัตถุดบิ เฉลี่ย (ปี 2557 – ปี 2559) คิดเป็ น
ประมำณร้อยละ 80 ของต้นทุนรวม โดยวัตถุดบิ หลักประกอบด้วยเหล็กชุบสังกะสีและเม็ดพลำสติก (PP-R และ PVC) ซึ่งมีกำร
สั ่งซื้อจำกต่ำงประเทศเป็ นส่วนใหญ่ นอกจำกนี้ ต้นทุนขำยอื่นที่สำคัญ ได้แก่ ค่ำแรงพนักงำนและค่ำวัสดุสน้ิ เปลือง คิดเป็ นสัดส่วน
เฉลีย่ (ปี 2557 – ปี 2559) ประมำณร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตำมลำดับ
2557
กาไรขันน ต้น*

2558

ล้านบาท

กาไรขันน ต้น
ล้านบาท
กาไรขันน ต้น
(%)
(%)
บริษทั
149.85
22.00
252.06
30.54
บริษทั ย่อย
115.74
36.00
155.06**
46.86
หมำยเหตุ: * ตัวเลขในตำรำงเป็ นตัวเลขจำกงบเฉพำะบริษทั จึงยังไม่ได้ตดั รำยกำรระหว่ำงกัน
** ผลรวมกำไรขัน้ ต้นของ บจก. เจ.เอส.วี. เทคนิคอล และ บจก.เมฆำ-เอส

2559
ล้านบาท
289.55
155.31**

กาไรขันน ต้น
(%)
31.33
30.35

หำกพิจำรณำอัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั และบริษทั ย่อย (ตำมตำรำงข้ำงต้น) พบว่ำ อัตรำกำไรขัน้ ต้น ของบริษทั ในปี
2557 – ปี 2559 คิดเป็ น ร้อยละ 22.00 ร้อยละ 30.54 และร้อยละ 31.33 ตำมลำดับ ในขณะที่อตั รำ กำไรขัน้ ต้นของบริษทั ย่อยใน
(บจก. เจ.เอส.วี. เทคนิคอล และ บจก.เมฆำ-เอส) ปี 2557 – ปี 2559 คิดเป็ น ร้อยละ 36.00 ร้อยละ 46.86 และร้อยละ 30.35
ตำมลำดับ ตำมลำดับ ซึง่ โดยปกติอตั รำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ย่อยซึง่ ผลิตท่อระบำยอำกำศและท่อสำหรับงำนก่อสร้ำง จะมีอตั รำกำไร
ขัน้ ต้นทีส่ งู กว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ซึ่งผลิตท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำและท่อน้ ำประปำ เนื่องจำกเป็ นผลิตภัณฑ์ท่สี ั ่งผลิตตำมคำสั ่งซื้ อ
ของลูกค้ำ (Made to order) อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2559 อัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ย่อยมีปรับตัวลดลงเหลือ ร้อยละ 30.35 เนื่องจำก
บจก. เจ.เอส.วี เทคนิ คอล มียอดขำยลดลงและมีต้นทุ นขำยเพิ่มขึ้น ขณะที่ บจก.เมฆำ-เอส มีรำยได้จำกำรบริกำรเพิม่ ขึ้น อนึ่ ง
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ผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ตั รำกำไรขัน้ ต้นสูงกว่ำผลิตภัณฑ์อ่นื ได้แก่ ท่อระบำยอำกำศและท่อก่อสร้ำง ผลิตภัณฑ์ท่มี อี ตั รำกำไรขัน้ ต้นรองลงมำ
คือ ท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำ ท่อน้ ำประปำ PP-R และงำนบริกำร (เมฆำ-เอส) ตำมลำดับ ทัง้ นี้ ด้วยโครงสร้ำงต้นทุนของ กำรผลิตท่อร้อย
สำยไฟฟ้ ำ ท่อระบำยอำกำศ และท่อก่อสร้ำง (รำยได้หลักของกลุ่มบริษทั ) ใช้วตั ถุดบิ เหล็กเป็ นสัดส่วนประมำณ ร้อยละ 80 ดังนัน้
กำรเปลีย่ นแปลงของรำคำวัตถุดบิ เหล็กจึงเป็ นปั ยจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตรำกำไรขัน้ ต้น นอกจำกนี้รำยได้จำกกำรบริกำร (เมฆำ-เอส)
จะมีอตั รำกำไรขัน้ ต้นโดยปกติต่ำกว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกกำรขำย ดังนัน้ เมื่อบริษทั ฯมีรำยได้จำกกำรบริกำรดังกล่ำวเพิม่ ขึน้ จะทำให้
มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นโดยรวมลดลงได้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำรงวดปี 2557 – ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 57.68 ล้ำนบำท 68.35 ล้ำนบำท และ
69.94 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.69 ร้อยละ 5.58 และร้อยละ 5.12 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบริก ำรดัง กล่ำ วมีมูล ค่ำ ใกล้เ คีย งกับ งวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นหน้ ำ โดยค่ำ ใช้จ่ำ ยที่ส ำคัญ คือ ค่ำขนส่ง และ ค่ำ โฆษณำ
ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรปี 2557 – ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 48.16, 63.55, และ 75.46 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.75 ร้อยละ 5.19 และร้อยละ 5.53 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ โดยที่ผ่ำนมำมีอตั รำค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรโดยรวมสูงขึน้ ส่วนใหญ่เกิดจำกบริษทั ย่อยซึง่ อยูช่ ่วงเติบโต
การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงินในปี 2557 – ปี 2559
สิ นทรัพย์
กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2557 – สิน้ ปี 2559 เท่ำกับ 777.18 ล้ำนบำท 1,012.58 ล้ำนบำท และ 1,194.89 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มบริษทั ณ สิน้ ปี 2557 – สิน้ ปี 2559 เท่ำกับ 472.69 ล้ำนบำท 697.79 ล้ำนบำท และ
842.24 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 60.82 ร้อยละ 68.91 และร้อยละ 70.49 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ สินทรัพย์หมุนเวียน
ประกอบด้วยสินทรัพย์ทส่ี ำคัญ มีดงั ต่อไปนี้
1. เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน ณ สิน้ ปี 2557 – สิน้ ปี 2559 เท่ำกับ 11.98 ล้ำนบำท 147.98 ล้ำนบำท และ 145.32 ล้ำน
บำท คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 1.54 ร้อยละ 14.61 และ ร้อยละ 12.16 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ
2. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ ณ สิน้ ปี 2557 – สิน้ ปี 2559 เท่ำกับ 236.75 ล้ำนบำท 267.75 ล้ำนบำท และ 354.77 ล้ำน
บำท คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 30.46 ร้อยละ 26.44 และร้อยละ 29.69 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดลูกหนี้
กำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้คงค้ำง ดังนี้
รายละเอียดลูกหนีน
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดไม่เกิน 3 เดือน
เกินกำหนด 3 – 6 เดือน
เกินกำหนด 6-12 เดือน
เกินกำหนดมำกกว่ำ 12 เดือน
ลูกหนีน การค้ารวม
(หัก) ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีน การค้าสุทธิ
ลูกหนี้อ่นื
ลูกหนีน การค้าและลูกหนีน อื่น-สุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 2557
118,024,408
110,774,190
1,606,672
2,103,719
2,211,155
234,720,144
(2,831,728)
231,888,416
4,862,282
236,750,698
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มูลค่า (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 2558
130,448,099
119,765,860
8,519,908
1,897,635
7,009,939
267,641,442
(7,773,697)
259,867,745
7,882,164
267,749,909

