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1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
ประวัตคิวามเป็นมา 
 
 ครอบครัวนายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธ์ิ เร่ิมประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสปริงท่ีเก่ียวกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
ของเด็กเล่นตัง้แต่ปี 2525 ต่อมาในปี 2531 นายเลิศชยั วงค์ชัยสิทธ์ิ ได้ก่อตัง้บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ 
“Arrow”) ซึง่เดมิช่ือ บริษัท เจ.เอส.วี. ฮาร์ดแวร์ จ ากดั (“JSVH”) เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2531 ด้วยทนุจดทะเบียน 4.00 ล้านบาท โดยมีผู้
ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มครอบครัวนายเลิศชยั วงค์ชยัสิทธ์ิ เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟ และท่อ
เหล็กอ่อนกนัน า้ร้อยสายไฟ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Union และ Arrowtite ตามล าดบั ต่อมาได้มีการเพิ่มทนุและขยายสายผลิตภณัฑ์
ไปสู่ผลิตภณัฑ์ทอ่เหล็กกล้าร้อยสายไฟและผลิตภณัฑ์ทอ่น า้ประปา ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Arrowpipe และ Arrow PP-R ตามล าดบั 
จนกระทัง่ในเดือนธันวาคม 2552 ได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยบริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วเป็น 91.95 ล้าน
บาท และเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เจ.เอส.วี เทคนิคอล จ ากดั (“JVST”) ซึง่เป็นบริษัทท่ีอยู่ภายใต้ผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนั ทัง้นี ้เม่ือ
เดือนธันวาคม 2553 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 131.95 ล้านบาท เพ่ือน าไปลงทุนในโรงงานใหม่และเคร่ืองจักร และเม่ือวนัท่ี  
18 กรกฎาคม 2555 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วเป็น 150.00 ล้านบาท โดยบริษัทได้ด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชน เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2555  และได้เพิ่มทนุจดทะเบียนขึน้อีก 50.00 ล้านบาท เพ่ือเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก
(IPO) 18 พฤษภาคม 2557 เพ่ิมทนุจดทะเบียนอีก 3.00 ล้านบาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีออกให้แก่พนกังาน/
กรรมการของบริษัท (ESOP-w1) วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50,748,737 บาท เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ
การจ่ายหุ้นปันผล รวมทัง้การปรับสิทธ์ิของ ESOP-W1 ปัจจุบนับริษัทมีทนุจดทะเบียน 253,748,734 บาท (ทนุช าระแล้ว 252,216,400 
บาท) 
 
 บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2538 ด้วยทนุจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท 
ปัจจบุนัได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 102.00 ล้านบาท(ทนุช าระแล้ว 77.00 ล้านบาท) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่อประเภท
ตา่ง ๆ เช่น ทอ่ลม ทอ่ระบายอากาศ ทอ่ไซโล ทอ่ล าเลียง ทอ่ส าหรับงานก่อสร้าง (Post-tension Duct) เป็นต้น ปัจจุบนับริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทนุช าระแล้ว 
 
 ในปี 2550 บริษัทได้แยกธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ลวดสปริงส าหรับธุรกิจยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ของเล่นเด็ก โดยการโอน
สินทรัพย์ไปยงั บริษัท เจ.เอส.วี. สปริง จ ากดั ซึง่มีกลุ่มลูกค้าท่ีแตกต่างจากบริษัทและ JSVT ทัง้นี ้บริษัท เจ.เอส.วี. สปริง จ ากดั ด าเนิน
ธุรกิจภายใต้การด าเนินการโดย นางประครอง นามนนัทสิทธ์ิ 
 
 ในปี 2558 บริษัทฯ โดยบริษัทย่อย(บจก.เจ.เอส.วี.เทคนิคอล) ได้เข้าซือ้หุ้นในบริษัท เมฆา -เอส จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีประกอบ
กิจการรับเหมาตดิตัง้ระบบจ านวน 65,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 65.0 ของทนุจดทะเบียน ท าให้บริษัทเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท เมฆา-เอส จ ากดั ซึง่จะท าให้ธุรกิจของบริษัทขยายออกไปมากขึน้  
 
1.1 วสัิยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินงานของบริษัท  
 
 บริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ “เพ่ือความเป็นหนึง่เร่ืองทอ่ในอาคาร” ดงันี ้
 1. เป็นผู้น าในการผลิตทอ่ร้อยสายไฟและผลิตภณัฑ์ทอ่อ่ืนๆ ส าหรับอาคารมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการแข่งขนัได้ทัง้ราคา คณุภาพ
และการบริการ 
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 2. เพิ่มยอดขายโดยเพิ่มอตัราก าลงัการผลิตและพฒันาสินค้าใหม่ ๆ ท่ีสามารถรองรับความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้าใน
ภาคพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และโรงงานอตุสาหกรรมตา่ง ๆ 
 3. เน้นท าการตลาดในผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราก าไรขัน้ต้นในเกณฑ์ดี เพ่ือรักษาความสามารถในการท าก าไรขัน้ต้น ให้อยู่ ในระดบัท่ี
แข่งขนัได้ในอตุสาหกรรม  
 4. ลดต้นทุนการผลิตเพ่ือเพิ่มศกัยภาพทางการแข่งขัน โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทนัสมัย รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร บ ารุงและดแูลรักษาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อย่างสม ่าเสมอ 
 5. พฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ เพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑ์ และให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต 
 
1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
2531 จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เจ.เอส.วี. ฮาร์ดแวร์ จ ากดั (“JSVH”) โดยมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 4.00 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้น

สามญั 40,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีส านักงานและโรงงานเลขท่ี 3088 หมู่ท่ี 10 ต าบลส าโรงเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวดัสมทุรปราการ เพ่ือผลิตท่ออ่อนร้อยสายไฟภายใต้ตราสินค้า ยูเน่ียน (Union) และท่ออ่อนกนัน า้ร้อย
สายไฟ ภายใต้ตราสินค้า  แอร์โรว์ไทพ์ (Arrowtite)  

2538 กลุ่มผู้ ถือหุ้นได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จ ากดั (“JSVT”) ด้วยทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 2.00 ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 20,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือผลิตท่อลม ท่อระบายอากาศ ท่อล าเลียง ท่อไซโล และ
ทอ่ส าหรับงานก่อสร้าง (Post-tension Duct) 

2539 - 
2540 

ก่อสร้างโรงงานและย้ายสายการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อยไปท่ีโรงงานแห่งใหม่ ตัง้อยู่เลขท่ี 31 หมู่ 1 ต าบลพานทอง 
อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

2543 เพิ่มทนุช าระแล้วอีก 6 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท เพ่ือขยายก าลงัการผลิตและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
2544 เพิ่มทนุช าระแล้วอีก 3 ล้านบาท เป็น 13 ล้านบาท เพ่ือขยายก าลงัการผลิตและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

2545 ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงาน ISO 9001: 2000 (ปัจจบุนัเป็น ISO 9001: 2008) 
2546 เพิ่มทนุช าระแล้วอีก 37 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เพ่ือขยายก าลงัการผลิตและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
2548 เพิ่มสายการผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า (White Conduit) ชนิด EMT (Electrical Metallic Tubing) IMC  (Intermediate 

Metal Conduit) และ RSC (Rigid Steel Conduit) ภายใต้ตราสินค้า “แอร์โรว์ไปพ์” (Arrowpipe) 

2549 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตราฐานสากล Underwriters Laboratories Inc. (UL) ส าหรับผลิตภณัฑ์
ประเภททอ่เหล็กร้อยสายไฟ EMT, IMC และ RSC 

2550 บริษัทขายสินทรัพย์เก่ียวกบัธุรกิจการผลิตลวดสปริงให้แก่ บริษัท เจ.เอส.วี. สปริง จ ากดั 

2551 เพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแล้วอีก 40.00 ล้านบาท เป็น 90.00 ล้านบาท เพ่ือขยายก าลงัการผลิตและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
2552 บริษัทเพิ่มสายการผลิตทอ่น า้ประปา และข้อตอ่ตา่ง ๆ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ArrowPP-R” 
2552 เพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแล้วอีก 1.95 ล้านบาท (19,500 หุ้น)  เป็น 91.95 ล้านบาท โดยน าหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทมาแลกหุ้น

ของ JSVT จากผู้ ถือหุ้นเดมิของ JSVT  เพ่ือปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทและกลุ่มผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทถือหุ้นใน JSVT ในสดัส่วน 
ร้อยละ 99.99  

 จดทะเบียนย้ายส านกังานใหญ่ไปยงัเลขท่ี 31 หมู่ท่ี 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวัดชลบุรี โดยให้ท่ีส านกังานท่ี
จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นส านกังานสาขาของบริษัท 

2553 ท าสญัญาซือ้ท่ีดินโรงงานจ านวน (18-0-77 ไร่) ซึง่เป็นท่ีดินใกล้กบัโรงงานปัจจุบนั เพ่ือขยายการผลิต และบริษัทช าระเงิน
คา่ท่ีดนิและรับโอนท่ีดนิเรียบร้อยเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2554 
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 เพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแล้วอีก 40.00 ล้านบาท (400,000 หุ้น)  เป็น 131.95 ล้านบาท เสนอขายให้แก่บริษัท แอลเค ซินดิ
เคท จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทในกลุ่มของนายเลิศชยั วงค์ชยัสิทธ์ิ เพ่ือสร้างโรงงานใหม่และเพ่ิมก าลงัการผลิต   

2554 บริษัทได้รับการอนมุตักิารส่งเสริมการลงทนุจากส านกังาน BOI ส าหรับกิจการผลิตทอ่เหล็ก และผลิตชิน้ส่วนโลหะขึน้รูปท่อ
เหล็กหุ้มพีวีซีและทอ่ประปาและข้อตอ่ท าจากพลาสตกิ 

2555 เร่ิมผลิตทอ่เหล็กร้อยสายไฟและ ทอ่ประปา PPR ในส่วนโรงงาน BOI เพ่ือจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 
 เพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแล้วอีก 18.05 ล้านบาท เป็น 150.00 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ 
 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปล่ียนช่ือบริษัทเป็น บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และ

เปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150.00 ล้านบาทเป็น 
200.00 ล้านบาท เพ่ือเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนและกลุ่มพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยจ านวน 50.00 
ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้น าหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ 

 ซือ้ท่ีดนิเปล่าจ านวน 3.5 ไร่ ซึง่เป็นท่ีดนิตดิกบัโรงงานปัจจบุนั เพ่ือขยายการผลิต 

2557 เร่ิมด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงงานบนท่ีดิน 3.5 ไร่ เพ่ือใช้เป็นท่ีเตรียมวตัถุดิบ และเก็บสินค้า  มลูค่าการลงทนุประมาณ 
40.0 ล้านบาท 

 ออก ESOP WARRANT จ านวน 3.0 ล้านหน่วย อตัราการใช้สิทธ์ิ 1:1 ราคาใช้สิทธ์ิ 5.50 บาท/หุ้น (อาจมีการปรับสิทธ์ิ) 
 เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 203.0 ล้านบาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ ESOP WARRANT (ESOP-W1) 

2558 บจก.เจ.เอส.วี.เทคนิคอล (บริษัทย่อย) เข้าซือ้หุ้นในบริษัท เมฆา-เอส จ ากดั จ านวน 65,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100.00 
บาท คดิเป็นร้อยละ 65.0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

 ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจดทะเบียน อีก 50,748,734 หุ้น เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และ
การจ่ายหุ้นปันผล ในอตัรา 8 : 1 เช่นกนั และรองรับการปรับสิทธ์ิชอง ESOP W1 

 ESOP W1 ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 1,065,156 หุ้น และจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วเป็น 251,065,004 บาท 
 ก่อสร้างโรงงานผลิตทอ่ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดนิ (ทอ่ RTRC ) บนท่ีดนิเดมิ (ด าเนินการโดย บจก. เจ.เอส.วี.เทคนิคอล) 
2559 ESOP W1 ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 1,151,396 หุ้น และจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วเป็น 252,216,400 บาท 

 ก่อสร้างโรงงานผลิตทอ่ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดนิ (ทอ่ RTRC ) เพิ่มเตมิ (ด าเนินการโดย บจก. เจ.เอส.วี.เทคนิคอล) 
 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 
 โครงสร้างของบริษัท และบริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แอร์โรว์  ซนิดเิคท จ ำกัด (มหำชน) 
ทนุจดทะเบียน 253,748,734 บาท ช าระแล้ว 252,216,400 บาท 

บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จ ากดั 
ทนุจดทะเบียน 102 ล้านบาท ช าระแล้ว 77 ล้านบาท 

99.99% 

บริษัท เมฆา-เอส จ ากดั 
ทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท ช าระแล้ว 10  ล้านบาท 

65.00% 
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บริษัท แอร์โรว์ ซนิดเิคท จ ากัด (มหาชน) 
 
 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายทอ่ร้อยสายไฟฟ้า ทอ่ประปา ซึง่สามารถแบง่ผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้เป็น 
 
 1. ทอ่ร้อยสายไฟและข้อตอ่ตา่งๆ (Electrical Conduit): ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Arrowpipe” และ “Arrowtite” โดยเป็นทอ่
เหล็กกล้าเคลือบสงักะสีส าหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า มีความทนทานแข็งแรงดดัโค้งได้ง่าย เพ่ือปอ้งกนัสายไฟฟ้าจากการขดูขีดและทนทาน
จากสภาพแวดล้อม ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าดงักล่าวจะผ่านการชุบสงักะสี (Hot-dip galvanized) ทัง้ภายนอกและภายในจงึปอ้งกนัสนิมและ
ทนตอ่การกดักร่อนได้ดี ซึง่ผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้รับมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานสากล Underwriters Laboratories 
Inc. (UL) โดยผลิตภณัฑ์ของบริษัทสามารถแบง่ได้เป็น 3 ประเภทหลกั คือ  
 
 1) ทอ่เหล็กร้อยสายไฟ (White Conduit) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Arrowpipe” 
 2) ทอ่เหล็กอ่อนร้อยสายไฟ (Flexible Metal Conduit: FMC) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Arrowtite” 
 3)  ทอ่เหล็กอ่อนกนัน า้ร้อยสายไฟ (Liquid-tigh Flexible Metal Conduit: LFMC) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Arrowtite” 
 4) ท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วส าหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท์ หรือ Reinforce Thermosetting Resin Conduit 

(RTRC) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Arrow RTRC” 
 นอกจากนี ้บริษัทยังผลิตท่อร้อยสายไฟดงักล่าวข้างต้นส าหรับจ าหน่ายในระดับราคารองลงมา ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
“Union” ด้วย โดยท่ีผลิตภณัฑ์ของบริษัททัง้หมดมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ผู้ติดตัง้งานระบบไฟฟ้าส าห รับโครงการมาตรฐานและใช้
ไฟฟ้าในกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และอตุสาหกรรมตา่งๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ อาคาร คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจดัสรร 
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น โดยมีการท าการตลาดผ่านตวัแทนจ าหน่าย (Dealers) 
และผู้ รับเหมาโครงการ 
 2. ท่อน า้ประปาและข้อต่อต่างๆ: ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ArrowPP-R” เป็นท่อคุณภาพสูงผลิตจากพลาสติกโพลิโพรพิลีน 
(Polypropylene Random Copolymer: PP-R) ส าหรับน า้ดื่ม น า้ประปา น า้ร้อน และน า้เย็น ซึง่ผลิตภณัฑ์ของบริษัทผลิตขึน้ภายใต้
มาตรฐานเยอรมัน (DIN 8077-8078) โดยผลิตภณัฑ์ท่อน า้ประปาดงักล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ (1) ท่อน า้ชัน้เดียวทน
แรงดนั 10 บาร์ (2) ท่อน า้ชัน้เดียวทนแรงดัน 20 บาร์ และ (3) ท่อน า้ 3 ชัน้ ทนแรงดัน 20 บาร์ เพ่ือใช้ติดตัง้ในอาคารหรือโรงงาน
อตุสาหกรรม  โดยมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อุตสาหกรรมอาหารและยา ได้แก่ คอนโดมิเนียม 
หมู่บ้าน โรงแรม โรงงานอตุสาหกรรมเก่ียวกบัอาหารและยา เป็นต้น โดยมีการท าการตลาดผ่านตวัแทนจ าหน่าย และผู้ รับเหมาโครงการ  
 
บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จ ากัด 
 
 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย ท่อระบายอากาศหรือท่อลม และท่อส าหรับงานก่อสร้าง เป็นผลิตภณัฑ์ท่อเหล็กกล้าเคลือบ
สงักะสี ส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า โดยผลิตภณัฑ์สามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 
 1. ท่อระบายอากาศหรือท่อลม (Air Duct) มีทัง้แบบท่อวงกลม ท่อวงรี และท่อส่ีเหล่ียม ใช้ส าหรับงานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศในอาคาร เช่น ท่อส่งลมเย็นในอาคารและห้างสรรพสินค้า ท่อดดูฝุ่ น งานล าเลียงและงานไซโล เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า 
“Arrow duct” ซึง่ผลิตภณัฑ์ของบริษัทผลิตตามมาตรฐานสากล SMACNA โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ อาคารต่างๆ ห้างสรรพสินค้า 
อตุสาหกรรมก่อสร้าง และโรงงานอตุสาหกรรม  
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  2. ท่อส าหรับงานก่อสร้าง (Post-Tension Duct) เป็นท่อท่ีใช้ในงานก่อสร้างระบบคอนกรีตอดัแรง ใช้ส าหรับงานก่อสร้างหลาย
รูปแบบ เพ่ือเสริมความแข็งแรงของงานรากฐานการก่อสร้าง ท่อนีผ้ลิตจากวสัดุเหล็กเคลือบสงักะสี  ผ่านการขึน้รูปเป็นท่อด้วยการรีด
ตะเข็บเป็นเกลียวยาวแบบเช่ือมซ้อน (Double Seam) ระหว่างเกลียวนัน้จะมีรอยย่นเป็นลูกฟูกอยู่ ซึง่จะช่วยให้มีความแข็งแรง และท า
ให้คอนกรีตเกาะตดิแน่นขึน้ ทอ่ Post-Tension เหมาะกบังานก่อสร้างบ้านเรือน งานสร้างถนน สะพาน งานก่อสร้างฐานราก เป็นต้น โดย
มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ งานโครงสร้างพืน้ฐานของอาคาร โครงสร้างพืน้คอนกรีต และงานโครงสร้างสะพาน เป็นต้น โดยมีกา รท า
การตลาดผ่านผู้ รับเหมาโครงการ 
 
บริษัท เมฆา-เอส จ ากัด 
 
 ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบและติดตัง้ระบบงานต่างๆ ในโครงการก่อสร้าง เช่น  ระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า ,ระบบ
ประปา และสขุาภิบาล เป็นต้น มีทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีบริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จ ากดั เข้าถือหุ้นเป็นจ านวนเงิน 6.5 ล้าน
บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 65.0 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 
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2.  ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ 
 
โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัท 

 

โครงสร้ำงรำยได้ บริษัท 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยได้จำกกำรขำย: 
1. ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 1 

 
Arrow 

 
518.95 

 
66.85 

 
555.75 

 
63.53 

    
648.58 

 
65.14 

    
790.90 

 
68.19 

 
861.23 

 
63.06 

2. ท่อน ำ้ประปำ 1 Arrow 5.25   0.67 9.30   1.06     7.40   0.73    9.67   0.65 6.28 0.46 
3. ท่อระบำยอำกำศ 1 JSVT  95.55 12.32   88.16 10.08   89.43   8.98   88.56   7.72 91.06 6.67 
4. ท่อส ำหรับงำนก่อสร้ำง และท่อ

ร้อยสำยไฟฟ้ำใต้ดนิ RTRC 1 
JSVT 149.42 19.25 215.02 24.58 250.24 25.13 267.16 23.43 244.38 17.89 

รำยได้จำกกำรบริกำร Arrow / 
JSVT / 
Meka-S 

7.08   0.91    6.57   0.75    8.73   1.05   53.49   4.42 152.65 11.18 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  776.25   99.12 874.80 98.33 1,004.39 99.02 1,209.78  98.79 1,355.60 99.26 
            
รำยได้อ่ืน ๆ  6.88 0.88 13.18 1.67     9.91   0.98 14.85 1.21 10.07 0.74 

รำยได้รวม  783.13 100.00 887.98 100.00 1,014.30 100.00 1,224.63 100.00 1,365.66 100.00 

หมายเหต:ุ  1  รายได้รวมถงึผลิตภณัฑ์ข้อตอ่ส าหรับผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ด้วย 
 2  รายได้อ่ืน ๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษเหล็ก ก าไรจากการขายสินทรัพย์ ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน ดอกเบีย้รับ เป็นต้น 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริกำร 
บริษัทและบริษัทย่อย แบง่ลกัษณะผลิตภณัฑ์ ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

 
2.1.1 ธุรกิจผลิตท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ (Electrical Conduit) 

บริษัทผลิตและจ าหน่ายทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ทอ่เหล็กอ่อน ทอ่เหล็กอ่อนกนัน า้ส าหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า และอปุกรณ์ข้อตอ่ตา่งๆ  ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ตรำสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตขิองผลิตภัณฑ์ งำนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
 ท่อเหล็กร้อยสำยไฟฟ้ำ แบง่เป็น 3 ประเภท คือ 

1. ท่อเหล็กชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing: EMT) มี
ขนาดตัง้แต่ ½ นิว้ – 2 นิว้ ความยาวมาตรฐานของท่อ 3 
เมตร 

 

o เป็นทอ่เหล็กกล้าเคลือบสงักะสี  
o ผนงัทอ่บาง ปลายเรียบ จงึมีความแข็งแรงน้อยกวา่และ

มีราคาถูกว่า IMC และ RSC  

o เหมาะส าหรับใช้งานตามที่พกัอาศยั 
o ใช้ในสถานท่ีเปิดโล่งและซอ่นได้ในสถานท่ีเปียก 
o ไม่สามารถใช้ฝังใต้ดนิ 
 

 2. ท่อเหล็กชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metallic 
Conduit: IMC) มีขนาดตัง้แต่ ½ นิว้ – 4 นิว้ ความยาว
มาตรฐานของทอ่     3 เมตร 
 
 
 
 

o เป็นทอ่เหล็กกล้าเคลือบสงักะสี 
o ผนงัทอ่หนาปานกลาง ปลายเกลียว เพ่ือให้สามารถตอ่

ขยายได้  
o มีความหนาแน่นน้อยกว่าทอ่ RSC แตม่ากกวา่ EMC 

o สามารถใช้ได้ทัง้ภายนอกและภายในอาคาร  
o ใช้ได้ทกุสภาพอากาศและทกุสถานท่ี  
o สามารถทดแทนทอ่ RSC ได้ เพราะราคาถูกกวา่  
 

 3. ท่อเหล็กชนิดหนา (Rigid Steel Conduit:RSC) มีขนาด
ตัง้แต ่  ½ นิว้ – 6 นิว้ ความยาวมาตรฐานของทอ่ 3 เมตร 
 

 
 

o เป็นท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ท่ีมีความแข็งแรงท่ีสุด 
เพราะท ามาจากเหล็กกล้ารียกว่า Rigid Steel Conduit 
ซึง่จะผ่านกระบวนการชุบสังกะสีท าให้สามารถป้องกัน
สนิมได้อย่างดีและทนตอ่สภาพแวดล้อมตา่งๆ ได้ดี 

o ผนงัทอ่หนา ปลายเกลียว เพ่ือให้สามารถตอ่ขยายได้ 
 
 
 

 

o สามารถใช้ได้ทัง้ภายนอกและภายในอาคาร 
และฝังดนิได้  

o สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการผกุร่อน 
หรือตดิตัง้ในคอนกรีต สมัผสักบัดินโดยตรง  
และสถานท่ีเปียก 
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ตรำสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตขิองผลิตภัณฑ์ งำนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 

ท่อเหล็กอ่อนร้อยสำยไฟฟ้ำ (Flexible Metal Conduit – 
FMC) ท าจากเหล็กชุบสงักะสีเป็นท่อสายท าด้วยแผ่นโลหะ 
(Metal strip) ล็อกกนัเพ่ือให้การอ่อนตวัได้ดีจึงสามารถโค้ง
งอได้ มีขนาดตัง้แต่ ½ นิว้ – 4 นิว้ ความยาวมาตรฐานของ
ทอ่แบง่เป็น 3 ประเภท คือ 

1. ทอ่เหล็กอ่อนร้อยสายไฟฟ้าชนิดสแควร์ล็อค  
(EFF-Squarelocked) 

 
 
 

o เป็นทอ่เหล็กคณุภาพมาตราฐาน สามารถผลิตด้วย
เหล็กชบุสงักะสี, สเตนเลส หรือ อลมูิเนียม 

o มีความยืดหยุ่นสงู ทนไฟและความร้อนได้ดี 
o ใช้ปอ้งกนัสายไฟฟ้าจากการขดูขีด ควนั ฝุ่ น ในอาคาร

ทัว่ไป ตกึสงู โรงงาน เคร่ืองจกัร และงานร้อยสายไฟฟ้า
ทัว่ไป 
 

o ใช้ในสถานท่ีแห้ง  ไม่สามารถใช้ในสถานท่ีเปียก 
o ใช้ในท่ีเข้าถงึได้และมีการปอ้งกนัความเสียหาย

ทางกายภาพ 
o ใช้ส าหรับการเข้าบริภณัฑ์ไฟฟ้าหรือกล่องตอ่

สาย ความยาวไม่เกิน 2 เมตร 
 

 2. ทอ่เหล็กอ่อนร้อยสายไฟฟ้าชนิดอินเตอร์ล็อค  
(EF-Interlocked) 
 

o ทอ่ท าด้วยเหล็กชุบสงักะสี  
o มีความแข็งแรงทนทานสงู (แข็งแรงวา่ EFF-Square 

locked) 
o มีความยืดหยุ่นสงู ทนตอ่แรงดงึได้ดี ทนไฟและทนความ

ร้อน 
o ใช้ปอ้งกนัสายไฟฟ้าจากการขดูขีด ควนั ฝุ่ น ในอาคาร

ทัว่ไป ตกึสงู โรงงาน เคร่ืองจกัร ท่ีต้องการการปกปอ้ง
และทนทานสงู และในงานท่ีต้องการโชว์หรือเห็นทอ่ร้อย
สายไฟฟ้าท่ีชดัเจน 

 3. ทอ่เหล็กอ่อนร้อยสายไฟฟ้าชนิดหนา (Greenfield) 
 

 
 
 
 
 
 

o ทอ่ท าด้วยเหล็กชุบสงักะสี ท่ีมีความหนาเป็นพิเศษ 
o มีความแข็งแรงทนทานสงู 
o ทนไฟและทนความร้อนได้ดี 
o ใช้ปอ้งกนัสายไฟฟ้าจากการขดูขีด ควนั ฝุ่ น ในอาคาร

ทัว่ไป ตกึสงู โรงงาน เคร่ืองจกัร ท่ีต้องการการปกปอ้ง
และมีความทนทานมากเป็นพิเศษ 
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ตรำสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตขิองผลิตภัณฑ์ งำนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 

ท่อเหล็กอ่อนกันน ำ้ร้อยสำยไฟฟ้ำ (Liquid-tigh 
Flexible Metal Conduit - LFMC) เป็นท่อเหล็กอ่อนท่ีหุ้น
ด้วยวสัดุอโลหะกนัน า้ มีขนาดตัง้แต่ ½ นิว้ – 4 นิว้ ความ
ยาวมาตรฐานของทอ่แบง่เป็น 3 ประเภท คือ 

1. ทอ่เหล็กอ่อนกนัน า้คณุภาพสงู UL   
 

 
 

o ทอ่ท าด้วยเหล็กชุบสงักะสี พนัด้วยลวดทองแดง 
o กนัน า้และน า้มนัได้ดี มีความยืดหยุ่นสงู ทนตอ่แรงดงึ

และแรงกดตา่งๆได้ดี 
o หุ้มด้วย PVC คณุภาพสงู ทนตอ่ความร้อนการกดักร่อน

และแสงแดดได้ดี 
o ใช้ปอ้งกนัสายไฟฟ้าจากการขดูขีด ควนั ฝุ่ น คราบน า้ 

คราบน า้มนั เหมาะกบัเคร่ืองจกัรโรงงานอตุสาหกรรม
และไซโล อาคารสงู อาคารทัว่ไป คอมพิวเตอร์ 

o  ใช้ในท่ีเปิดโล่งหรือในท่ีซ่อนซึ่งการใช้งาน
ต้องการความยืดหยุ่นและต้องการป้องกนัจาก
ของเหลวไอหรือของแข็ง 
o ไซโลและโรงงาน 
o รถไฟใต้ดนิ อโุมงค์ สนามบิน 

o ใช้ในบริเวณอนัตราย 
o ฝังดนิโดยตรง 
o ตอ่ปลายทอ่เข้ากล่องหรือเคร่ืองบริภณัฑ์ไฟฟ้า 