ณ 31 ธ.ค. 2559
178,448,867
129,169,966
9,451,633
866,759
13,579,845
331,517,070
(13,829,342)
317,687,728
37,086,646
354,774,374
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ลูกหนี้กำรค้ำของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องตำมยอดขำยที่เพิม่ ขึน้ ซึ่ง ณ 31 ธันวำคม 2559 กลุ่มบริษทั มีลูกหนี้ท่ยี งั
ไม่ครบกำหนดชำระเพิม่ ขึ้น เนื่องจำกมีลูกค้ำได้รบั งำนโครงกำรใหม่ๆ และมีกำรให้เครดิตนำนขึน้ กับลูกค้ำบำงรำยที่มปี ระวัติกำร
ชำระเงินดี อย่ำงไรก็ตำมบริษทั มีลูกหนี้เกินกำหนด 3 เดือนเพิม่ ขึน้ เนื่องจำกลูกหนี้บำงรำยได้รบั งำนโครงกำรใหม่ๆ มำกขึน้ โดย
ส่วนใหญ่เป็ นผูร้ บั เหมำจำกกำรขำยท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำ ซึ่งลูกหนี้กลุ่มดังกล่ำวไม่มรี ำยใดมียอดหนี้ เกินร้อยละ 5 ของยอดลูกหนี้เกิน
กำหนดไม่เกิน 3 เดือน และไม่มรี ำยใดมีประวัตผิ ดิ นัดชำระหนี้ ลูกหนี้กำรค้ำของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ท่ยี งั ไม่ครบกำหนด
ชำระและลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ สิน้ ปี 2557 – ปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 97.48 ร้อยละ 93.49 และร้อยละ 92.79
ของลูกหนี้กำรค้ำรวม ตำมลำดับ สำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่เกินกำหนดชำระมำกกว่ ำ 12 เดือน คิดเป็ น ร้อยละ 0.94 ร้อยละ 2.62 และ
ร้อยละ 4.10 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม โดยในปี 2559 กลุ่มบริษทั ได้มกี ำรตัง้ ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญเพิม่ เติมจำนวน 6.05 ล้ำนบำท ตำม
นโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทั
นโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทั ตัง้ แต่รอบบัญชี ปี 2555 เป็ นต้นไป จะยึดจำกอำยุลูกหนี้ (Aging) เป็ น
สำคัญ ซึง่ จำแนกร้อยละกำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมอำยุหนี้ดงั ตำรำงด้ำนล่ำงนี้
จานวนวันที่ค้างชาระ
ตัง้ แต่ 180 – 270 วัน
ตัง้ แต่ 271 – 365 วัน
ตัง้ แต่ 365 วันขึน้ ไป

ร้อยละการตังน สารอง
20
50
100

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทั จะวิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำยเป็ นสำคัญ (กำรวิเครำะห์ลูกหนี้รำยตัว) ประกอบกำรตัง้
สำรองดังกล่ำวควบคู่ไปด้วย โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่ำง ๆ เช่น ขัน้ ตอนกำรเบิกจ่ำยของลูกหนี้ , สถำนะภำพของลูกหนี้ อำทิ
หน่ วยงำนรัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน บริษทั จดทะเบียน บริษทั มหำชน รวมถึงขนำด และสถำนะ กำรเงิน, ควำมรัดกุมของเงื่อนไข
สัญญำ, ประวัตกิ ำรชำระเงินของลูกหนี้, มูลค่ำงำนที่ชำระล่วงหน้ำ, ควำมสัมพันธ์ทำงกำร ค้ำระหว่ำงกัน, โอกำสทำงธุรกิจในอนำคต
เป็ นต้น ทัง้ นี้
นโยบำยกำรตัง้ สำรองข้ำงต้นไม่รวมถึงลูกหนี้ของบริษทั ที่เป็ นหน่ วยงำนของภำครัฐ ซึ่งกลุ่มบริษทั จะเสนอให้
คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในกำรตัง้ สำรองเป็ นรำยๆ ต่อไป นโยบำยนี้มผี ลตัง้ แต่รอบบัญชี ปี 2555 เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั มีนโยบำยกำรให้เครดิตเทอมลูกหนี้กำรค้ำโดยพิจำรณำจำกฐำนะกำรเงินของลูกค้ำประวัตกิ ำร ชำระเงิน
ควำมถี่ในกำรสั ่งซื้อและมูลค่ำกำรสั ่งซื้อ โดยเครดิตเทอมในกำรชำระหนี้ของลูกค้ำในประเทศจะมีระยะเวลำ ประมำณ 60 - 90 วัน
สำหรับลูกค้ำต่ำงประเทศจะไม่มเี ครดิตเทอม เนื่องจำกจะมี กำรโอนเงินทันทีเมื่อได้รบั เอกสำร กำรส่งสินค้ำลงเรือ ในส่วนของลูกค้ำ
ใหม่นนั ้ จะให้ชำระค่ำสินค้ำเป็ นเงินสดเต็มจำนวนในวันทีร่ บั สินค้ำ กลุ่มบริษทั มีระยะ เวลำในกำรเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2557 – สิน้ ปี 2559
79 วัน 79 วัน และ 82 วัน ตำมลำดับ ระยะเวลำในกำรเก็บหนี้เฉลีย่ ของปี 2559 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน เนื่องจำกกลุ่มบริษทั มีรำยได้จำก
ผูร้ บั เหมำเพิม่ ขึน้ ซึ่งผูร้ บั เหมำจะมีขนั ้ ตอน กำรจ่ำยชำระเงินนำนกว่ำลูกค้ำประเภทดีลเลอร์ อย่ำงไรก็ตำม ระยะเวลำในกำรเก็บหนี้
เฉลี่ย ดังกล่ำวยังอยู่ในช่วงเครดิต เทอมในกำรชำระหนี้ ที่กลุ่มบริษทั ให้แก่ลูกค้ำ นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั มี นโยบำยในกำรคัดเลือก
ลูกค้ำโดยคำนึงถึงควำมมั ่นคงทำงฐำนะทำงกำรเงินและควำมมีช่อื เสียงเป็ นที่ยอมรับ ทำให้ท่ผี ่ำนมำ กลุ่มบริษทั ไม่เคยประสบปั ญหำ
ในกำรเก็บหนี้อย่ำงมีนยั สำคัญจนมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั
สำหรับลูกหนี้อ่นื ณ สิน้ ปี 2557 – สิน้ ปี 2559 มีจำนวน 4.86 ล้ำนบำท 7.88 ล้ำนบำท และ 37.09 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดย ณ สิน้ ปี 2557 ส่วนใหญ่เป็ นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำคิดเป็ นร้อยละ 43.05 ของยอดลูกหนี้อ่นื ปี 2558 ส่วนใหญ่เป็ นรำยกำร
ของบริษทั ย่อย คือภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำยรอขอคื น และเงินประกันผลงำน คิดเป็ นร้อยละ 71.69 ของยอดลูกหนี้อ่นื สำหรับปี 2559
ส่วนใหญ่เป็ นเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ คิดเป็ นร้อยละ 56.86 (ส่วนใหญ่เป็ นวัตถุดบิ ) โดยมีรำยกำรของบริษทั ย่อย คือภำษีถูกหัก ณ
ทีจ่ ำ่ ยรอขอคืน และเงินประกันผลงำน คิดเป็ นร้อยละ 29.37 ตำมลำดับ
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ ณ สิ้นปี 2557 – สิน้ ปี 2559 มีจำนวนเท่ำกับ 223.59 ล้ำนบำท 223.96 ล้ำนบำทและ280.20
ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 27.41 ร้อยละ 29.00 และ ร้อยละ 27.67 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดของสินค้ำ
คงเหลือดังนี้
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รายละเอียดสิ นค้าคงเหลือ
วัตถุดบิ
งำนระหว่ำงทำ
สินค้ำสำเร็จรูป
สินค้ำระหว่ำงทำง
วัสดุสน้ิ เปลือง
รวมสิ นค้าคงเหลือ
(หัก) ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลง
รวมสิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 2557