 2. ทอ่เหล็กอ่อนกนัน า้ชนิด EF – Interlocked  
 

 

o ทอ่ท าด้วยเหล็กชุบสงักะสี 
o กนัน า้และความชืน้ได้ดี มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสงู

มาก 
o หุ้มด้วย PVC คณุภาพมาตรฐานสายไฟฟ้า 
o ใช้ปอ้งกนัสายไฟฟ้าจากการขดูขีด ควนั ฝุ่ น คราบน า้ 

คราบน า้มนั เหมาะกบัเคร่ืองจกัรโรงงานอตุสาหกรรม
และไซโล อาคารสงู อาคารทัว่ไป คอมพิวเตอร์ 

 3. ทอ่เหล็กอ่อนกนัน า้ชนิด EFF – LSZH (Low Smoke, 
Zero-Halogen) 

 

o ทอ่ท าด้วยเหล็กชุบสงักะสี โครงสร้างเป็นสแควร์ล็อค 
o หุ้มด้วย PE (Poly Ethylene) มีคณุสมบตัไิม่ลามไฟ 

อตัราการเกิดควนัต ่า 
o ไม่มีสาร Halogen โดยผ่านการทดสอบจาก

ตา่งประเทศแล้ววา่มีความปลอดภยัสงูกว่าวสัดรุ้อย
สายไฟฟ้าอ่ืนๆ 

o ใช้ปอ้งกนัสายไฟฟ้าจากการขดูขีด ควนั ฝุ่ น คราบน า้ 
คราบน า้มนั 

o เหมาะส าหรับงาน รถไฟฟ้าใต้ดนิ อุโมงค์ สนามบิน 
โรงพยาบาล สถานท่ีสาธารณะที่ต้องการควาปลอดภยั
จากควนัไฟและการลามไฟ 
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ตรำสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตขิองผลิตภัณฑ์ งำนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 
อุปกรณ์ข้อต่อต่ำงๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o ผลิตจากเหล็กเคลือบนิกเกิล ,ทองเหลือง หรือ สงักะสี 
o มีความแข็งแรง ทนทานตอ่แรงดงึ 
o มีผลิตภณัฑ์หลากหลายประเภทและขนาด สามารถ

รองรับการใช้งานได้หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
o ใช้งานร่วมกบัผลิตภณัฑ์ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าของ

บริษัท 

 
 
 
 

ท่ออีพอ็กซีเรซนิเสริมใยแก้วส ำหรับร้อยสำยไฟฟ้ำฯ o ผลิตจากอีพ็อกซีเรซนิเสริมแรงด้วยใยแก้ว 
o มีความเหนียวนุ่ม เป็นฉนวนไฟฟ้า 
o มีผลิตภณัฑ์หลากหลายขนาด สามารถรองรับการใช้

งานได้หลากหลาย 

o ใช้ในงานร้อยสายไฟฟ้าและสายส่ือสารใต้ดนิ 
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2.1.2 ท่อน ำ้ประปำและข้อต่อต่ำงๆ 
บริษัท เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายท่อน า้ประปา และข้อต่อต่าง ๆ ภายใต้ตราสินค้า                                    โดยเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีท าจาก Random Copolymer Polypropylene (80) หรือ PP-R ซึง่เป็น

พลาสตกิคณุภาพสงูใช้เทคโนโลยีชัน้สงูขัน้นาโนเทคโนโลยี ซึง่มีคณุสมบตัเิหมาะสมตอ่การใช้เป็นทอ่น า้ประปา ทอ่น า้ดื่ม / ทอ่น า้อุ่น / ทอ่น า้ร้อน / ทอ่น า้เย็น และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศเยอรมนันี  

ตรำสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ งำนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 

ท่อประปำ Arrow PP-R(80)  มีขนาดตัง้แต ่½ นิว้ – 4 นิว้ 
แบง่เป็น 3 ประเภท  

1. ทอ่ชัน้เดียว ไม่มีแถบสี (PN10) 
 

o วสัดท่ีุใช้ในการผลิต คือ PP-R ซึง่เป็นเทคโนโลยีขัน้
สูงขัน้นาโนเทคโนโลยี  โดยจะไม่มีส่วนผสมของ
โลหะทกุชนิด ท าให้ปลอดภยัและสะอาด   

o ผิวภายใน และภายนอกทอ่เรียบ 
o ปราศจากสารก่อมะเร็งและโลหะปนเปือ้น 
o ไม่เป็นสนิม ตะกรัน ไม่มีปัญหา กลิ่นกาว เศษกาว 

หลดุค้างทอ่ 
o มีน า้หนกัเบา ทนแรงดนัสงู อณุหภมูิสงู ทนน า้ร้อน-

เย็น 
o มีอายกุารใช้งานในระบบยาวประมาณ 50 ปี 

1. ทอ่ชัน้เดียว สีเขียว ไม่มีแถบสี  
o ใช้ในระบบทอ่น า้ประปาติดตัง้ภายในอาคารทัว่ไป 

แรงดนัน า้ปกต ิสามารถทนแรงดนัได้ถงึ 10 บาร์  
o ใช้ในระบบทอ่น า้ดื่มและทอ่น า้อุ่น อณุหภมูิ 20-60 

องศาเซลเซียส 

2. ทอ่ชัน้เดียว แถบสีน า้เงิน 4 แถบ (PN20) 
 

2. ทอ่ชัน้เดียว สีเขียว แถบสีน า้เงิน 4 แถบ  
o ใช้ในระบบทอ่น า้ประปาติดตัง้ในอาคารสงูทัว่ไป

แรงดนัน า้สงู ทนแรงดนัได้ถงึ 20 บาร์ 
o ใช้ในระบบทอ่น า้ดื่มและทอ่น า้ร้อน อณุหภมูิ 10-75 

องศาเซลเซียส 

3. ทอ่ 3 ชัน้ แถบสีแดง 4 แถบมี (PN20) โดยมี Fiber 
Composite เป็นแกนกลาง 
 

3. ทอ่ 3 ชัน้ สีเขียว แถบสีแดง 4 แถบ มี Fiber 
Composite เป็นแกนกลาง  
o ใช้ในระบบทอ่น า้ประปาแรงดนัสงู ทอ่น า้ร้อน ทอ่

น า้เย็น   
o อณุหภมูิการใช้งาน 5 - 95 องศาเซลเซียส และทน

แรงดนัได้ถงึ 20 บาร์ 

 ข้อต่อต่ำงๆ ทกุชิน้เป็นทองเหลือง (yellow brass) 
แบง่เป็น 
1. ข้อตอ่มีเกลียว และ 2. ข้อตอ่ไม่มีเกลียว  
รวมถงึ อปุกรณ์เสริมอ่ืนๆ เช่น หวัเช่ีอม เคร่ืองเช่ือม กรรไกร
ตดัทอ่  
 
 
 

o ใช้ยดึหลอมให้เป็นเนือ้เดียวกนั 
o สามารถตอ่เข้ากบัระบบทอ่ อปุกรณ์อ่ืนๆ และ

อปุกรณ์วาล์วได้ทกุชนิด 
o ปราศจากสารก่อมะเร็งและโลหะปนเปือ้น 
o สะดวกในการตดิตัง้และการซอ่มบ ารุง 

ใช้ได้กบังานตอ่ประกอบทอ่ประปาทกุประเภท ทนแรงดนั
และอณุหภมูิสงู 
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2.1.3 ท่อระบำยอำกำศหรือท่อลม (Air Duct) 

บริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายทอ่ส าหรับงานปรับอากาศและระบายอากาศ ทอ่ดดูฝุ่ น งานล าเลียงและงานไซโล ภายใต้ช่ือ “Arrow duct” ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า ซึง่มี
ลกัษณะเป็นโครงการ 

 

ตรำสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตขิองผลิตภัณฑ์ งำนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 

ท่อระบำยอำกำศ แบง่ออกเป็น  
1. ประเภททอ่แข็ง ซึง่มีลกัษณะเป็นเกลียวยาวตอ่เน่ือง
ตลอดทอ่ท าให้เพิ่มความแข็งแรงและน า้หนกัเบา ทน
แรงดนัได้ดี แบง่เป็น 3 รูปทรง คือ 
1.1 รูปทรงกลม แบง่เป็น 

             (Spiral Round Duct)  (Long Seam Round Duct) 
  
 
 

o เป็นทอ่ท าจากเหล็กเคลือบสงักะสี หรือสแตนเลส 
o ประกอบตดิตัง้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและ

ประหยดัเวลา  
o Spiral Round Duct มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง

ตัง้แต ่3 นิว้ – 80 นิว้ ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร 
o Long Seam Round Duct มีขนาดเส้นผ่าศนูย์ 

กลางตัง้แต ่3 นิว้ – 60 นิว้ ความยาวมาตรฐาน 
1.2 เมตร 

 

o งานระบบปรับอากาศ 
o งานระบบระบายอากาศ ทอ่ดดูความร้อน ฝุ่ น  

ควนั ไอเสียหรือกลิ่นตา่งๆ 
o งานไซโล ทอ่ล าเลียงเศษวสัดใุนโรงงาน 
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 1.2  รูปทรงรี (Spiral Flat Oval Duct) 
 

 
 
 
 

 
  
 

o เป็นทอ่ท าจากเหล็กเคลือบสงักะสี หรือสแตนเลส 
o รูปทรงรี มีขนาดความสงูตัง้แต ่6 นิว้ – 28 นิว้ 

ความกว้างตัง้แต ่22 นิว้ – 82 นิว้ ความยาว
มาตรฐาน 2 เมตร   

o ประกอบตดิตัง้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและ
ประหยดัเวลา  

o ใช้กบัอาคารท่ีมีพืน้ท่ีต ่า / แคบ 
 

 
 
 
 
 
 

o งานระบบปรับอากาศ 
o งานระบายอากาศ 

ตรำสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตขิองผลิตภัณฑ์ งำนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
 1.3  รูปทรงเหล่ียม (Rectangular Duct) 

 
 
 
 
 

 

o เป็นทอ่ท าจากเหล็กเคลือบสงักะสี หรือสแตนเลส 
o ขนาดของทอ่ ผลิตตามแบบของลกูค้า   
o ประกอบตดิตัง้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและ

ประหยดัเวลา  

o งานระบบปรับอากาศ  
o งานส่งลมระบายอากาศ 
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 2. ประเภททอ่อ่อน 
2.1 Wind-Flex Duct 

 
 
 
 
 
 

o เป็นทอ่ลมชนิดยืดหยุ่นได้ สามารถดดัโค้งงอได้
ตามทศิทางที่ต้องการ มีน า้หนกัเบา 

o ผลิตจากวสัดอุลมูิเนียม  
o สามารถทนอณุหภมูิตัง้แต ่-75 องศาเซลเซียส ถงึ 

+250 องศาเซลเซียส  
o ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางตัง้แต ่3นิว้ - 16 นิว้ 
o ตดิตัง้ง่าย สะดวก รวดเร็วและราคาถกู 
 
 
 

 

o งานระบบระบายอากาศ  
o งานทอ่ดดูความร้อน ปล่องควนั ไอเสีย ไอตะกัว่

และกลิ่นตา่งๆ 
 

 

2.2 Flexible Metal Duct  
 

o สามารถโค้งงอได้ มีความแข็งแรงรับ
แรงสัน่สะเทือนได้ดี 

o ผลิตจากวสัดสุงักะสีหรือสแตนเลส  
o สงักะสีสามารถทนอณุหภมูิตัง้แต ่-40 องศา

เซลเซียส ถงึ +250 องศาเซลเซียส ส าหรับสแตน
เลส สามารถทนอณุหภมูิตัง้แต ่-40 องศาเซลเซียส 
ถงึ +450 องศาเซลเซียส 

o ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางตัง้แต ่½  นิว้ - 12 นิว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o งานระบบระบายอากาศ  
o งานทอ่ดดูความร้อน ปล่องควนั ไอเสีย  
o งานไซโล ทอ่ล าเลียงเศษวสัดุ 
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ตรำสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตขิองผลิตภัณฑ์ งำนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
 

ข้อต่อประเภทต่ำงๆ  
 
 
 
 

o แข็งแรง ทนความร้อน 
o ใช้เป็นข้อตอ่ในการเช่ือมทอ่ต่างๆ 
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2.1.4 ท่อส ำหรับงำนก่อสร้ำง (Post-Tension Duct)  
บริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย ทอ่ส าหรับงานก่อสร้าง ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

ตรำสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตขิองผลิตภัณฑ์ งำนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
ไม่ได้ใช้ตราสินค้า ท่อส ำหรับงำนก่อสร้ำงระบบคอนกรีต (Post-Tension 

Duct) มี 2 ประเภท คือ 

1. Corrugated Flat Oval Duct 
 
 
 
 

เป็นทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี มีเกลียวยาวตลอดเป็นลอน
มีลักษณะสูงๆ ต ่าๆ อย่างลูกฟูก ท าให้สามารถยึด
เกาะติดกับคอนกรีตได้แน่น และถ่ายแรงเข้ากับพืน้
คอนกรีตได้ดีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือร้อยลวดแรงดงึดดูสูง 
ส าหรับงานระบบคอนกรีตอดัแรง 
o ท าให้ลดจ านวนเสาและจ านวนคานท่ีต้องใช้ จงึท า

ให้มีพืน้ท่ีใช้สอยเพิ่มขึน้ 
o มีความแข็งแรง และประหยดัเวลาในการก่อสร้าง 
o ทอ่ทรงรีมีความกว้าง ตัง้แต ่40 – 100 มิลลิเมตร 

และความสงูตัง้แต ่15 -30 mm ความยาว 6 เมตร 
หรือสัง่ผลิตได้ตามต้องการ 

o ทอ่ทรงกลมมีเส้นผ่าศนูย์กลางตัง้แต่ 30- 300 
มิลลิเมตร  ความยาว 6 เมตร หรือ สัง่ผลิตได้ตาม
ต้องการ 
 

o งานระบบพืน้คอนกรีตอดัแรง 
o งานก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน งานสร้างถนน  

   
o งานสร้างทางด่วน งานสะพานลอย งานสะพานต่างๆ 
o งานแผ่นผนงัห้องส าหรับก่อสร้างอาคาร และงาน

ก่อสร้างอ่ืนๆ 
 

 
 
 

o งานฐานแทน่ส าหรับรองรับเคร่ืองจกัร (Bolt) 
o อตุสาหกรรม หรืองานตอหม้อสะพาน 
 
 

2. Corrugate Round Duct  
 

ทัง้นี ้บริษัทยงัมีรายได้จากการขายแผ่นเหล็ก และการให้บริการตดิตัง้ประกอบอปุกรณ์ทอ่ส าหรับกรณีท่ีลูกค้าต้องการ  ซึง่คดิเป็นสดัส่วนท่ีน้อยกว่าร้อยละ 2 ของรายได้จากการขายและบริการ
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2.2 กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขัน 