มูลค่า (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 2558

ณ 31 ธ.ค. 2559

97,997,555
97,434,583
27,368,873
2,973,883
225,774,894
(1,814,801)
223,960,093

151,133,286
114,897,016
12,492,945
3,487,526
282,010,772
(1,814,801)
280,195,971

154,861,789
1,804,697
114,933,070
49,105,082
98,909,712
330,595,610
(1,814,801)
328,780,808

รำยละเอียดของสินค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย วัตถุดบิ คิดเป็ นร้อยละ 43.76 ร้อยละ 53.94 และร้อยละ 47.10 ของยอดรวม
สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ ณ สิน้ ปี 2557 – สิน้ ปี 2559 ตำมลำดับ เนื่องจำกวัตถุดบิ ของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่ สั ่งซื้อจำกต่ำงประเทศ ดังนัน้
เพื่อให้มปี ริมำณวัตถุดบิ เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ในกำรผลิต เพื่ อเพิม่ อำนำจ ในกำรต่อรองด้ำนรำคำ และเพื่อลดควำมเสีย่ งจำก
ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดบิ กลุ่มบริษทั จึงมีกำรสำรองวัตถุดบิ ค่อนข้ำงมำกและมีกำรสั ่งซื้อล่วงหน้ำอย่ำงน้อยประมำณ 2 เดือน
โดยวัตถุดบิ ส่วนใหญ่ ได้แก่ เหล็กชุบสังกะสี และเม็ดพลำสติก ทัง้ นี้ ณ 31 ธันวำคม 2559 กลุ่มบริษทั มีกำรสำรองวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ ให้
อยู่ในระดับที่เหมำะสมกับประมำณกำรยอดขำยและปริมำณกำรใช้ในกำร ผลิต ประกอบกับแนวโน้ มรำคำวัตถุดบิ ในตลำดโลกมี
แนวโน้มปรับตัวขึน้ ส่งผลให้ปริมำณวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนหน้ำ
อันดับรองลงมำ คือ สินค้ำสำเร็จรูป โดยมีสดั ส่วน ณ สิน้ ปี 2557 – สิน้ ปี 2559 คิดเป็ น ร้อยละ 43.51 ร้อยละ 41.01 และ
34.96 ของสินค้ำคงเหลือ-สุทธิ ตำมลำดับ โดยปกติบริษทั จะสำรองสินค้ำสำเร็จรูปในปริมำณที่เหมำะสมตำมแผนกำรขำย เนื่องจำก
กลุ่มบริษทั มีแผนกำรขยำยตลำดอย่ำงต่อเนื่อง จึงมีแผนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ท่อร้อ ยสำยไฟฟ้ ำ ทุกขนำดให้มปี ริมำณเพียงพอในกำร
ขำย โดยใช้วธิ กี ำรผลิตแต่ละครัง้ ในปริมำณมำก เพื่อให้มสี นิ ค้ำขนำดต่ำงๆ อยู่ในคลังสินค้ำสำหรับรองรับเมื่อลูกค้ำ มีคำสั ่งซื้อ จึงทำ
ให้กลุ่มบริษทั มีสดั ส่วนสินค้ำสำเร็จรูปคงเหลือค่อนข้ำงสูง
สินค้ำระหว่ำงทำง คือ วัตถุดบิ ที่ส ั ่งซื้อจำกต่ำงประเทศ ซึ่งได้มกี ำรชำระเงินค่ำวัตถุดบิ ไปแล้ว แต่วตั ถุดบิ ดังกล่ำว อยู่
ระหว่ำงกำรขนส่ง เมื่อวัตถุดบิ ทีส่ ั ่งมำถึงแล้วจะบันทึกโอนจำกสินค้ำระหว่ำงทำงเป็ นวัตถุดบิ โดย ณ สิน้ ปี 2558 มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้อย
ละ 4.46 ของสินค้ำคงเหลือ-สุทธิ ซึ่งลดลงค่อนข้ำงมำกจำกปี 2557 ซึ่งมีสดั ส่วนร้อยละ 12.22 ของสินค้ำคงเหลือ-สุทธิ เนื่องจำกมี
กำรสั ่งซื้อเพื่อรองรับกำลังกำรผลิตของโรงงำนใหม่และโครงกำรรถไฟฟ้ ำ และได้รบั สินค้ำเข้ำมำอยู่ในบริษทั แล้วก่อนหน้ำที่จะถึงวัน
สิน้ งวด อย่ำงไรก็ตำม ณ สิน้ ปี 2559 สินค้ำระหว่ำงทำง ได้มกี ำรสั ่งซื้ออยู่ในระดับใกล้เคียงระดับปกติ จึงทำให้สนิ ค้ำระหว่ำงทำงเพิม่
ขึน้ มำอยูใ่ นระดับร้อยละ 14.94 ของสินค้ำคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริษทั ณ สิน้ ปี 2557 – สิน้ ปี 2559 เท่ำกับ 304.49 ล้ำนบำท 314.79 ล้ำนบำท และ
352.65 ล้ำนบำทคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 39.18 ร้อยละ 31.09 และ ร้อยละ 29.51 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย
(1)
เงินฝำกประจำสถำบันกำรเงินที่ตดิ ภำระค้ำประกัน ณ 2557 – สิน้ ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 32.21 ล้ำนบำท 17.14 ล้ำนบำท
และ 21.32 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 4.14 ร้อยละ 1.69 และร้อยละ 1.78 ของสินทรัพย์รวม โดยเงินฝำกประจำสถำบัน
กำรเงินที่ตดิ ภำระค้ำประกันดังกล่ำวเป็ นเงินฝำกประจำประเภท 3 – 12 เดือน กับสถำบันกำรเงินหลำยแห่ง เพื่อค้ำประกันวงเงิน
สินเชื่อของบริษทั และบริษทั ย่อย
(2)
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ ณ สิน้ ปี 2557 – สิน้ ปี 2559 มีมูลค่ำสุทธิเท่ำกับ 266.10 ล้ำนบำท 289.74 ล้ำนบำท และ
312.22 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 34.24 ร้อยละ 28.61 และร้อยละ 26.13 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ เนื่องจำกกลุ่ม
บริษทั ประกอบธุรกิจโรงงำนผลิตท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำ ท่ อประปำ ท่อระบำยอำกำศ และท่อก่อสร้ำง ดังนัน้ สินค้ำไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่
จึงอยูใ่ นรูปของ ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ ของโรงงำน
(3)
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน-สุทธิ ณ สิน้ ปี 2557 – สิน้ ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 3.82 ล้ำนบำท 3.58 ล้ำนบำท และ 11.75 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ น ร้อยละ 0.49 ร้อยละ 0.35 และร้อยละ 0.98 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยในปี 2559 บริษทั มีกำรลงทุน
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เพิม่ เติม และเริ่มใช้งำนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบใหม่เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ ทัง้ นี้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่ำว
ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสมำชิกสนำมกอล์ฟ เพื่อใช้รองรับลูกค้ำ VIP ซึง่ เป็ นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และเป็ นงำนด้ำน
กำรตลำดทำงหนึ่ง ส่งผลให้มูลค่ำสุทธิของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเพิม่ ขึน้ ซึ่งกลุ่มบริษทั มีนโยบำยกำรตัดจำหน่ ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
โดยใช้วธิ เี ส้นตรงตำมระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มกี ำรตัดจำหน่ ำย 5 ปี และสมำชิกกอล์ฟตัดจำหน่ ำยตำม
อำยุสญ
ั ญำ 30 ปี
สภาพคล่อง
(1)
สภำพคล่องกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด (หน่ วย: ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมกำรลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิน้ งวด