2.2.1 นโยบำยกำรตลำดที่ส ำคัญ 

2.2.1.1    กลยุทธ์กำรตลำด 

 จากการท่ีผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ และความช านาญในอุตสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่อ
ร้อยสายไฟฟ้าเพ่ือใช้ในงานวางระบบไฟฟ้าเป็นเวลานาน รวมถึงบริษัทย่อยซึ่งผลิตท่อระบายอากาศ ท่อลม และท่อก่อสร้างส าหรับ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง จึงสามารถพัฒนาบริษัทให้เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นหนึ่งในผู้ ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน และมีบริการท่ีครบวงจร ทัง้ในด้านความหลากหลายของประเภทสินค้าและความครบถ้วนของสินค้าแต่ละรายการ รวมทัง้
ระบบบริหารจัดการท่ีเป็นระบบรับรองโดยมาตรฐาน ISO 9001 โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกับผู้ผลิตสินค้าและ
ลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้บริษัทมีกลยทุธ์ในการแข่งขนั เพ่ือรักษาฐานลกูค้าท่ีมีอยู่เดมิรวมทัง้เพ่ือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. รักษามาตรฐานคณุภาพสินค้า 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคญักับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทัง้มีราคา
เหมาะสมสามารถแข่งขนัได้ ท าให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศเร่ือยมา ทัง้นี ้สินค้าของบริษัทได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์จากทัง้ในและต่างประเทศ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), มาตรฐาน Underwriters 
Laboratories INC. (UL), มาตรฐานประเทศเยอรมัน (DIN) เป็นต้น รวมทัง้มาตรฐานการติดตัง้ เช่น มาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้า 
(ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2551) และ National Electric Code (NEC) เป็นต้น  

2. สร้างตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จกั 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการสร้างตราสินค้า ได้แก่ Arrow และ Union ให้เป็นท่ีรู้จกัเพ่ือขยายฐานลูกค้าเป้าหมายให้
รู้จกัตราสินค้าและเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทมากขึน้ โดยวธีิดงัตอ่ไปนี ้

1) การโฆษณาผ่านส่ือตา่งๆ  ได้แก่ ส่ือวทิย ุเช่น ออกอากาศโฆษณาผ่านรายการเก่ียวกบัการก่อสร้างและบ้าน ส่ือสิ่งพิมพ์ 
เช่น  ไทยแลนด์เยลโล่เพสเจส  และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเจาะกลุ่มลูกค้า เช่น นิตยสารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกล 
(TEMCA) ซึง่เป็นนิตยสารส าหรับผู้ออกแบบงานระบบ นิตยสารบ้านและสวน นิตยสาร House เป็นต้น รวมถึงการสร้าง
เวปไซต์ของบริษัท ได้แก่ www.arrowpipe.com  และ  www.airduct.co.th ให้สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นท่ี
รู้จกัแก่คนทัว่ไป และให้ลกูค้าสามารถเข้าถงึบริษัทได้สะดวกขึน้ 

2) การออกงานแสดงสินค้าตา่งๆ เชน่ งานวศิวกรรมแหง่ชาต ิงานแสดงสินค้าสถาปนิก  งานเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน
อตุสาหกรรม (METALEX) เป็นต้น และงานโรดโชว์ (Road Show) ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตา่งจงัหวดั   

3) การจดัสมัมนาแก่นกัศกึษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในสถาบนัศกึษาต่างๆ เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกั ในการใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท
เม่ือได้ท างานปฏิบตัจิริง 

4) การประชาสมัพนัธ์ผ่านกลุ่มบริษัทผู้ออกแบบระบบ โดยจดังานสมัมนาให้ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อย่างสม ่าเสมอ  

ทัง้หมดดงักล่าวข้างต้น เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์ตราสินค้าและผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ โดยบริษัทมีงบประมาณส าหรับ
การโฆษณาประมาณไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขาย 

3. รักษาฐานลูกค้าปัจจบุนั 

 ลูกค้าปัจจุบนัเป็นฐานลูกค้าท่ีสร้างรายได้หลักให้กับบริษัท ดงันัน้ บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความส าคญักับการรักษาฐาน
ลูกค้าดงักล่าวให้มากท่ีสุด ซึง่จะเน้นการสร้างสายสัมพนัธ์ระหว่างบริษัทกบัฐานลูกค้ากลุ่มดงักล่าว  เน้นให้ลูกค้ารับทราบความคุ้มค่า
ของผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความพึงพอใจ โดยพนักงานจะติดต่อกับลูกค้าปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ ทัง้การเข้าเย่ียมเยียนด้วยตวั เอง หรือ 

http://www.arrowpipe.com/
http://www.airduct.co.th/
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ตดิตอ่ผ่านทางโทรศพัท์ นอกจากนี ้กลยทุธ์ในการรักษาฐานลกูค้ากลุ่มนี ้ยงัประกอบด้วย การรักษาคณุภาพของสินค้า การส่งของให้ตรง
เวลาท่ีก าหนด และการบริการท่ีประทบัใจ โดยบริษัทมีการจดัท าแบบสอบถามความพงึพอใจของลกูค้าด้วย  

4. ความหลากหลายของสินค้า 

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายท่อหลากหลายประเภท ทัง้ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบท่อเหล็กกล้าเคลือบสงักะสี แบบ
ทอ่เหล็กอ่อน และแบบทอ่เหล็กอ่อนกนัน า้ รวมถงึทอ่น า้ประปา ทอ่ระบายอากาศรูปทรงตา่งๆ และท่อส าหรับงานก่อสร้าง ท าให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของกลุ่มลูกค้าได้ นอกจากนี ้ยงัจะมีแผนการพฒันาสินค้าใหม่ๆ เพ่ือเสริมผลิตภณัฑ์บริษัทให้กบั
ลูกค้าด้วย ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยมีการปรับปรุงและพฒันาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพ่ือรองรับ
ความต้องการของลกูค้าได้มากย่ิงขึน้ 

5. การครอบคลมุฐานลกูค้าในทกุกลุ่ม 

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายท่อประเภทต่าง ๆ ภายใต้ตราสินค้า “ARROW” และ “UNION” โดยมีการวาง
ต าแหน่งทางการตลาดท่ีตา่งกนั คือ ผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า ARROW ซึง่มีระดบัราคาท่ีสูงกว่าใช้ส าหรับเจาะกลุ่มลูกค้าในตลาดบน
เน้นคณุภาพสงู และส าหรับผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า UNION ซึง่มีระดบัราคารองลงมาจะใช้ส าหรับเจาะกลุ่มลูกค้าในตลาดรอง โดย
การวางต าแหน่งทางการตลาดดงักล่าว ส่งผลให้สามารถเข้าถงึและครอบคลมุลกูค้าได้ในทกุกลุ่ม 

6. การให้บริการท่ีดีและรวดเร็ว 

เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการบริการท่ีสร้างความ
ประทบัใจให้แก่ลูกค้าตัง้แต่เร่ิมต้นจนสิน้สุดการขาย เช่น จดัท าใบเสนอราคา/บิลขายได้รวดเร็ว ถูกต้อง จดัส่งสินค้าตรงเวลา จัดเก็บ
สินค้าให้อยู่ในสภาพดีรอการจดัส่ง เป็นต้น  โดยจดัให้มีการฝึกอบรมด้านการบริการและด้านเทคนิคท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ให้แก่พนกังาน 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทกัษะในการท างานและสามารถตอบปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง  นอกจากนี ้ยังมีบริการเสริมจัดหา
อุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและเสริมผลิตภณัฑ์บริษัทให้กบัลูกค้า เช่น หน้ากากแอร์ ฉนวน เทปกาว อุปกรณ์ท่อเหล่ียมต่างๆ เป็นต้ น เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าได้อย่างครบวงจร นอกจากนี ้ยงัส่งเสริมให้พนกังานขายมีความรู้ด้านเทคนิคการขายโดยจะส่งพนกังาน
ด้านการตลาดเข้าอบรมภายนอกคนละอย่างน้อย 1 ครัง้ตอ่ปี 

2.2.1.2 กลุ่มลูกค้ำ 

ผู้ใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยจะอยู่ในธุรกิจก่อสร้าง อสงัหาริมทรัพย์ และโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ต้องการวางระบบ
ไฟฟ้า ระบบระบายอากาศหรือระบบประปา โดยติดตัง้ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อระบายอากาศหรือท่อประปาใหม่ รวมทัง้หน่วยงานท่ี
ต้องการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปา  ให้มีความปลอดภยัยิ่งขึน้  โดยมีสดัส่วนผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ (End user) ท่ีเป็นธุรกิจก่อสร้าง 
และอสงัหาริมทรัพย์อยู่ประมาณร้อยละ 75 และโรงงานอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 25 ของลูกค้าทัง้หมด โดยบริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้า
ของบริษัทและบริษัทย่อยเพ่ือเข้าถงึกลุ่มผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ (End user) เป็น 3 กลุ่มหลกั ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

โรงงานอตุสาหกรรม 

ธุรกิจก่อสร้างและ 
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

ARROW 

ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (End User) กลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท 

ตวัแทนจ าหน่าย 

เจ้าของโครงการ 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างง 
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ตำรำงแสดงประเภทของลูกค้ำส ำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
ประเภทธุรกิจของลูกค้ำ 

ตัวแทนจ ำหน่ำย ผู้รับเหมำ เจ้ำของโครงกำร 
ทอ่ร้อยสายไฟฟ้า       
ทอ่น า้ประปา       
ทอ่ระบายอากาศ       
ทอ่ก่อสร้าง (Post tension)      

 

(1) ตวัแทนจ าหน่าย (Dealers) คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 52 ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2559 โดยบริษัท
จะขายสินค้าให้ตวัแทนจ าหน่ายและให้ตวัแทนจ าหน่ายเป็นผู้ รับผิดชอบในการติดต่อลูกค้ารวมถึงการติดตัง้ทัง้หมด โดยบริษัทพิจารณา
คดัเลือกตวัแทนจ าหน่ายจากความสามารถในการให้บริการกับลูกค้า คุณภาพในการติดตัง้ พืน้ท่ีท่ีตัวแทนจ าหน่ายสามารถเข้าท า
การตลาด  ซึง่ตวัแทนจ าหน่ายดงักล่าวท าให้การกระจายสินค้าของบริษัทกว้างขวางมากขึน้ โดยเฉพาะในต่างจังหวดั  นอกจากนี ้ยงัมี
บริษัทตวัแทนจ าหน่ายในตา่งประเทศสัง่ซือ้สินค้าประเภททอ่ร้อยสายไฟฟ้าจากบริษัทไปขาย  โดยตวัแทนจ าหน่ายดงักล่าวเป็นบริษัทเท
รดดิง้ในประเทศตา่งๆ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น  ประเทศตรุกี เป็นต้น โดยสดัส่วนการขายตา่งประเทศในปี 2559 คิดเป็นร้อยละประมาณ 3.96 
ของรายได้จากการขายและบริการ 

ทัง้นี ้ลกูค้าประเภทตวัแทนจ าหน่ายสามารถเข้าเสนอราคาเพ่ือจ าหน่ายแก่งานโครงการด้วย โดยบริษัทมีนโยบายไม่ให้ตวัแทน
จ าหน่ายเสนอราคาสินค้าของบริษัทแข่งกนัเอง โดยจะให้สิทธิแก่ร้านค้าท่ีแจ้งให้แก่บริษัททราบก่อนเป็นรายแรก และบริษัทจะไม่เข้า
เสนอราคาแข่งกบัตวัแทนจ าหน่ายเช่นกัน ปัจจุบนับริษัทมีตวัแทนจ าหน่ายประมาณ 60 ร้านค้า อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวดั 
โดยก าหนดเครดติการช าระเงิน 60 - 90 วนั  บริษัทยงัมีแผนท่ีจะเพิ่มตวัแทนจ าหน่ายตอ่ไปหากพิจารณาแล้วเห็นว่าตวัแทนจ าหน่ายนัน้
มีความสามารถในการขายและการช าระเงิน 

นอกจากนี ้บริษัทยังผลิตสินค้าลักษณะ OEM (Original Equipment Manufacturer) ให้แก่ผู้ จัดจ าหน่ายท่อเหล็กร้อย
สายไฟฟ้าบางราย โดยไม่ตดิเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท โดยยอดขายของการผลิตลกัษณะดงักล่าวท่ีผ่านมามีสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 
10 ของรายได้จากการขายและบริการ 

อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ประเภทท่อระบายอากาศ และท่อก่อสร้างจะไม่ขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย (Dealer) เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็น
สินค้าสัง่ผลิตโดยเฉพาะตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า 

(2) ผู้ รับเหมาก่อสร้าง  (Contractors) คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 24 ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2559 ซึง่
เป็นกลุ่มเปา้หมายหลกั เช่น บริษัท  อิตาเลียนไทย จ ากดั (มหาชน), บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นต้น โดยลกัษณะปกติของการ
ท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ผู้ รับเหมางานระบบจะเป็นผู้ รับงานจากลูกค้าโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น โครงการ
รถไฟฟ้า  บีทีเอส โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นต้น และลูกค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น  อาคารส านกังาน 
คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยผู้ รับเหมาจะสัง่ซือ้สินค้าตามการวางแบบของ
ผู้ออกแบบระบบส าหรับงานก่อสร้างในส่วนต่างๆ ซึ่งผู้ ออกแบบจะเป็นผู้ ก าหนดรายช่ือผู้ จ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์ต่างๆ (Vendor list) 
เพ่ือให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างสามารถสัง่ซือ้สินค้าได้ตรงตามรูปแบบ ซึง่บริษัทจะต้องเสนอราคาให้แก่ผู้ รับเหมาโครงการเพ่ือประกอบการ
พิจารณางบประมาณ โดยโครงการท่ีบริษัทได้รับการสัง่ซือ้จากผู้ รับเหมา มีทัง้โครงการติดตัง้ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน า้ประปา ท่อระบาย
อากาศ และทอ่ส าหรับงานก่อสร้าง 