2557
144.56
(39.57)
(105.73)
(0.75)
11.98

2558
217.75
(25.96)
(55.79)
136.00
147.98

2559
201.12
(58.62)
(145.17)
(2.67)
145.32

กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2557 – สิน้ ปี 2559 มีจำนวน 144.56 ล้ำนบำท 217.75 ล้ำนบำท
และ 201.12 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ เพิม่ ขึน้ ตำมกำรเพิม่ ของยอดขำยและกำไรจำกกำรดำเนินงำน
กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมกำรลงทุนสำหรับปี 2557 – สิน้ ปี 2559 มีจำนวน (39.57) ล้ำนบำท (25.96) ล้ำนบำท และ
(58.62) ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรลงทุนในที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง
โรงงำนเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว โดยบันทึกในงำนระหว่ำงทำมูลค่ำ 40.98 ล้ำนบำท
กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมกำรจัดหำเงินสำหรับปี 2557 – สิน้ ปี 2559 (105.73) ล้ำนบำท (55.79) ล้ำนบำท และ
(145.17) ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี้ในปี 2558 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมจัดหำเงินมีจำนวนเงินน้อยลงกว่ำในปี ก่อนหน้ำ
ค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกในปี 2558 ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรมีกระแสเงินสดรับจำกกำรออกหุน้ เพิม่ ทุนจำนวน 32.27 ล้ำนบำท ในขณะที่ม ี
กระแสเงินสดจ่ำยเงินปั นผลเป็ นจำนวน 65.66 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2559 บริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมจัดหำ
เงินในระดับทีส่ งู ขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินสด 150.87 ล้ำนบำท
กระแสเงินสดสุทธิจำกทัง้ 3 กิจกรรมข้ำงต้น ส่งผลให้กลุ่มบริษทั มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือจำนวน 11.98
ล้ำนบำท 147.98 ล้ำนบำท และ 145.32 ล้ำนบำทตำมลำดับ โดยในปี 2558 มียอดเงินสดสูงค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกกลุ่มบริษทั มี
กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนสูง อีกทัง้ ยังได้รบั กระแสเงินสดจำกกำรออกหุน้ เพิม่ ทุน และจ่ำยปั นผลเป็ นหุน้ สำมัญเพิม่
ทุนแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมไปบำงส่วน ทำให้มกี ระแสเงินสดสุทธิเพิม่ ขึน้ 136 ล้ำนบำท สำหรับปี 2559 บริษทั ยังคงมีกระแสเงินสดได้มำจำก
กิจกรรมดำเนินงำนใกล้เคียงกับปี ก่อน แต่เนื่องจำกกำรมีกำรจ่ ำยเงินปั นผลในอัตรำสูงโดยไม่มกี ำรออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ เดิม จึงทำให้กระแสเงินสดสุทธิ (2.67) โดยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำฯ ณ วันสิน้ งวดใกล้เคียงกับปี 2558
(2)

อัตรำส่วนสภำพคล่องและวงจรเงินสด
2557
6.91
3.63
79
111
12
178

อัตราส่วน
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
(เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
(เท่ำ)
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่
(วัน)
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่
(วัน)
ระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่
(วัน)
วงจรเงินสด
(วัน)
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2558
7.77
4.65
79
107
15
171

2559
5.67
3.46
82
123
25
179
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ในปี 2557 – ปี 2559 กลุ่มบริษทั มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง และอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว โดยรวมจัดได้ว่ำอยู่ในเกณฑ์
สูง โดย ณ สิน้ ปี 2559 อัตรำส่วนสภำพคล่องลดลง และอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วลดลง เนื่องจำกมีหนี้สนิ หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ ของ
ทัง้ กลุ่มบริษทั โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำสภำพคล่องจำกวงจรเงินสด (Cash Cycle) สำหรับปี 2557 – ปี 2559 จะมีระยะเวลำเท่ำกับ 178
วัน 171 วัน และ 179 วัน ตำมลำดับ ซึง่ จะเห็นว่ำในปี 2559 วงจรเงินสดของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลำค่อนข้ำงนำน เนื่องจำกกำรสำรอง
วัตถุดบิ ในปริมำณมำกเพื่อให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ในกำรผลิตเพื่อเพิม่ อำนำจในกำรต่อรองด้ำนรำคำ และเพื่อลดควำมเสีย่ ง
จำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดบิ โดยกลุ่มบริษทั มีสนิ ค้ำคงเหลือและระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยนำน 123 วัน ในขณะที่มรี ะยะเวลำ
ชำระหนี้เฉลีย่ ค่อนข้ำงสัน้ เนื่องจำกวัตถุดบิ ส่วนใหญ่จะสั ่งซื้อจำกต่ำงประเทศ ซึ่งกำรชำระค่ำวัตถุดบิ ที่ส ั ่งซื้อจำกต่ำงประเทศจะเป็ น
กำรชำระเงินทันที เมื่อได้รบั เอกสำรกำรส่งสินค้ำจำก ผู้จดั จำหน่ ำยครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย ใบกำกับรำคำสินค้ำ (Invoice),
ใบกำกับรำยกำรสินค้ำ (Packing List) และใบขนส่งสินค้ำ (Bill of landing) โดยกลุ่มบริษทั ใช้เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
ประเภททรัสต์รซี ที (TR) สำหรับกำรชำระค่ำวัตถุดบิ ให้กบั เจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ ซึ่งสินเชื่อประเภททรัสต์รซี ที (TR) ดังกล่ำวมี
ระยะเวลำ 180 วัน
แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สนิ ณ สิ้นปี 2557 – ณ สิน้ ปี 2559 มีจำนวนเท่ำกับ 82.63 ล้ำนบำท 101.82 ล้ำนบำท และ 169.24 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ หนี้สนิ ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั อยูใ่ นรูปของหนี้สนิ หมุนเวียน โดยหนี้สนิ หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2557 – ณ สิน้ ปี 2559 มีมูลค่ำ
เท่ำกับ 68.56 ล้ำนบำท 89.76 ล้ำนบำท และ 148.50 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ น ร้อยละ 82.97 ร้อยละ 88.16 และร้อยละ 87.74
ตำมลำดับของหนี้สนิ รวม ตำมลำดับ โดยหนี้สนิ หมุนเวียนทีส่ ำคัญประกอบด้วย
(1) บริษทั ย่อย มีสนิ เชื่อเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน ณ สิน้ ปี 2557 – สิน้ ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ
13.78 ล้ำนบำท 0.76 ล้ำนบำท และ 0.008 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
ในปี 2557 โดย ณ สิน้ ปี 2559 มีกำรเบิกใช้ลดลงเนื่องจำกมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเพียงพอ จึงลดกำรใช้สนิ เชื่อ
ลง อย่ำงไรก็ตำมบริษทั ย่อยได้มกี ำรใช้สนิ เชื่อทรัสต์รซี ที ในกำรสั ่งซือ้ สินค้ำเพิม่ ขึน้ เป็ นจำนวน 9.89 ล้ำนบำท
มูลค่า (ล้านบาท)
ประเภทเงินกู้ยืมระยะสันน
ณ 31 ธ.ค.2557
ณ 31 ธ.ค.2558
ณ 31 ธ.ค.2559
เงินเบิกเกินบัญชี
0.76
0.008
ทรัสต์รซี ที
13.78
9.89
รวม
13.78
0.76
9.90
(2) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ณ สิน้ ปี 2557 – สิน้ ปี 2559 มีมูลค่ำรวมเท่ำกับ 36.81 ล้ำนบำท 62.26 ล้ำนบำทและ 113.39
ล้ำนบำท ตำมลำดับ เจ้ำหนี้กำรค้ำ ประกอบด้วย เจ้ำหนี้ค่ำเม็ดพลำสติกพีวซี ี (PVC) สำหรับใช้ในกำรหุม้ ท่อกันน้ ำ เจ้ำหนี้
ค่ำสแตนเลส ค่ำกล่องบรรจุสนิ ค้ำ ค่ำวัสดุส้ินเปลือง รวมถึงอะไหล่ในโรงงำน เป็ นต้น โดย ณ สิ้นปี 2557 – สิน้ ปี 2559
เจ้ำหนี้กำรค้ำมีจำนวนเท่ำกับ 21.72 ล้ำนบำท 38.39 ล้ำนบำท และ 85.76 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเจ้ำหนี้กำรค้ำดังกล่ำว
เป็ นเจ้ำหนี้กำรค้ำในประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษทั ได้รบั Credit Term จำกเจ้ำหนี้กำรค้ำภำยใน ประเทศประมำณ 30 วัน สำหรับ
กำรสั ่งซื้อวัตถุดบิ จำกต่ำงประเทศจะชำระเงินทันที โดยใช้ สนิ เชื่อประเภททรัสต์รซี ที (TR) เมื่อได้รบั เอกสำรกำรส่งสินค้ำ
จำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย ใบกำกับรำคำสินค้ำ (Invoice), ใบกำกับรำยกำรสินค้ำ (Packing List) และใบ
ขนส่งสินค้ำ (Bill of lading) โดยจะไม่ได้บนั ทึกเป็ นเจ้ำหนี้กำรค้ำ ส่งผลให้ณ สิน้ ปี 2557 – สิน้ ปี 2559 กลุ่มบริษทั มี
ระยะเวลำในกำรชำระหนี้เฉลีย่ ค่อนข้ำงสัน้ คือ เท่ำกับ 12 วัน 15 วัน และ 25 วัน ตำมลำดับ โดยในปี 2559 มีระยะเวลำใน
กำรชำระหนี้เฉลีย่ นำนขึน้ เนื่องจำกบริษทั มีอตั รำหมุนเวียนของเจ้ำหนี้กำรค้ำลดลง
(3) สำหรับเจ้ำหนี้อ่นื ประกอบด้วย ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร และเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำซึ่งเป็ น ลักษณะของ
เงินมัดจำ โดย ณ สิน้ ปี 2557 – สิน้ ปี 2559 มีจำนวนเท่ำกับ 15.09 ล้ำนบำท 18.86 ล้ำนบำทและ 27.63 ล้ำนบำท
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ตำมลำดับ โดย ณ สิน้ ปี 2559 เจ้ำหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จำกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย และมีรำยกำรโบนัสค้ำงจ่ำยของบริษทั
ย่อย เป็ นต้น
รายละเอียดเจ้าหนีน การค้า
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อ่นื
เจ้าหนีน การค้าและเจ้าหนีน อื่น

ณ 31 ธ.ค. 2557
21.72
15.09
36.81

มูลค่า (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2558
38.39
18.86
57.25

ณ 31 ธ.ค. 2559
85.76
27.63
113.39

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2557 – ณ สิน้ ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 14.07 ล้ำนบำท 12.06 ล้ำนบำท และ 20.75 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยแบ่งเป็ น
(1) หนี้สนิ ระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิจำกส่วนที่ถงึ กำหนดชำระใน 1 ปี ) ณ สิน้ ปี 2557 – ณ สิน้ ปี 2559 มีจำนวน
2.33 ล้ำนบำท 4.83 ล้ำนบำทและ 4.33 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
(2) ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน เป็ นกำรประมำณกำรค่ำชดเชยผลประโยชน์ ของพนักงำนเมื่อเกษียณอำยุงำน ตำม
มำตรฐำนบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงำน ซึ่งเริม่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2554 เป็ นต้นไป โดย ณ
สิน้ ปี 2557 – สิน้ ปี 2559 กลุ่มบริษทั มีภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจำนวน 6.04 ล้ำนบำท 7.23 ล้ำนบำท และ 16.42
ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดย ณ สิ้นปี 2559 ภำระผูกพันดังกล่ำวเพิม่ ขึ้นส่วนใหญ่เกิดจำกกำรที่ผู้ประเมินฯ เปลี่ยนแปลง
สมมติฐำนทำงกำรเงิน และปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ของผูป้ ระเมินฯ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2557 – ณ สิน้ ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 694.54 ล้ำนบำท 910.76 ล้ำนบำท และ 1,025.64 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกกลุ่มบริษทั มีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ โดยมีกำรจ่ำยปั นผลตำมนโยบำย ใน
อัตรำที่ไม่กระทบต่อสภำพคล่องของบริษทั โดยในปี 2559 บริษทั รับชำระค่ำหุน้ เพิม่ ทุนสุทธิจำกกำรใช้สทิ ธิ ESOP-W1 เป็ นทุนที่
เพิม่ ขึน้ 1.15 ล้ำนบำท โดยมีสว่ นเกินมูลค่ำหุน้ เพิม่ ขึน้ 6.33 ล้ำนบำท
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2557 – ณ สิน้ ปี 2559 เท่ำกับ 0.12 เท่ำ 0.11 เท่ำ และ 0.14 เท่ำ ตำมลำดับ
ทัง้ นี้เนื่องจำกบริษทั ฯ ยึดหลักควำมระมัดระวัง จึง มีนโยบำยกำรลงทุนโดยพยำยำมใช้แหล่งเงินทุนจำกเงินทุนหมุนเวียนเป็ นหลัก
โดยหลีกเลีย่ งกำรใช้สนิ เชื่อของสถำบันกำรเงิน (เพื่อลดรำยกำรดอกเบี้ยจ่ำย) ดังนัน้ จึงเห็นได้จำกกำรลงทุนในโครงกำรที่ผ่ำนมำส่วน
ใหญ่ มกั ใช้เงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษทั เองหรือออกหุ้นเพิ่มทุนเป็ นหลัก โดยในปี 2558 ทำงบริษทั ได้ออกหุ้นเพิม่ ทุ นจำนวน
51,065,004 หุน้ โดยเป็ นกำรเพิม่ ทุนและจ่ำยปั นผลจำนวน 49,999,848 หุน้ รำคำหุน้ ละ 1.00 บำท และตำมกำรใช้สทิ ธิ ESOP-W1
จำนวน 1,065,156 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 4.48 บำท ทำให้มกี ระแสเงินสดเพียงพอในกำรลงทุนเพิม่ ไม่ตอ้ งพึง่ สถำบันกำรเงินมำกนัก ทำ
ให้มคี วำมคล่องตัวในกำรบริหำรกำรเงิน และเพิม่ อำนำจในกำรต่อรองกับสถำบันกำรเงินอีกด้วย โดยในปี 2559 อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีกำรปรับตัวขึน้ เล็กน้อยโดยมีสำเหตุสำคัญจำกกำรมีเจ้ำหนี้กำรค้ำเพิม่ ขึน้ และกำรใช้สนิ เชื่อของบริษทั ย่อย (เมฆำเอส) เป็ นต้น
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ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานในอนาคต
1. กำรลงทุนของ บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคอล ในโรงงำนผลิตท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำใต้ดนิ (RTRC) ซึ่งเป็ นสินค้ำใหม่และมีโอกำสสร้ำง
รำยได้ให้กบั บริษทั ในระยะยำว ทัง้ นี้ กำรลงทุนดังกล่ำวเป็ นเพียงระยะเริม่ แรก จึงคำดว่ำจะมีกำรขยำยกำรลงทุนได้อกี ในอนำคต
เมื่อบริษทั เริม่ ผลิตและขำยสินค้ำดังกล่ำว ร่วมกับแผนงำนผลิตและพิจำรณำปริมำณคำสั ่งซื้อของลูกค้ำเป็ นสำคัญ ดังนัน้ บริษทั
จึงอำจต้องจัดหำแหล่งเงินลงทุนที่เหมำะสม เพื่อใช้ในกำรสั ่งซื้อเครื่องจักร ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ ใน
อนำคตด้วย
2. กำรเติบโตของ บจก.เมฆำ-เอส (บริษทั ย่อย) ซึ่งมีธุรกิจหลักเป็ นธุรกิจรับเหมำงำนติดตัง้ ระบบไฟฟ้ ำ จำเป็ นต้อ งใช้เงินทุน
หมุนเวียน และกำรใช้สนิ เชื่อจำกสถำบันกำรเงินในรูปแบบต่ำงๆ เช่น วงเงินหนังสือค้ำประกันธนำคำ B/G วงเงิน LC ในกำร
สั ่งซื้อสินค้ำ และ วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็ นต้น ดังนัน้ จึงจำเป็ นต้องพึง่ พำกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินจำกผูถ้ อื หุน้ รวมถึงกำรขอ
ควำมช่วยเหลือในกำรค้ำประกันสินเชื่อสถำบันกำรเงิน บริษทั ฯในฐำนะผู้ถือหุ้นใหญ่จึงคำดว่ำจะยังคงให้กำรสนับสนุ นทำง
กำรเงินแก่ บจก.เมฆำ-เอส ต่อไป จนกระทั ่ง บจก.เมฆำ-เอส มีสถำนะทำงกำรเงินเข้มแข็ง และสำมำรถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
โดยใช้สภำพคล่องทำงกำรเงิน และมีหลักประกันของตนเอง ทัง้ นี้ กำรให้กำรสนับสนุ นดังกล่ำวบริษทั ฯ ยังคำนึงถึงกำรรักษำ
สภำพคล่อ งให้อ ยู่ใ นระดับ ที่เ พียงพอต่ อ กำรด ำเนิ นธุรกิจ เป็ น สำคัญ นอกจำกนี้ กำรเติบโตของ บจก.เมฆำ -เอส จะทำให้
โครงสร้ำงของฐำนะกำรเงินในงบกำรเงินรวมมีกำรเปลี่ยนแปลงไป เช่น สินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ จำกรำยกำรมูลค่ำงำนเสร็จรอ
เรียกเก็บ หนี้สนิ เพิม่ จำกเจ้ำหนี้ สถำบันกำรเงิน และจำกเจ้ำหนี้ กำรค้ำ ตลอดจนอัตรำกำไรขัน้ ต้นและอัตรำกำไรสุทธิ ในงบ
กำรเงินรวมเปลี่ยนแปลงไปอัน เนื่องมำจำก อัตรำกำไรฯ ของ บจก.เมฆำ-เอส โดยปกติจะไม่อยู่ในระดับเดียวกับกำไรฯ ของ
บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท และบจก.เจ.เอส.วี.เทคนิคอล เป็ นต้น
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวังบริ ษัทขอรับรอง ว่าข้ อมูล
ดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วนไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้บริ ษัทขอรับรองว่า
1. งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแล้ ว
2. บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทังของ
้
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
3. บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ ง
ข้ อมูลการประเมิ นระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ แล้ วซึ่ง
ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการ
จัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้
มอบหมายให้ นายสมภพ จูโล่ห์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใด ไม่มีลายมือชื่อของนายสมภพ จูโล่ห์
กากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ ว ดังกล่าวข้ างต้ น