การพิจารณาเลือกผู้ รับเหมาเพ่ือลดความเส่ียงในการรับช าระเงิน บริษัทจะพิจารณาจากประวตัแิละช่ือเสียงในวงการ ผลงานท่ี
ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ รับเหมา จะได้รับการประเมินว่ามีศกัยภาพท่ีเพียงพอในการช าระหนี ้ นอกจากนี ้บริษัทอาจมีการเรียก
เก็บเงินมดัจ าล่วงหน้าจากลูกค้าร้อยละ 50 ของมลูค่าสัง่ซือ้ ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้สินค้าโดยท่ียงัไม่มีก าหนดการส่งมอบและ/หรือกรณี
ครบก าหนดการยืนราคา ส าหรับกรณีท่ีเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าท่ีมีความเส่ียง บริษัทจะให้ลูกค้าออกเช็คล่วงหน้าหรือตัว๋อาวลั ซึง่เป็น
การลดความเส่ียงจากการเรียกเก็บเงินได้อีกทางหนึง่ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการให้เครดติการช าระเงินอยู่ท่ี 60 - 90 วนั 
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(3) เจ้าของโครงการ (Project Owners) คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 3 ของรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2559 
ลกูค้ากลุ่มนีค้ือเจ้าของโครงการผู้ ท่ีมาตดิตอ่ขอให้บริษัทเสนอราคาโดยตรง ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เช่น บริษัท แสน
สิริ จ ากดั (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ต้องการวางระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
ระบบระบายอากาศ รวมถึงงานก่อสร้างระบบคอนกรีตอดัแรงส าหรับโครงการใหม่หรือการปรับปรุงคุณภาพ เป็นต้น โดยบริษัทมีการ
บริหารความเส่ียงในการเรียกเก็บเงินจากเจ้าของโครงการเช่นเดียวกบักลุ่มลกูค้าผู้ รับเหมา 

ส าหรับกลุ่มลกูค้าของผลิตภณัฑ์ประเภททอ่ระบายอากาศและทอ่ก่อสร้าง จะมีกลุ่มลกูค้าเป็นผู้ รับเหมางานระบบ และเจ้าของ
โครงการ(รวมโรงงานอตุสาหกรรม) คดิเป็นสดัส่วน 80 และ 20 ตามล าดบั ซึง่ไม่ผ่านตวัแทนจ าหน่าย เน่ืองจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้า
สัง่ผลิตโดยเฉพาะตามค าสัง่ลกูค้า 
 
ตำรำงแสดงสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรในประเทศและต่ำงประเทศ 

 
 
 
 
 

ทัง้นี ้ลูกค้า 10 รายแรกในปี 2557 2558 และ 2559 มีสัดส่วนการขายประมาณร้อยละ 58.03 ร้อยละ 55.46 และ 42.32 ของ
รายได้จากการขายและบริการ ตามล าดบั และไม่มีลกูค้ารายใดมีสดัส่วนการขายเกินร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการ 
 
2.2.1.3 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาตามราคาต้นทนุของผลิตภณัฑ์บวกอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามภาวะของ
อปุสงค์และอปุทานในตลาด  บริษัทจะก าหนดราคาให้สามารถแข่งขนัในตลาดได้ และไม่มีนโยบายในการแข่งขนัทางด้านราคาโดยการ
ตดัราคาแข่งกับผู้ประกอบการรายอ่ืน แต่จะเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้าและการให้บริการท่ีรวดเร็ว   และมีการให้ส่วนลดทางการค้าตาม
นโยบายของบริษัท บริษัทจะพิจารณาขึน้ราคาหากเกิดกรณีราคาต้นทนุเหล็กซึง่มีความผนัผวนตามราคาในตลาดโลก บริษัทจะติดตาม
การเคล่ือนไหวราคาวตัถุดิบอย่างใกล้ชิดและจองซือ้วตัถุดิบเพ่ือสามารถบริหารต้นทนุในการสัง่ซือ้วตัถุดิบ และสามารถควบคมุต้นทุน
และก าไรขัน้ต้นไม่ให้ผนัผวนไปตามราคาวตัถุดบิในตลาดโลก 
 
2.2.1.4 กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 

เน่ืองจากกลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัทแบง่เป็น 3 กลุ่มดงักล่าวในข้อ 3.2.2 ดงันัน้ ช่องทางการจ าหน่ายของบริษัทจึงแบ่งเป็นการ
จ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่าย  และการจ าหน่ายโดยตรงตอ่ผู้ รับเหมางานระบบและเจ้าของโครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่าย (Dealer): บริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าผ่านตวัแทนจ าหน่าย เพ่ือช่วยในการกระจาย
สินค้าและเป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้กบัลูกค้าทัง้กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย
ดแูลกลุ่มลกูค้าตวัแทนจ าหน่ายโดยตรง ซึง่เจ้าหน้าท่ีดงักล่าวจะคอยดแูลกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มท าให้ทราบความต้องการของลูกค้าและ
ความเคล่ือนไหวของตลาดได้เป็นอย่างนี ้และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลกูค้าโดยเฉพาะลกัษณะผลิตภณัฑ์  

2. การจดัจ าหน่ายตรงตอ่ผู้ รับเหมาตดิตัง้งานระบบ (Contractors) และเจ้าของโครงการ บริษัทใช้กลยุทธ์การขาย ตรงในการ
ขายสินค้าตอ่งานโครงการ โดยให้เจ้าหน้าท่ีขายโครงการท่ีมีความรู้ด้านผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดีท าการน าเสนอ โครงการให้กบัผู้ออกแบบ
งานระบบของเจ้าของโครงการ เพ่ือให้ช่ือของบริษัทติดอยู่ใน Vendor list  และบริษัทจะได้รับ คดัเลือกเข้าร่วมเสนอราคา จนกระทัง่ปิด
การขาย เจ้าหน้าท่ีบริษัทฝ่ายการตลาดจะตดิตามข่าวสารเก่ียวกบังานก่อสร้าง โครงการใหม่ๆ เพ่ือเข้าเสนอแนะน าผลิตภณัฑ์ 

รำยได้จำกกำรขำย 
2557 2558 2559 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ในประเทศ 950.34 94.62 1,132.28 93.59 1,301.98 96.04 
ตา่งประเทศ 54.05 5.38 77.50 6.41 53.62 3.96 
รวม 1,004.39 100 1,209.78 100 1,355.60 100 
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 นอกจากนีย้งัมีผู้ รับเหมาบางส่วนท่ีตดิตอ่กบับริษัทโดยตรงเน่ืองจากได้รับข้อมลูบริษัทจากการโฆษณา และผู้ รับเหมาบางราย
ท่ีได้รับการเจาะจงจากเจ้าของโครงการให้ซือ้สินค้าจากบริษัท และบางส่วนเป็นการแนะน าจากลูกค้าเก่า บริษัทมีพนกังานขายโดยตรง
ส าหรับงานโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสดัส่วนรายได้จากการจัดจ าหน่ายผ่านตวัแทน
จ าหน่ายรวมกบั OEM สดัส่วนการจดัจ าหน่ายโดยตรงต่อผู้ รับเหมาติดตัง้งานระบบรวมกบัการจ าหน่ายให้เจ้าของโครงการ และสดัส่วน
รายได้จากการบริการ คดิเป็นประมาณร้อยละ 61.02 ร้อยละ 27.72 และ ร้อยละ 11.26 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล าดบั 
 
2.2.2 ภำวะอุตสำหกรรมและภำวะกำรแข่งขัน 
 

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 เติบโตได้ต ่ากว่าการคาดหมาย มีผลกระทบการจากชะลอตวัของหลายๆปัจจยั ถึงแม้สถานการณ์
ทางการเมืองที่ส่อแววดีขึน้แตก่็ยงัไม่มีความชดัเจน ภาคส่งออกท่ีไม่เป็นตามเป้าหมาย หนีค้รัวเรือน ท่ีมีอตัราสูงขึน้และส่งผลกระทบกบั 
GDP รวมทัง้การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีล่าช้าของภาครัฐ อย่างไรก็ดีสภาวะ การอ่อนตวัทางเศรษฐกิจท่ีมีมากในปี 2559 น่าจะปรับตวัดี
ขึน้ในปี 2560 รวมทัง้ภาครัฐท่ีมีปัจจยัหนนุจากโครงการ พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมในปี 2558 - 2565  ท่ีมีวงเงินรวม
มากกวา่ 3 ล้านล้านบาท รวมถงึแผนเร่งดว่นในปี 2560 ท่ีมุ่งเน้นงานโครงสร้างพืน้ฐานจะช่วยท าให้เศรษฐกิจไทยขยายตวัได้ดีขึน้ 

จากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในปี 2559 ท่ีด าเนินไปอย่างเช่ืองช้า ถงึแม้การผลกัดนัจากภาครัฐยงัมีอย่างต่อเน่ือง แต่ผลกระทบ
จากหลายๆปัจจยัทัง้เศรษฐกิจตา่งประเทศท่ียงัชะลอตวั รวมทัง้สถานการณ์ทางการเมือง ท าให้อตัราการเติบโตของประเทศอยู่ในระดบั
ต ่า ประกอบกับการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีล่าช้าของโครงการภาครัฐ ท าให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม
ความหวงัของภาคธุรกิจก็ยงัอาศยัปัจจยัจากภาครัฐเป็นแรงผลกัดนัเศรษฐกิจโดยรวมตอ่ไป 

ภาพธุรกิจก่อสร้างที่มีผลโดยตรงตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ยงัคงมีการปรับตวัในทางบวก ถึงแม้โครงการท่ีเปิดตวัใหม่ใน
ปี 2559 ยงัไม่มากนกั แตก่็ยงัคงมีหลายโครงการท่ีด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง จากความต้องการของตลาดท่ีถดถอยลงบ้างแตไ่ม่รุนแรงนกั 

ในส่วนของอสงัหาริมทรัพย์เชิงธุรกิจ ซึง่ได้แก่ อาคารส านกังานและศนูย์การค้า บ้านจดัสรร มีผลประกอบการการท่ีแข็งแกร่ง
ในปีท่ีผ่านมา หลกัๆเน่ืองจากมีการลงทนุในภาครัฐบาลได้มีการ ก่อสร้างทางรถไฟฟ้า ทางด่วน สะพานข้ามแม่น า้ ขยายถนนและสร้าง
ขึน้ใหม่  ส่งผลให้อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและบ้านจัดสรรมีการขยายเพิ่มขึน้มากจากการท่ีตลาดอสังหาริมทรัพย์ของ
กรุงเทพฯ มีพืน้ฐานท่ีแข็งแกร่ง ท าให้ยงัคงสามารถมีผลประกอบการท่ีดีได้ในปี 2559 ท่ีผ่านมา แต่ส าหรับปี 2560 นี ้แนวโน้มของตลาด
ยงัมีทศิทางที่ไม่ชดัเจนมากนกั ซึง่เกิดข้อกงัวลส าคญัส าหรับทกุภาคส่วนในขณะนีค้ือสถานการณ์ความตงึเครียดจากเศรษฐกิจยุโรป โดย
พบวา่ผู้พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ เจ้าของ นกัลงทนุ ตลอดจนรวมถึงผู้ซือ้ผู้ เช่า เร่ิมมีความระมดัระวงัมากขึน้โดยส่วนหนึ่งได้ชะลอ
การตัดสินใจต่างๆ ท่ีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือรอดูสถานการณ์ ดังจะเห็นได้จากการท่ีบริษัทพัฒนาโครงการหรือเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ บางรายในช่วงนี ้ได้ชะลอกิจกรรมการตลาดหรือการส่งเสริมการขายท่ีต้องใช้เงินลงทนุจ านวนมากออกไปก่อน เน่ืองจาก
ยงัไม่มั่นใจในผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตามมาจากสถานการณ์ความแน่นอนของการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคพืน้ยุโรปท่ีส่งผลกระทบ
ระยะยาวตอ่ตลาดด้วยเช่นกนั ดงัสะท้อนให้เหน็ได้ จากการท่ีการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศท่ีเข้ามาในไทย มีอตัราการขยายตวัท่ีต ่า
กวา่หลายๆ ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกนัในช่วงปีท่ีผ่านๆมา คาดการณ์แนวโน้มตลาดในปี 2559 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟืน้ตวัดีขึน้ 
แตก่็ต้องหนัมามองสถานการณ์ทางการเมืองของเศรษฐกิจไทยเช่นกนั เพราะมีปัจจัยทัง้ภายในและภายนอก 
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อย่างไรก็ตามในปี 2560 ยงัคงต้องให้ความสนใจกบัปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบหลายประเดน็ เช่น 
1. ปัญหาเร่ืองภัยแล้ง ท าให้ก าลังซือ้ถดถอยอย่างแน่นอน ซึ่งในปี 2560 ถูกคาดการณ์ว่าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีส่งผลต่อ

ภาพรวมของเศรษฐกิจ 
2. ความไม่แน่นอนในการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก 
3. สดัส่วนหนีส้ินของภาคครัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสงู มีผลท าให้อ านาจซือ้ของภาคครัวเรือนลดต ่าลง 
4. สถาบนัการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือ เน่ืองจากมีความกงัวลเก่ียวกบัตวัเลข NPLs  
5. ประเทศจีนปรับนโยบายเศรษฐกิจโดยเน้นพึ่งพาสินค้าในประเทศ และลดการน าเข้ า รวมทัง้ความพยายามปรับราคา

สินค้าส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มวตัถดุบิหลกัในอตุสาหกรรม 
 ทัง้นีก้ารพฒันาประเทศก็ยงัคงมีปัจจยัทางบวกท่ีส่งผลดี อาท ิการลงทนุพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ รวมทัง้การจดัตัง้
เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน รวมทัง้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาครัฐ และเอกชน 
 
2.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร 
 
2.3.1 การจดัหาวตัถดุิบ 

วตัถดุิบหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่  วตัถดุบิประเภทเหล็กชบุสงักะสี และประเภทเม็ดพลาสตกิ (PPR และ PVC) โดยใน
ปี 2559 สดัส่วนการสัง่ซือ้เหล็กและเม็ดพลาสตกิคดิเป็นประมาณร้อยละ 95 ตอ่ร้อยละ 5 ของยอดซือ้ทัง้หมด 

 
1. เหล็กเคลือบสงักะสี 
วตัถุดิบส าคญัในการผลิตท่อร้อยสายไฟ ท่อระบายอากาศ และท่อก่อสร้าง คือเหล็กชุบสงักะสี (Hot-dip Galvanized) บริษัทมี

นโยบายการสัง่ซือ้สินค้าผ่านทัง้บริษัทตวัแทนจดัจ าหน่ายทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ซึง่จะเป็นผู้ รวบรวม วตัถุดิบตามค าสัง่ซือ้ของ
บริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาผู้จัดจ าหน่ายจากความน่าเช่ือถือและมีการติดต่อสั่งซือ้วตัถุดิบ มาเป็นเวลานาน  การมีแหล่งวตัถุดิบท่ี
หลากหลายจะช่วยลดความเส่ียงของการขาดวตัถุดิบ อีกทัง้ยังเป็นทางเลือกในการ พิจารณาการซือ้ในแต่ละครัง้ตามความเหมาะสม 
เช่น คณุสมบตัขิองเหล็ก ราคา และระยะเวลาการส่งมอบ 

ราคาเหล็กเคลือบสังกะสี ซึ่งเป็นวตัถุดิบหลักของบริษัทจะเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกับราคาของเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold-
Rolled Coil) และราคาเหล็กในตลาดโลก ราคาเหล็กเร่ิมมีแนวโน้มสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของราคา น า้มนัและถ่านหิน 
แตก่ารลดลงของอปุสงค์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่ราคาเร่ิมปรับตวัสูงขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2559 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาเหล็ก
จะยงัอยู่ในราคาท่ีไม่แน่นอนจากสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยผู้ผลิตรายใหญ่มีความพยายามลดก าลงัการผลิตลงอย่างตอ่เน่ือง 

ส าหรับในปี 2560 คาดวา่สถานการณ์ราคาเหล็กน่าจะอยู่ภาวะอ่อนไหว ราคาวตัถุดิบกลุ่มโลหะส่วนใหญ่ถูกดงึให้สูงขึน้ตามการ
ฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ ซึง่อาจสร้างแรงกดดนัให้กบัผู้ ผลิตสินค้าในกลุ่มวสัดกุ่อสร้าง 

ปี 2560 อาจจะเป็นปีท่ียุ่งยากพอสมควรเก่ียวกบัการบริหารวตัถดุิบ เน่ืองจากความพยายามท่ีจะผลกัดนัราคาวตัถุดิบจากแหล่ง
ผลิต รวมทัง้กระแสข่าวการปอ้งกนัการทุม่ตลาดด้วยพิกดัภาษี อาจจะส่งแรงหนนุให้วตัถุดิบมีความผนัผวน โดยบริษัทก็จะติดตามอย่าง
ใกล้ชิดตอ่ไป 

2. เม็ดพลาสตกิ PP-R และ PVC  
วตัถดุบิส าคญัส าหรับใช้ในการผลิตทอ่น า้ประปาและข้อต่อต่างๆ คือ Random Copolymer Polypropylene (PPR) ซึง่ต้องสัง่ซือ้

จากตา่งประเทศเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับวตัถุดิบประเภท PVC บริษัทจะสัง่ซือ้เพ่ือใช้ในการหุ้มท่อเหล็กอ่อนกนัน า้ (LFMC) โดยส่วนใหญ่
จะสัง่ซือ้ภายในประเทศ  
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ก ำลังกำรผลิตและนโยบำยกำรผลิต 

ปัจจุบนับริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานตัง้อยู่ท่ี อ.พานทอง จงัหวดัชลบุรี บนเนือ้ท่ีทัง้สองโรงงานประมาณ 33 ไร่ โดยแบ่งเป็น
โรงงานเดิม 15 ไร่ และโรงงานใหม่ (ส่วน BOI) ประมาณ 18 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยรวมประมาณ 22,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย
เคร่ืองจกัรจ านวนกว่า 50 เคร่ือง โดยเคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อระบายอากาศ ท่อก่อสร้าง  ประกอบไปด้วย  (1) 
เคร่ืองตดัซอยเหล็ก (2) เคร่ืองขึน้รูปทอ่ (3) เคร่ืองลบคม (4) เคร่ืองท าเกลียว  (5) เคร่ืองพิมพ์ (6) เคร่ืองแพ็ค  เป็นต้น  ส าหรับเคร่ืองจกัร
ท่ีใช้ในการผลิตทอ่ประปา PPR จะประกอบไปด้วย (1) เคร่ืองผสมเม็ด PPR (2) เคร่ืองขึน้รูปท่อ (3) เคร่ืองฉีดเม็ดขึน้รูป (4) เคร่ืองพิมพ์
ทอ่     (5) เคร่ืองตอ่ทอ่ (6) เคร่ืองแพ็คทอ่ เป็นต้น  

ทอ่ร้อยสายไฟฟ้ามีก าลงัการผลิตทัง้สิน้ประมาณ 20,600 ตนัตอ่ปี (โดยประมาณร้อยละ 13 ของก าลงัการผลิตดงักล่าวได้รับสิทธิ

ประโยชน์จาก BOI)  ท่อก่อสร้างและท่อระบายอากาศมีก าลังการผลิต 6,000 ตนัต่อปี และ 1,600 ตนัต่อปี ตามล าดบั ทัง้นี ้ บริษัท
ด าเนินการผลิต 1-2 กะตอ่วนั กะละ 8 ชัว่โมง  และมีการท างานล่วงเวลา ซึง่ขึน้อยู่กบัค าสัง่ซือ้จากลกูค้า  

บริษัทได้จ าแนกรายละเอียดก าลงัการผลิตและปริมาณการผลิตโดยเฉล่ียแยกตามผลิตภณัฑ์หลกั ดงันี ้

ก ำลังกำรผลิตแยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ หน่วย 2557 2558 2559 
1.ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ (Electrical Conduit)     
1.1  ทอ่ร้อยสายไฟ (EMT/IMC/RSC)     

NON BOI     
ก าลงัการผลิต ตนั/ปี 11,480 16,850 16,800 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (%) 38.96% 69.09% 73.02% 
BOI     
ก าลงัการผลิต ตนั/ปี 4,200 1,950 2,500 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (%) 94.64% 92.44% 94.75% 
1.2 ทอ่ร้อยสายไฟแบบออ่น (FMC)     
ก าลงัการผลิต ตนั/ปี 1,000 1,000 1,000 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (%) 94.00% 74.80% 72.44% 
1.3 ทอ่ร้อยสายไฟแบบออ่นกนัน า้ (LFMC)     
ก าลงัการผลิต ตนั/ปี 800 800 930 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (%) 73.75% 86.75% 81.72% 
2. ท่อน ำ้ประปำ PP-R     
ก าลงัการผลิต ตนั/ปี 260 260 260 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (%) 24.62% 17.31% 10.38% 
3. ท่อระบำยอำกำศ     
ก าลงัการผลิต ตนั/ปี 1,600 1,600 1,600 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (%) 66.25% 61.00% 65.00% 
4. ท่อส ำหรับงำนก่อสร้ำง (Post-tension)     
ก าลงัการผลิต ตนั/ปี 4,700 6,000 6,000 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (%) 95.53% 77.32% 82.62% 
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นโยบำยกำรผลิต 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพสินค้าทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น มาตรฐาน มอก.

, UL, ANSI, NEC, DIN เป็นต้น โดยมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้าควบคูไ่ปกบัการบริหารสินค้าคงคลงั เพ่ือให้สามารถส่งมอบสินค้าได้
ตามคณุภาพและเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้บริษัทมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ (upgrade) เคร่ืองจกัรและขยายก าลงัการผลิต เพ่ือรองรับความ
ต้องการสินค้าท่ีเพิ่มขึน้จากทัง้ในและต่างประเทศ และบริษัทสามารถขยายก าลังการผลิตได้ส าหรับการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อร้อย
สายไฟฟ้าแบบอ่อน และ ทอ่น า้ประปาได้อีก เน่ืองจากปัจจบุนัใช้ก าลงัการผลิตเพียง 1 กะตอ่วนั 

ในปี 2558 -2559 บริษัทได้ขยายธุรกิจส่วนของผลิตภณัฑ์ใหม่ คือท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน (RTRC) โดยก่อสร้างโรงงานบน
ท่ีดินเดิมซึ่งว่างอยู่ ในการก่อสร้างอาคารโรงงานจดัหาเคร่ืองจักรในการผลิต และอาคารคลังสินค้า โดยใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 25 
ล้านบาท และ 37 ล้านบาท ตามล าดบั 
 
2.3.2 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีมาตรการควบคมุสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการควบคมุด้านชีวอนามยัจากกรมโรงงาน และมาตรการของโรงงานเอง โดยจะมี
การตรวจสอบเร่ืองเสียง ฝุ่ น หรือด้านอ่ืน ๆ ไม่ให้เกิดก าหนดมาตรฐานกรมโรงงาน โดยท่ีผ่านมายงัไม่เคยมีปัญหาการร้องเรียนเก่ียวกบั
สิ่งแวดล้อม 

ส าหรับของเสียจากโรงงานส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เศษเหล็ก และเศษ PVC โดยเศษเหล็กจะขายให้กับผู้ รับซือ้เพ่ือเข้า
โรงงานผลิตเหล็ก และ เศษ PVC จะขายให้กบัผู้ รับซือ้เพ่ือเข้าโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ทัง้นี ้การก าจดัของเสียท่ีไม่ใช้แล้วออกจาก
โรงงานต้องรายงานกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 
2.4 งำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี - 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 
 
1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 
 
1.1 ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปล่ียนแปลงไปตามราคาตลาดโลก 
 วตัถดุบิส ำคญัในกำรผลิต คือ เหล็กกล้ำเคลือบสงักะสี  ในปี 2557-2559 บริษัทใช้เหล็กกล้ำเคลือบสงักะสี คิดเป็นสดัส่วนร้อย
ละ  90 - 95 ของยอดรวมของกำรซือ้วตัถุดิบทัง้หมด ดงันัน้ ควำมผนัผวนรำคำเหล็กซึง่เปล่ียนแปลง ไปตำมรำคำตลำดโลกมีผลกระทบ
ตอ่รำยได้ ต้นทนุ และอตัรำก ำไรสทุธิของบริษัท หำกกรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถ ปรับรำคำสินค้ำเพิ่มตำมรำคำของวตัถดุิบท่ีมีกำรปรับตวัขึน้
ได้ 
 ปัจจบุนั บริษัทสัง่ซือ้เหล็กจำกประเทศจีนเป็นหลกั โดยมีนโยบำยกำรสัง่ซือ้วตัถดุบิขัน้ต ่ำในสต๊อก ส ำหรับกำรผลิตประมำณ 2 
เดือนล่วงหน้ำ  และไม่มีนโยบำยกำรกักตุนเหล็กเพ่ือเก็งก ำไร  บริษัทมีนโยบำย กำรบริหำรควำมเส่ียงโดยก ำหนดรำคำขำยเป็นรำคำ
ตลำดในระดบัใกล้เคียงกบัผู้ผลิตรำยอ่ืน โดยมีส่วนต่ำงก ำไรในระดบัท่ีจะสำมำรถรองรับกำรเปล่ียนแปลงของรำคำวตัถุดิบได้ในระดบั
หนึ่ง ซึ่งหำกรำคำเหล็กมีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเน่ืองบริษัทจะพิจำรณำปรับรำคำเพิ่มขึน้ ตำมรำคำวตัถุดิบได้  นอกจำกนี ้
บริษัทจะตรวจสอบรำคำเหล็กอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ และแนวโน้ม ของรำคำและปริมำณควำมต้องกำรใช้เหล็กทัง้ใน
ประเทศและตำ่งประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยจะ จดัเก็บเหล็ก ให้น้อยท่ีสุดเม่ือพบว่ำรำคำเหล็กมีทิศทำงแนวโน้มปรับตวัลดลง และจะ
สั่งเหล็กมำกขึน้กรณีรำคำเหล็ก มีทิศทำงท่ีจะ ปรับตัวสูงขึน้โดยอำศัยประสบกำรณ์และควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ จัดหำเหล็กในกำร
ประกอบกำร ตดัสินใจในกำรสัง่ซือ้ วตัถดุบิและวำงแผนกำรผลิตสินค้ำได้อย่ำงเหมำะสม 
 