รายชื่อ

ตาเหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายธานินทร์ ตันประวัติ

กรรมการ

_____________________

นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรื อง

กรรมการ

_____________________

ชื่อผู้รับมอบอานาจ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายสมภพ จูโล่ห์

ผู้อานวยการส่วนบัญชีและการเงิน

______________________
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และ เลขานุการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา-อบรม

สัดส่วนการ
ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นใน
ครอบครัวระหว่าง
บริษัท
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์การทางาน

- เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต(เกียรตินิยม ดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิเทศศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
-ปริ ญญาเอก วิศวกรรมการโครงสร้ าง University
of Minnesota
-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย ปี 2548

ไม่มี

ไม่มี

2545-ปัจจุบนั ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต
2549-2550 SIG Combibloc Ltd.
2543-2545 บจก. อุตสาหกรรม
อาหาร ส.ขอนแก่น
2518-2543 บมจ.ธนาคาร กรุ งไทย

ไม่มี

ไม่มี

2532-ปัจจุบนั บจก. ซีตาเนีย
2517-2532 มหาวิทยาลัยเทค
โนโลยี่พระเจ้ าเกล้ าธนบุรี

-ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทค
โนโลยี่เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย ปี 2554

ไม่มี

ไม่มี

2527-2538 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย
2526-2527 ฝ่ ายหนี ้สินธนาคาร
ไทยพาณิชย์

%

1

ผศ.ดร.วิชยั โถสุวรรณจิดา

กรรมการอิสะ /
ประธานกรรมการ
วันที่แต่งตัง้ 9/11/58

65

2

ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์

กรรมการอิสะ /
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
วันที่แต่งตัง้ 31/7/55

70

3

นายชนะ สิงห์ รุ่ งเรื อง

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
วันที่แต่งตัง้ 31/7/55

53

เอกสารแนบ 1 หน้ า 79

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา-อบรม

สัดส่วนการ
ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นใน
ครอบครัวระหว่าง
บริษัท
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์การทางาน

%

4

นายนาพล เงินนาโชค

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
วันที่แต่งตัง้ 31/7/55

48

-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย ปี 2548

ไม่มี

5

นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์

กรรมการ /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
วันที่แต่งตัง้ 31/7/55

53

ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต-มหาวิทยาลัยรังสิต
-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย ปี 2548

26.53

6

นายธานินทร์ ตันประวิต์ิ

กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
วันที่แต่งตัง้ 31/7/55

52

-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี่
พระจอมเกล้ าธนบุรี
-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย ปี 2555

0.43

7

นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรื อง

กรรมการ /
ผู้อานวยการส่วน
สนับสนุน
วันที่แต่งตัง้ 18/4/56

40

-ปริ ญญาโท MBA สาขา Finance
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย ปี 2554

2.78

เอกสารแนบ 1 หน้ า 80

ไม่มี

2557-ปัจจุบนั ที่ปรึกษา
คณะทางานทางการเมือง ของ
ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
2552-2554 บมจ.ปิ กนิก คอร์
ปอเรชัน่
พี่ชายของ นางประ 2531-ปัจจุบนั บมจ.แอร์ โรว์
ครอง นามนันทสิทธิ์
ซินดิเคท
และ นายภาณุพงศ์ 2531-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เจ.
วิจิตรทองเรื อง
เอส.วี เทคนิคอล
ไม่มี
2554-ปัจจุบนั บริ ษัท แอร์ โรว์
ซินดิเคท จากัด(มหาชน)
2531-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เจ.
เอส.วี เทคนิคอล
2558-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.
เมฆา-เอส
2551-2554 บจก. เอ็นจิคอน
แอนด์ เซอร์ วสิ
น้ องชาย นายเลิศชัยฯ 2549-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.
แอร์ โรว์ ซินดิเคท
2531-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เจ.
เอส.วี เทคนิคอล

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559
ลาดับที่

8

9

10

ชื่อ-นามสกุล

นางประครอง นามนันทสิทธิ์

นายธาราพงษ์ รุ จิวงศ์

ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา-อบรม

สัดส่วนการ
ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นใน
ครอบครัวระหว่าง
บริษัท
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์การทางาน

%

กรรมการ /
วันที่แต่งตัง้ 18/4/56

กรรมการ / ผู้อานวยการ
ส่วนปฏิบตั ิการ
วันที่แต่งตัง้ 25/4/59
นายชโลธร พูตระกูล
เลขานุการบริ ษัท /
(ดารงตาแหน่งถึงวันที่ 28 ก.พ. 60) ผู้อานวยการส่วนบัญชี
และการเงิน
วันที่แต่งตัง้ 18/4/56

49

55

55

น้ องสาว นายเลิศชัยฯ 2531-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.