1.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิตัวแทนผู้จัดจ าหน่ายหรือบริษัท Trader รายใหญ่  
 วตัถุดิบส ำคญัของบริษัทและบริษัทย่อย คือ เหล็กกล้ำเคลือบสังกะสี  ซึง่บริษัทจะสั่งซือ้จำกประเทศจีน เป็นหลกัเน่ืองจำกมี
รำคำท่ีถูกกว่ำรำคำในประเทศ โดยบริษัทได้สั่งซือ้วตัถุดิบผ่ำนบริษัทตวัแทนผู้ จัดจ ำหน่ำย หรือตวัแทนส่งออก ( “ผู้ จัดจ ำหน่ำย” หรือ 
“Trader”) จำกประเทศจีนจ ำนวน 3 รำยเป็นหลกั เน่ืองจำกบริษัท Trader ดงักล่ำวมีใบอนญุำตกำรส่งสินค้ำออกและสำมำรถจัดส่ง
สินค้ำตำมควำมต้องกำรของบริษัทได้ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดในรำคำซือ้ท่ีเหมำะสม และตัง้อยู่ใกล้แหล่งโรงงำนผลิตเหล็ก โดยในปี 
2557-2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรสัง่ซือ้วตัถุดิบต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนเท่ำกับ 587, 648 และ 634 ล้ำนบำทตำมล ำดบั ซึ่งเป็น
สดัส่วนท่ีอยู่ในระดบัของกำรพึ่งพิงบริษัท Trader รำยดงักล่ำว บริษัทจึงอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงบริษัท Trader ท่ีท ำหน้ำท่ีเป็น
ตวัแทนส่งออกเหล็กรำยดงักล่ำว และอำจขำดแคลนเหล็กในกรณีท่ีบริษัท Trader ดงักล่ำวไม่สำมำรถจดัส่งวตัถุดิบให้แก่บริษัทได้ตำม
ก ำหนด และบริษัทไม่สำมำรถจดัหำวตัถดุบิจำกแหล่งอื่น เข้ำมำทดแทนได้ทนัแผนกำรผลิตสินค้ำตำมท่ีได้รับค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำ 
 อย่ำงไรก็ตำม บริษัท Trader รำยดงักล่ำวมิได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทแต่อย่ำงใด และมีประวตัิ กำรสัง่ซือ้ระหว่ำง
กนัเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 5 ปี โดยบริษัท Trader ดงักล่ำวด ำเนินธุรกิจเป็นผู้จดัจ ำหน่ำยสินค้ำน ำเข้ำ-ส่งออกรำยใหญ่ และอยู่ภำยใต้
กลุ่มบริษัทท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในเมืองเทียนจีน โดยมีสินค้ำหลำกหลำย มำกกว่ำ 10,000 รำยกำร โดยเน้นสินค้ำอุปโภคบริโภค 
และของใช้ในครัวเรือนทัว่ไป อำทิ เสือ้ผ้ำ เคร่ืองจำนชำม สินค้ำตกแต่งบ้ำน งำนฝีมือ เป็นต้น เป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 40 ปี ครอบคลุม
ลูกค้ำมำกกว่ำ 100 ประเทศทัว่โลก  นอกจำกธุรกิจหลกัดงักล่ำว บริษัท Trader ยงัเป็นตวัแทนในกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำวตัถุดิบอ่ืนๆ 
จำกโรงงำนผลิต เช่น เหล็ก ให้แก่ลกค้ำตำ่งประเทศ และเน่ืองจำกบริษัท Trader ดงักล่ำวมีธุรกิจน ำเข้ำส่งออกเป็นระยะเวลำนำน ท ำให้
มีควำม สมัพนัธ์ท่ีดีกบับริษัทเดนิเรือหลำยรำย และสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกเร่ืองกำรขนส่งให้แก่ลูกค้ำได้ตำมควำมต้องกำรและตรง
เวลำ 
 ทัง้นี ้บริษัทไม่ได้มีสัญญำผูกขำดกำรจัดซือ้วตัถุดิบผ่ำนบริษัท Trader รำยใดรำยหนึ่ง เพ่ือท ำให้เกิด ควำมคล่องตวัในกำร
ด ำเนินงำน  ท่ีผ่ำนมำบริษัทมีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ผลิตและบริษัท Trader ผู้ส่งออกเหล็กและ ไม่เคยประสบปัญหำขำดแคลนวตัถุดิบ 
บริษัทมีควำมเช่ือมัน่วำ่จะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรสัง่วตัถดุบิจำกบริษัท Trader ดงักล่ำว 
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1.3 ความเส่ียงจากการพึ่งพาตัวแทนนายหน้าชาวจีน 
 ในกำรสั่งซือ้วตัถุดิบเหล็กจำกประเทศจีน บริษัทพึ่งพิงตวัแทนนำยหน้ำชำวจีน 2 ท่ำนในกำรท ำหน้ำท่ี ประสำนงำนติดต่อ
คดัเลือกผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยวตัถดุบิในประเทศจีน โดยเฉพำะเขตมณฑลเทียนจิน และเซี่ยงไฮ้เพ่ือ น ำเสนอรำคำให้แก่บริษัท โดยบริษัท
จะเปรียบเทียบคณุภำพและรำคำท่ีเหมำะสม และเม่ือบริษัทตกลงสัง่ซือ้เหล็กกบั โรงงำนท่ีตวัแทนนำยหน้ำได้เสนอมำ ตวัแทนนำยหน้ำ
จะประสำนงำนให้บริษัท Trader ด ำเนินกำรสัง่ซือ้และออก ใบยืนยนักำรขำย (Sale Confirmation) มำให้บริษัท เม่ือบริษัทยืนยนักำรซือ้
กบั ทำงบริษัท Trader แล้วทำงบริษัท Trader จะด ำเนินกำรจัดส่งวตัถุดิบให้แก่บริษัทต่อไป โดยตวัแทนดงักล่ำว จะท ำหน้ำท่ีเป็นผู้
ตรวจสอบสภำพวตัถดุบิ ซึง่เป็นเหล็กม้วนและกำรบรรจกุ่อนท่ีจะส่งออกจำกประเทศจีน เพ่ือให้ได้สินค้ำท่ีตรงตำมค ำสัง่ซือ้ของบริษัท ซึง่
กำรมี ตวัแทนในจีนท ำให้บริษัทสำมำรถเสำะหำ (Sourcing) วตัถุดิบได้คล่องตวัในรำคำท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท โดยตวัแทน จะได้รับ
ค่ำจัดกำรเป็นสัดส่วนต่อมูลค่ำสั่งซือ้ เหตุผลท่ีบริษัทเลือกซือ้เหล็กจำกประเทศจีนเน่ืองจำกมีรำคำถูกกว่ำซือ้ ภำยในประเทศ โดย
ถงึแม้วำ่จะมีคำ่จดักำรให้แก่ตวัแทนชำวจีนแต่ต้นทนุวตัถุดิบโดยรวมยงัคงต ่ำกว่ำรำคำเหล็ก ท่ีซือ้ผ่ำนบริษัทจดัจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 
ดงันัน้ หำกตวัแทนชำวจีน 2 ทำ่นขอยกเลิกกำรท ำหน้ำท่ีประสำนงำนตดิตอ่ คดัเลือกผู้ผลิต และตรวจสอบสภำพวตัถุดิบก่อนส่งให้บริษัท 
อำจท ำให้บริษัทต้องหำนำยหน้ำรำยใหม่และอำจมีต้นทนุวตัถดุบิท่ีสงูขึน้ ซึง่หำกไม่ได้ซือ้วตัถุดิบจำกผู้ผลิตเดิมอำจได้รับวตัถุดิบท่ีไม่ตรง
ตำมมำตรฐำน และจะมีปัญหำกำรเคลมสินค้ำคืนท ำให้เสียเวลำและคำ่ใช้จ่ำย ซึง่อำจมีผลกระทบ ตอ่ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทลดลง 
 อย่ำงไรก็ตำม ตวัแทนชำวจีนทัง้สองรำยซึ่งเป็นผู้ มีควำมรู้เก่ียวกับธุรกิจเหล็กเป็นอย่ำงดี โดยบริษัทมีนโยบำย ท่ีจะรักษำ
ควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจท่ีดีต่อไป และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประเมินกำรท ำงำน ของตวัแทน ทกุไตรมำส โดยอำจจะ มีกำร
ปรับเปล่ียนค่ำจัดกำรตำมควำมเหมำะสมกับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้ นอกจำกนี ้ปัจจุบนั บริษัทได้เร่ิมหำแหล่งวตัถุดิบอ่ืนนอกเหนือจำก
ประเทศจีน ซึง่มีคณุภำพทดัเทียมกนั เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนำม เป็นต้น 
 
1.4 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

เน่ืองจำกบริษัทสัง่ซือ้วตัถดุบิประเภทเหล็กจำกประเทศจีนในสดัส่วนประมำณกว่ำร้อยละ 90 ของยอดซือ้วตัถุ ดิบรวม และมี
กำรช ำระเงินเป็นเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐ ในขณะท่ีรำยได้ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบำท ดงันัน้  บริษัทจึงมีควำมเส่ียงจำกควำม 
ผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน ซึง่หำกเงินบำทปรับตวัอ่อนค่ำลงจะท ำให้บริษัท มีต้นทนุกำรผลิตท่ีสูงขึน้ โดยในปี 2559 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีกำรสัง่ซือ้วตัถุดิบต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนเท่ำกบั 634 ล้ำนบำท โดยในอดีตบริษัทไม่ได้มีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงของควำม
ผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน บริษัทเร่ิมใช้นโยบำยกำรป้องกนัควำมเส่ียงโดยกำรใช้สินเช่ือเพ่ือกำรช ำระค่ำสินค้ำ: Trust Receipt (T/R) 
เป็นเงินบำททัง้หมด และได้ใช้วงเงินสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) บำงส่วน เพ่ือช่วยป้องกนัควำม
เส่ียงได้ระดบัหนึง่ 

ณ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับกำรอนมุตัิกำรใช้วงเงิน T/R และวงเงินส ำหรับใช้ Forward Contract จำก
ธนำคำรเท่ำกบั 235.00 ล้ำนบำท เพ่ือลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนท่ีอำจเกิดขึน้ โดย ณ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีวงเงินกู้ เป็นสกุล
เงินบำทและไม่มีหนีส้ินท่ีไม่ได้ท ำสัญญำป้องกันควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ีบริษัทท ำ
สญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหน้ำ บริษัทยงัคงได้รับผลกระทบทำงบญัชีจำกอตัรำแลกเปล่ียนอนัเน่ืองมำจำกท่ีรำยกำรซือ้และ
ช ำระคำ่วตัถดุิบและรำยกำรขำยและรับช ำระเงินไม่ได้เกิดขึน้งวดบญัชีเดียวกันกบัวนัท่ีบนัทกึบญัชีและ/หรือวนัท่ีช ำระหรือได้รับเงิน ท ำ
ให้ ณ วนัปิดงวดบญัชีจะต้องบนัทึกค่ำวตัถุดิบและรำยได้จำกกำรขำยตำมอัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัปิดงวดนัน้ๆ อำจท ำให้เกิดผลก ำไร
หรือขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนระหวำ่งอตัรำแลกเปล่ียนท่ีบนัทกึบญัชีกบัอตัรำแลกเปล่ียนจ่ำย ให้แก่คูค้่ำ  

ส ำหรับงวดปี 2559 บริษัทไม่มีผลจำกก ำไร-ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนเน่ืองจำกบริษัทมีกำรจ่ำยช ำระค่ำวตัถุดิบด้วยเงินสด 
ด้วยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท ำรำยกำร อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษัทมีกำรใช้วงเงินสินเช่ือเพ่ือซือ้วตัถุดิบ บริษัทสำมำรถท ำสญัญำซือ้ขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพ่ือป้องกันควำมเส่ียงได้ โดยบริษัทจะติดตำมข่ำวสำรและควำมเคล่ือนไหวของอัตรำแลกเปล่ียนอย่ำง
ใกล้ชิดตลอดเวลำ เพ่ือจะประเมินสถำนกำรณ์และหำทำงปอ้งกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
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1.5 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ 
 ณ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีวงเงินสินเช่ือระยะสัน้รวมประมำณ 400 ล้ำนบำท (ไม่มียอดหนีค้งค้ำง) ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้ประเภททรัสต์รีซีท (Trust Receipt) Letter of Credit (L/C) และวงเงินเบิกเกินบญัชี เป็นต้น ซึง่น ำมำใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
และช ำระค่ำวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศ โดยอตัรำดอกเบีย้ท่ีต้องช ำระ คือ ตัง้แต่ร้อยละ MLR-1.75% ถึง MOR ซึง่เป็นอตัรำดอกเบีย้แบบ
ลอยตวั ดงันัน้ หำกภำวะที่อตัรำดอกเบีย้เงินกู้ ยืมเพิ่มสงูขึน้ จะท ำให้บริษัทมีภำระดอกเบีย้จ่ำยมำกขึน้ด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทต้องเบกิใช้สินเช่ือหรือมีแบบลงทนุท่ีต้องใช้สินเช่ือระยะยำว บริษัทสำมำรถลดควำมเส่ียงโดยติดตำมแนวโน้ม
ของอตัรำดอกเบีย้อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยพิจำรณำเลือกแหล่งเงินทนุจำกตลำดทนุได้หลำกหลำยในฐำนะบริษัทจดทะเบียน ท่ีผ่ำนมำบริษัท
ไม่เคยผิดนดัช ำระดอกเบีย้กบัธนำคำร 
 
2. ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 
 
2.1 ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  กลุ่มนำยเลิศชยั วงค์ชยัสิทธ์ิ (รวมบริษัทแอลเค ซินดิเคท จ ำกดั ซึง่กลุ่มนำยเลิศชยัถือหุ้นร้อยละ 
97.50) ถือหุ้นรวมกันในบริษัทร้อยละ 57.41 ของทุนช ำระแล้ว  กลุ่มนำยเลิศชัย ยังคงสำมำรถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบ
ทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมติ ในเร่ืองอ่ืน ท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ื องท่ี
กฎหมำยหรือข้อบังคบับริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับ 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรขำยหรือโอนกิจกำร
บำงส่วนหรือทัง้หมด เป็นต้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืนจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นร ำย
ใหญ่เสนอได้  
 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน จำกจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด 9 ท่ำน เข้ำร่วมในกำรประชุมคณะกรรมกำร เพ่ือท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ และถ่วงดุล กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร
บริษัท รวมถึงกำรพิจำรณำอนุมัติรำยกำรต่ำงๆ ก่อนน ำเสนอ ต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจต่อผู้ ถือหุ้ นว่ำกำร
บริหำรงำนภำยในบริษัทจะเป็นไปอย่ำงโปร่งใส 
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
 
4.1 ทรัพย์สินถำวรหลัก 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วย 

ประเภทของสินทรัพย์ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ มูลค่ำสุทธิ (บำท) หลัง
หักค่ำเส่ือมรำคำสะสม 

ภำระผูกพัน 

1. ท่ีดนิ    
 1.1 โฉนดเลขท่ี 11566 เนือ้ท่ี 2-80-0 ไร่ บริษัทฯ 

1,680,000.00 
ค า้ประกนัสนิเช่ือ วงเงินรวม 227 ล้านบาท  

(ไม่มีหนีค้งค้าง) 
 1.2 โฉนดเลขท่ี 2217  เนือ้ท่ี 13-1-0 ไร่  

ท่ีตัง้ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 
บริษัทฯ 

 1.3 โฉนดเลขท่ี 11278- เนือ้ท่ี 13-2-10 ไร่ บริษัทฯ 
39,678,259.00 

ค า้ประกนัสนิเช่ือ วงเงินรวม 151 ล้านบาท  
(ไม่มีหนีค้งค้าง)  1.4 โฉนดเลขท่ี 11279 เนือ้ท่ี 4-2-67 ไร่ บริษัทฯ 

 1.5 โฉนดเลขท่ี 2218 เนือ้ท่ี 3-2-75 ไร่  
ท่ีตัง้ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

บริษัทย่อย 15,280,297.00 
ค า้ประกนัสนิเช่ือ วงเงินรวม 83 ล้านบาท  

(ไม่มีหนีค้งค้าง) 
2. อาคารและสิง่ปลกูสร้าง บริษัทฯและบริษัทย่อย 127,100,104.76 ค า้ประกนัสนิเช่ือสถาบนัการเงิน  

(ไม่มีหนีค้งค้าง) 
3. เคร่ืองจกัร บริษัทฯและบริษัทย่อย 58,184,348.59 ไม่มีภาระผกูพนั 
4. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ บริษัทฯและบริษัทย่อย 16,691,599.23 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. อปุกรณ์ส านกังานและเคร่ืองตกแตง่ บริษัทฯและบริษัทย่อย 6,114,008.39 ไม่มีภาระผกูพนั 
6. ยานพาหนะ บริษัทฯและบริษัทย่อย 10,601,775.31 สญัญาเช่าทางการเงิน & ไม่มีภาระผกูพนั 
7. ทรัพย์สนิระหว่างก่อสร้าง/ตดิตัง้ บริษัทฯและบริษัทย่อย 36,890,354.58 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 312,220,746.86  

 
นอกจากทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทดงักล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทได้เช่าอาคาร ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของนายเลิศชัย 

วงค์ชยัสิทธ์ิ ตัง้อยู่ท่ี 3088 หมู่ 10 ถ.สขุมุวทิ 107 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 เพ่ือเป็นส านกังานสาขาใกล้เขตกรุงเทพฯ 
 