-ปริ ญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย ปี 2554

7.04

-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย ปี 2554
-ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย ปี 2554

0.28

ไม่มี

0.00

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ า 81

แอร์ โรว์ ซินดิเคท
2531-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.
เจ.เอส.วี เทคนิคอล
2544-ปัจจุบนั บจก. เจ.เอส.วี.
สปริ ง
2536-2538 Modernform
Public Co.,Ltd.
2546-ปัจจุบนั กรรมการ/
ผู้อานวยการส่วนปฏิบตั กิ าร
บมจ. แอร์ โรว์ ซินดิเคท
2553- กพ.2560 เลขานุการบริ ษัท
/ ผู้อานวยการส่วนบัญชี และ
การเงิน บมจ.แอร์ โรว์ ซินดิเคท
2537-2550 บจก. ยูนิเวอร์ แซล
พาราวูด

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จากัด
ชื่อ
นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์

ตำแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ

นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรื อง
นางประครอง นามนันทสิทธิ์

บริ ษัท เมฆา เอส จากัด
ชื่อ

ตำแหน่ ง
กรรมการ

นายธานินทร์ ตันประวัติ

เอกสารแนบ 2 หน้ า 82

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน
บริ ษัทใช้ บริ การหน่วยงานตรวจสอบภายนอก (Outsource) บริ ษัท โปรจีเนียส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ ้ง จากัด ให้ ปฏิบตั งิ านเป็ นหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน ซึง่ ได้ มอบหมายให้ นางสาวนันทินี วรวนิชย์ (CPA) ในฐานะ
กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัท
รายชื่อ / ตาแหน่ง / วันที่
ได้ รับการแต่งตัง้
นางสาวนันทินี วรวนิชย์
ผู้ตรวจสอบภายใน –
จากหน่วยงานภายนอก
(มิถนุ ายน 2557)

อายุ
(ปี )
38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยเลขทะเบียน 7897
; เมื่อปี 2548
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Master’s degree in MBE (Business Economics) :
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริ หารศาสตร์ (NIDA)
- Bachelor’s degree in B.B.A. 1st Class Honor
(Accounting) ศูนย์กลาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
หลักสูตรอบรม
- Grand Seminar : Good Governance for AEC
(สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน)
- TFRS ปี 60 (สภาวิชาชีพบัญชี)
- รายงานผู้สอบบัญชีใหม่ ปี 59
- ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่ นที่ 4/59

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริ หาร
-

เอกสารแนบ 3 หน้ า 83

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)
-

ประสบการณ์ทางานย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
- ก.ย. 2555 – ปัจจุบนั
- ม.ค. 2553 – ส.ค. 2555
- ก.ค. 2551 – ก.พ. 2552
- มิ.ย. 2548 – มิ.ย. 2551

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษัท

Partner, Managing
director
Director of internal
control group
Internal auditor
supervisor
Internal auditor
supervisor

บจ. โปรจีเนียส ออดิท
แอนด์ คอนซัลติ ้ง
บจ. เจ เอส แอล โกลบอล
มีเดีย
บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น
โปรดักส์
บจ. กรุ งเทพโทรทัศน์และ
วิทยุ จากัด (ช่อง 7)

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สิน
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 หน้ า 84

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

เอกสารแนบ 5 หน้ า 85

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

กำรควบคุมภำยในองค์ กร (Control Environment)

1. องค์ กรแสดงถึงควำมยึดมั่นในคุณค่ ำของควำมซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คำถำม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อ ยู่บนหลักความซื่อ ตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้ าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อกาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับผู้บริ หารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ ามผู้บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทาให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กร1
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกาหนดข้ างต้ น
1.2.4 มี การสื่อสารข้ อกาหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานทุกคนรั บทราบ เช่น
รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบข้ อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุก
ปี รวมทังมี
้ การเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทาที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรั กษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร

1

บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท
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ใช่








ไม่ ใช่

บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2559

2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริหำร และทำหน้ ำที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนำกำร
ดำเนินกำรด้ ำนกำรควบคุมภำยใน
คำถำม
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิท ธิ์อานาจเฉพาะ
ของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้ บริ ษัทกาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บริ หารให้ ถูกต้ อง
ตามกฎหมาย กฎบัต ร ซึ่ง ครอบคลุ ม บทบาทที่ ส าคัญ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ สอบบัญ ชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผู้มีความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และมีความเชี่ ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องนันๆได้
้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างแท้ จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท ไม่มีค วามสัมพันธ์ อื่นใด อัน
อาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจและปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั เิ รื่ องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทังการ
้
สร้ างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้ อมูลและการสื่อสาร และ
การติดตาม

ใช่


ไม่ ใช่









3. ฝ่ ำยบริหำรได้ จัดให้ มีโครงสร้ ำงสำยกำรรำยงำน กำรกำหนดอำนำจในกำรสั่งกำรและ
ควำมรับผิดชอบที่เหมำะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภำยใต้ กำรกำกับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมกำร
คำถำม
3.1 ผู้บริ หารระดับสูงกาหนดโครงสร้ างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทังทางธุ
้
รกิจและ
กฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึง่ ทาให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้ น
3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริ ษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร
ข้ อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้ าที่และความรับ ผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง
ผู้บริ หาร และพนักงาน
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4. องค์ กรแสดงถึงควำมมุ่งมั่นในกำรจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
คำถำม
4.1 บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั เิ พื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ มีความรู้ และความสามารถ
ที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั นิ นอย่
ั ้ างสม่าเสมอ
4.2 บริ ษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึ ง การสื่อ สารกระบวนการ
เหล่านี ้ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทราบ
4.3
บริ ษั ทมี กระบวนการแก้ ไขปั ญ หาหรื อ เตรี ย มพร้ อมส าหรั บการขาดบุคลากรที่มี ค วามรู้ และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริ ษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึ กษา
(mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

ใช่


ไม่ ใช่







5. องค์ กรกำหนดให้ บุคลำกรมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คำถำม
5.1 คณะกรรมการและผู้บ ริ ห ารมี ก ระบวนการและการสื่ อ สารเชิ ง บัง คับ ให้ บุ ค ลากรทุก คนมี ค วาม
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีที่จาเป็ น
5.2 คณะกรรมการและผู้บริ หารกาหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจ และการให้ รางวัล ที่
เหมาะสม โดยพิจารณาทังเรื
้ ่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสันและระยะ
้
ยาวของบริ ษัท
5.3 คณะกรรมการและผู้บริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้ ร างวัลอย่างต่อเนื่อ งโดยเน้ นให้ สามารถ
เชื่อมโยงกับความสาเร็ จของหน้ าที่ในการปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในด้ วย
5.4 คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
บุคลากรแต่ละคน
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กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยงต่ ำง
ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คำถำม
6.1 บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้
โดยแสดงได้ วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้ วนแสดงถึงสิทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษัท
ได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
6.2 บริ ษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้ รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างแท้ จริ ง
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง อนุมตั ิและสื่อสารนโยบายการบริ หารความเสี่ยง
ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมขององค์กร

ใช่


ไม่ ใช่





7. องค์ กรระบุและวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจกระทบต่ อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ ำงครอบคลุม
ทั่วทัง้ องค์ กร
คำถำม

ใช่

7.1 บริ ษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทังระดั
้ บองค์กร หน่วยธุรกิจ
ฝ่ ายงาน และหน้ าที่งานต่าง ๆ
7.2 บริ ษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึ่ง
รวมถึงความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7.3 ผู้บริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ยง



7.4 บริ ษัทได้ ประเมินความสาคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ
้
ดเหตุ การณ์ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ ้น
7.5 บริ ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสี่ยงนัน้
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรื อการร่ วมรับ
ความเสี่ยง (sharing)
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8. องค์ กรได้ พิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ของ
องค์ กร
คำถำม

ใช่

8.1 บริ ษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงาน
ทางการเงินเท็จ การทาให้ สูญเสียทรั พย์สิน การคอร์ รัปชั น การที่ผ้ ูบริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุม
ภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในรายงานที่สาคัญ การ
ได้ มาหรื อใช้ ไปซึง่ ทรัพย์สินโดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั งิ านอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที่
กาหนดแล้ ว รวมทังได้
้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ ว
ด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้ พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงเป้
ั ้ าหมายยอดขายของบริ ษัทไว้ สูง
เกินความเป็ นจริ ง จนทาให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หารเกี่ ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต และ
มาตรการที่บริ ษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษัทได้ สื่อสารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ี่กาหนดไว้



ไม่ ใช่






9. องค์ กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่ อระบบกำรควบคุมภำยใน
คำถำม

ใช่

9.1 บริ ษัทประเมินการเปลี่ ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อ าจมี ผลกระทบต่อการดาเนินธุร กิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้
อย่างเพียงพอแล้ ว
9.2 บริ ษัท ประเมิ นการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการท าธุ ร กิ จ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่อ การด าเนิน ธุร กิ จ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้
อย่างเพียงพอแล้ ว
9.3 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ อย่างเพียงพอ
แล้ ว
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กำรควบคุมกำรปฏิบัตงิ ำน (Control Activities)

10. องค์ กรมีมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
คำถำม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื ้อ และ
การบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่ และลาดับชันการอนุ
้
มตั ิของผู้บริ หารในแต่ละ
ระดับไว้ อ ย่างชัดเจน รั ดกุม เพื่อ ให้ สามารถป้อ งกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและ
อานาจอนุมตั ขิ องผู้บริ หารแต่ละระดับ ขันตอนในการอนุ
้
มตั ิโครงการลงทุน ขันตอนการจั
้
ดซื ้อและวิธีการ
คัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื ้อ ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ
การเบิ ก ใช้ เครื่ องมื อ ต่ า งๆ เป็ นต้ น
โดยได้ จั ด ให้ มี ก ระบวนการส าหรั บ กรณี ต่ า ง ๆ ดั ง นี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง้ บุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน เพื่ อ ประโยชน์ ในการติดตามและสอบทานการทารายการ
ระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังมี
้ การปรับปรุ งข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริ ษัทอนุมตั ธิ ุรกรรมหรื อทาสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษัทใน
ระยะยาวไปแล้ ว เช่น การทาสัญญาซื ้อขายสินค้ า การให้ ก้ ูยืม การค ้าประกัน บริ ษัทได้ ติดตามให้ มนั่ ใจ
แล้ วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษัท เช่น ติดตามการ
ชาระคืนหนี ้ตามกาหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น
10.3 บริ ษั ท ก าหนดให้ ก ารควบคุม ภายในมี ค วามหลากหลายอย่ า งเหมาะสม เช่ น การควบคุม แบบ
manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริ ษัทกาหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
้ บกลุ่มบริ ษัท หน่วยธุรกิจ
สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี ้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ น
การตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าที่อนุมตั ิ
(2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
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11. องค์ กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
คำถำม
11.1 บริ ษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้ องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบตั งิ าน
และการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม

ใช่


11.3 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม



11.4 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีให้ มี
ความเหมาะสม



ไม่ ใช่



12. องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้ กำหนดสิ่งที่คำดหวังและขัน้ ตอนกำร
ปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบำยที่กำหนดไว้ นัน้ สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้
คำถำม
12.1 บริ ษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้ การทาธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านขันตอนการอนุ
้
มตั ิที่กาหนด เช่น ข้ อบังคับของบริ ษัท เกณฑ์ของตลาด
หลักทรั พย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของ
บริ ษัท ปใช้ ส่วนตัว

ใช่


12.2 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ เสียในธุรกรรมนัน้



12.3 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ และ



พิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม รวมทังก
้ าหนดแนวทาง



ให้ บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร ในบริ ษัทย่อยหรื อร่ วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่มี
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี)้
12.5 บริ ษัทกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบตั ิโดยผู้บริ หาร



และพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ องบริ ษัทได้ รับการนาไปใช้ ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี



ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
12.7 บริ ษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้ มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
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ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้ อมูล (Information & Communication)

13. องค์ กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้ กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนินไปได้ ตำมที่กำหนดไว้
คำถำม
ใช่
ไม่ ใช่
13.1 บริ ษัทกาหนดข้ อ มูลที่ต้องการใช้ ในการดาเนินงาน ทัง้ ข้ อ มูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี

คุณภาพและเกี่ยวข้ องต่องาน
13.2 บริ ษัทพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้ องของข้ อมูล

13.3 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับ ใช้ ประกอบการตัดสินใจ

ตัวอย่างข้ อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ ให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษัท ทางเลือก
ต่าง ๆ
13.4 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุ

ข้ อมูลที่จาเป็ นและเพี ยงพอต่อการพิจารณาก่อ นการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายในระยะเวลาขัน้ ต่า
ตามที่กฎหมายกาหนด
13.5 บริ ษัทดาเนินการเพื่ อให้ ร ายงานการประชุมคณะกรรมการมีร ายละเอียดตามควร เพื่ อให้ สามารถ

ตรวจสอบย้ อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้ อ
ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่
ไม่เห็นด้ วยกับเรื่ องที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
13.6 บริ ษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี ้

13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ได้ รั บแจ้ งจากผู้สอบบัญ ชี หรื อ ผู้ต รวจสอบภายในว่ามี ข้ อ บกพร่ อ ง ในการควบคุม
ภายใน บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่ องนันอย่
้ างครบถ้ วนแล้ ว
14. องค์ กรสื่อสำรข้ อมูลภำยในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และควำมรับผิดชอบต่ อกำรควบคุมภำยใน
ที่จำเป็ นต่ อกำรสนับสนุนให้ กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนินไปได้ ตำมที่วำงไว้
คำถำม
14.1 บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ และ คณะกรรมการบริ ษัท
สามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น
การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้ สามารถติดต่อขอข้ อมูลอื่นนอกจากที่ได้ รับจากผู้บริ หาร รวมทัง้
การติดต่อสอบถามข้ อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่ างคณะกรรมการและ
ผู้บริ ห ารตามที่ค ณะกรรมการร้ องขอ การจัดกิจ กรรมพบปะหารื อ ระหว่างคณะกรรมการและผู้บ ริ หาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ บุคคลต่าง ๆ ภายในบริ ษัทสามารถแจ้ ง
ข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท (whistle-blower hotline) ได้ อย่างปลอดภัย
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15. องค์ กรได้ ส่ ือสำรกับหน่ วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่ อกำรควบคุมภำยใน
คำถำม
ใช่
15.1 บริ ษัทมี กระบวนการสื่อ สารข้ อมูลกับผู้มีส่วนได้ เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมี ประสิทธิ ภ าพ และมี

ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน เป็ นต้ น

15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียภายนอกองค์กรสามารถ
แจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่บริ ษัทได้ อย่างปลอดภัย
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ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)

16. องค์ กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ ม่ ันใจได้ ว่ำกำรควบคุมภำยในยังดำเนินไป
อย่ ำงครบถ้ วน เหมำะสม
คำถำม
16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อกาหนดห้ ามฝ่ ายบริ หารและ
พนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้ แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้ หน่ วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง
และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษัท
16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้ และความสามารถ
16.5 บริ ษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ูตรวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าที่ ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ใช่


ไม่ ใช่







17. องค์ กรประเมินและสื่อสำรข้ อบกพร่ องของกำรควบคุมภำยในอย่ ำงทันเวลำต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ
ซึ่งรวมถึงผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม
คำถำม
17.1 บริ ษัทประเมินผลและสื่อสารข้ อบกพร่ อ งของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อ ติดตามแก้ ไข
อย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กาหนดไว้ อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรื อสงสัย
ว่ามีเหตุการณ์ ทุจริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจ
กระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้ อ บกพร่ อ งที่เป็ นสาระสาคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา (แม้ ว่าจะได้ เริ่ ม
ดาเนินการจัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษัท /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา
อันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุ งข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท /
คณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5 หน้ า 95

ใช่



ไม่ ใช่