สัญญำส ำคัญที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจ  

 
สัญญำเช่ำ บมจ.แอร์โรว์ ซนิดเิคท 
สัญญำเช่ำ 1 
ที่ตัง้ เลขที่ 3088 หมู ่10 ถ.สขุมุวิท 107 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
ผู้ เชา่ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 
ผู้ ให้เชา่ นายเลิศชยั วงค์ชยัสิทธ์ิ และนางกมลภทัร์ วงค์ชยัสิทธ์ิ 
ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี (เร่ิม 1 มกราคม 2559 สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2561) 
คา่เชา่ จา่ยคา่เชา่ทกุเดือน เดือนละ 80,000.00 บาท 
สรุปสาระส าคญัของสญัญา บริษัทเชา่อาคารส านกังานและอาคารเก็บสินค้า รวมพืน้ที่ 1,114.52 ตารางเมตร  ผู้ เชา่จะไมน่ า

ทรัพย์ที่เชา่ไปให้ผู้ อ่ืนเชา่ชว่งหรือโอนสิทธิการเชา่ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากผู้ ให้เชา่ 

 



บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน)  
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

ส่วนท่ี 1 หน้า 29 

 
สัญญำเช่ำ 2 
ที่ตัง้ เลขที่ 2082 หมู ่10 ถ.สขุมุวิท 107 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
ผู้ เชา่ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 
ผู้ ให้เชา่ นายประเสริฐ มานะเจริญ 
ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี (เร่ิม 1 มีนาคม 2559 สิน้สดุ 1 มีนาคม 2562) 
คา่เชา่ จา่ยคา่เชา่ทกุเดือน เดือนละ 27,500.00 บาท 
สรุปสาระส าคญัของสญัญา บริษัทเชา่อาคารส านกังานและอาคารเก็บสินค้า พืน้ที่ประมาณ 480 ตารางเมตร เพ่ือเก็บสินค้าและ

วสัดอุปุกรณ์ทอ่เหล็กร้อยสายไฟฟา้ ทอ่ระบายอากาศ ทอ่ก่อสร้าง และสินค้าอื่นๆ 
 

 
สัญญำเช่ำ บจก. เจ.เอส.วี. เทคนิคอล และ บจก.เมฆำ-เอส 
ที่ตัง้ เลขที่ 2082 หมู ่10 ถ.สขุมุวิท 107 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
ผู้ เชา่ บจก. เจ.เอส.วี. เทคนิคอล 
ผู้ ให้เชา่ นายประเสริฐ มานะเจริญ 
ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี (เร่ิม 1 กนัยายน 2557 สิน้สดุ 1 กนัยายน 2560) 
คา่เชา่ จา่ยคา่เชา่ทกุเดือน เดือนละ 37,000.00 บาท 
สรุปสาระส าคญัของสญัญา  บริษัทเชา่อาคารส านกังานและอาคารเก็บสินค้า พืน้ที่ประมาณ 650 ตารางเมตร เพ่ือเก็บ

สินค้าและวสัดอุปุกรณ์ทอ่เหล็กร้อยสายไฟฟา้ ทอ่ระบายอากาศ ทอ่ก่อสร้าง และสนิค้าอื่นๆ 

 ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ให้เชา่ ในการให้เชา่ชว่งแก่ บจก.เมฆา-เอส ใน
พืน้ที่ 120 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาสิน้สดุสญัญา 1 กนัยายน 2560 

 

 
4.2 นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีมีวตัถุประสงค์ในการประกอบกิจการท่ีเป็นส่วนสนบัสนนุกิจการของบริษัท 
อนัจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึน้ หรือธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัท โดยสามารถสนบัสนนุการ
ด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึน้  ทัง้นีก้ารลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภายใต้การควบคุมและ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และในการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการของบริษัทหรือคดัเลือก
ผู้บริหารท่ีมีคณุสมบตัิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารงาน เพ่ือก าหนดนโยบายท่ีส าคญั
และควบคมุการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินลงทนุใน บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 99.99 ทนุจดทะเบียน 102 
ล้านบาท โดยท่ี บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จ ากดั มีเงินลงทนุใน บริษัท เมฆา-เอส จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 65.00 ทนุจดทะเบียน 10 ล้าน
บาท 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจส่งผลกระทบด้านลบตอ่สินทรัพย์ของบริษัทท่ีมีจ านวนสงู
กวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น 
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6. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
 
ช่ือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัท แอร์โรว์ซนิดเิคท จ ำกัด(มหำชน) 
ช่ือย่อ ARROW 
เลขทะเบียนบริษัท 0107551000096 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยทอ่ร้อยสำยไฟฟ้ำ (Electrical Conduit)  และทอ่น ำ้ประปำ PP-R 

(Polypropylene Random Copolymer) รวมถงึอปุกรณ์ข้อตอ่ตำ่งๆ 
ทนุจดทะเบียน 253,748,734.00 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 253,748,734 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 1 บำท 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 
ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 252,216,400.00 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 252,216,400 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 1 บำท(ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่และโรงงำนท่ี 1 เลขท่ี 31 หมู่ 1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ20160 

โทรศพัท์ : 038-740-371-4 
โทรสำร  : 038-740-150 

ท่ีตัง้โรงงำนท่ี 2 เลขท่ี 48 หมู่ท่ี 1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 
ท่ีตัง้ส ำนกังำนสำขำ เลขท่ี 3088 หมู่ 10 ถนนสขุมุวทิ 107 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

10270 
โทรศพัท์    02-749-8135-8 
โทรสำร     02-749-8140 

ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์  02-7498135   โทรสำร  02- 7498140 
นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เลขท่ี 93 ถ.รัชดำภิเษก เขตคนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ 02-0099000  โทรสำร  02-0099991 
 

 
 
ช่ือบริษัทย่อย 

 
บริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จ ำกัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0115538004537 
ประเภทธุรกิจ ทอ่ลม/ทอ่ระบำยอำกำศ (Air Duct) และทอ่ก่อสร้ำง (Post-Tension Duct) 
ทนุจดทะเบียน 102,000,000.00 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 1,020,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 100 บำท 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 
ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เรียกช ำระคำ่หุ้นแล้ว 75% เป็นจ ำนวนเงิน 77,000,000.00 บำท  

ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่และโรงงำน เลขท่ี 31 หมู่ 1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 
โทรศพัท์ : 038-740-371-4 
โทรสำร  : 038-740-150 

สดัส่วนท่ีบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99  ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 
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ช่ือบริษัทย่อย บริษัท เมฆำ-เอส จ ำกัด 
เลขทะเบียนบริษัท 0115538004537 
ประเภทธุรกิจ รับเหมำงำนระบบในอำคำร 
ทนุจดทะเบียน 10,000,000.00 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 1,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 100 บำท 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 
ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 
 
 

10,000,000.00 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 1,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 100 บำท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 

ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 166 หมู่ 10 ถ.สขุมุวิท 107  ต ำบลส ำโรงเหนือ  อ ำเภอเมืองสมทุรปรำกำร  
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

สดัส่วนท่ีบริษัทถือหุ้น  
(ถือหุ้นโดย บจก.เจ.เอส.วี.เทคนิคอล) 

ร้อยละ 65.0 ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว  
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7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 253,748,734 บำท โดยเป็นหุ้นสำมัญท่ีออกและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 252,216,400 บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 252,216,400 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท หุ้นท่ีช ำระแล้วของบริษัททัง้หมดได้เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ mai 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รำยช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษัท แสดงได้ดงันี ้

รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 16 มีนำคม 2560 

จ ำนวน (หุ้น) สัดส่วนกำรถือหุ้น(ร้อยละ) 

1.กลุ่มนำยเลิศชัย 145,219,151 57.58 
- บจก.แอลเค ซนิดเิคท* 67,528,874 26.77 

- นายเลศิชยั วงค์ชยัสทิธ์ิ 66,908,017 26.53 
- นางกมลภทัร์ วงค์ชยัสทิธ์ิ 10,778,510 4.27 
- นายภสูทิธ์ิ วงค์ชยัสทิธ์ิ 1,250 0.00 
- นายศรุต วงค์ชยัสทิธ์ิ 1,250 0.00 

- นายวศนิ วงค์ชยัสทิธ์ิ 1,250 0.00 
2. นางประครอง นามนนัทสทิธ์ิ 17,763,606 7.04 
3.กลุ่มนำยภำณุพงศ์ 16,007,067 6.35 

- นายภาณพุงศ์ วิจิตรทองเรือง 7,003,091 2.78 

- น.ส.สี แซเ่ตีย 9,003,976 3.57 
4.กลุ่มนำงอรวรรณ 6,572,804 2.61 

- นางอรวรรณ ภทัรานพุนัธุ์ 4,378,183 1.74 
- นางระพีพรรณ ภทัรานพุนัธุ์ 1,968,371 0.78 

- นายธนวฒัน์ ภทัรานพุนัธุ์ 226,250 0.09 
5. น.ส.จงกล งามเลศิชยั 4,764,500 1.89 
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 3,446,039 1.37 
7.นายสกล งามเลศิชยั 2,654,000 1.05 
8. นายจงกิจ งามเลศิชยั 2,146,500 0.85 

9. บริษัท ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2,027,900 0.80 
10. นางวลัภา ญาณสมบรูณ์ 1,800,000 0.71 
11. อ่ืน ๆ 49,814,833 19.75 

รวม 252,216,400 100.00 
หมายเหต ุรายช่ือผู้ ถือหุ้น บจก.แอลเค ซนิดเิคท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วย 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
1.นายภสูทิธ์ิ วงค์ชยัสทิธ์ิ 6,000 30.00 
2.นายวศนิ วงคช์ยัสทิธ์ิ 6,000 30.00 

3.นายศรุต วงค์ชยัสทิธ์ิ 6,000 30.00 
4.นายเลศิชยั วงค์ชยัสทิธ์ิ 1,000 5.00 
5.นางกมลภทัร วงค์ชยัสทิธ์ิ 1,000 5.00 

รวมทัง้หมด 20,000 100.00 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
 ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 เม่ือวนัท่ี 24 เม.ย.2557 ท่ีประชุมได้อนมุตัิให้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซือ้หุ้น
สำมญัชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ (ESOP-W1) เพ่ือจดัสรรให้แก่พนกังำนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จ ำนวน 3.0 ล้ำนหน่วย ในรำคำหน่วยละ 
0.00 บำท อตัรำกำรใช้สิทธ์ิ 1:1 รำคำใช้สิทธ์ิ 5.50 บำท/หุ้น (ปัจจบุนัมีกำรปรับอตัรำใช้สิทธิเป็น 1 สิทธิต่อ 1.2496 หุ้น และปรับรำคำใช้
สิทธิเป็น 4.48 บำท / หุ้น) มีอำยุ 3 ปีโดยใช้สิทธิปีแรก (30 มิ.ย.2558) ไม่เกินร้อยละ30 ปีท่ี2 (30 มิ.ย. 2559) ไม่เกินร้อยละ 30 และ 
ปีท่ี 3 (30 มิ.ย.2560) ไม่เกิน ร้อยละ40 
 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหกัภำษีเงินได้นิติบุคคล และ
ส ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอตัรำน้อยกว่ำอตัรำท่ีก ำหนดข้ำงต้นได้หำกบริษัทมีควำม
จ ำเป็นท่ีจะต้องน ำเงินก ำไรสทุธิจ ำนวนดงักล่ำวมำใช้เพ่ือขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่บริษัทในอตัรำร้อยละ 100 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงินได้
นิตบิคุคล และส ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอำจก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอตัรำน้อยกว่ำอตัรำ
ท่ีก ำหนดข้ำงต้นได้หำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องน ำเงินก ำไรสทุธิจ ำนวนดงักล่ำวมำใช้เพ่ือขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 
อัตราการจ่ายเงนิปันผล* 2557 2558 2559 

อตัรำก ำไรสทุธิตอ่หุ้น 0.51 0.76 0.89 

อตัรำเงินปันผลตอ่หุ้น 0.465 0.55 0.60 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ตอ่ก ำไรสทุธิ 92.06% 75.96% 83.24% 
หมำยเหต ุ 1. อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลค ำนวณจำกผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร 

2. ปี 2557 จ่ำยปันผลเป็นหุ้นและเงินสด 
3. กำรจ่ำยเงินปันผลในปี 2559 จะต้องได้รับอนมุติัจำกกำรประชมุผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 25/4/60 ก่อน 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กรของบริษัท แอร์โรว์เทค ซนิดเิคท จ ากัด (มหาชน)  
ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
นายเลิศชยั วงค์ชยัสิทธ์ิ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน * 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส่วนขำยและกำรตลำด 

นายธานินทร์ ตนัประวตัิ (รักษาการ) 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส่วนสนับสนุน 

นายภาณพุงศ์ วิจิตรทองเรือง 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส่วนปฏิบัตกิำร 

นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
นายธานินทร์ ตนัประวตั ิ

ผู้อ ำนวยกำร 
ส่วนบัญชีและกำรเงิน 
นายชโลธร พตูระกลู** 

ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายขายตวัแทนจ าหน่าย 

ฝ่ายขายโครงการ 
 
แผนกการตลาด 

 

ฝ่ายผลิต 

ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

ฝ่ายวิศวกรรม 

แผนกสารสนเทศ 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
 

แผนกจดัซือ้ 

* ปัจจบุนับริษัทว่าจ้างบริษัท โปรจีเนียส ออดทิ แอนด์ คอนซลัติง้  จ ากดั. เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ในอนาคตบริษัทมีนโยบายพฒันาบคุลากรของบริษัทเข้ามาท าหน้าท่ีในสว่นนี ้

** นายชโลธร พตูระกลู ด ารงต าแหน่งถึงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษัทจงึได้แตง่ตัง้นายสมภพ จโูลห์่ เข้าปฎิบตัหิน้าที่ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ตัง้แต ่1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
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8.1   คณะกรรมการบริษัท  
โครงสร้างกรรมการมี 4 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคา่ตอบแทน ณ 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท  
บริษัทมีกรรมการบริษัททัง้หมดจ านวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. ผศ.วชิยั โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. ดร. สรุเดช จนัทรานรัุกษ์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายน าพล เงินน าโชค กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

5. นายเลิศชยั วงค์ชยัสิทธ์ิ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการบริหาร 
6. นายธานินทร์ ตนัประวตั ิ กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 
7. นายภาณพุงศ์ วจิิตรทองเรือง กรรมการ / กรรมการบริหาร 

8. นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร 
9. นางประครอง นามนนัทสิทธ์ิ  กรรมการ 

หมายเหต ุ* นายชโลธร พตูระกลู ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารบริษัท โดยด ารงต าแหน่งถึงวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2560 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท  คือ นายเลิศชยั วงค์ชยัสิทธ์ิ หรือ นายธานินทร์ ตนัประวตัิ หรือ นายภาณุพงศ์ วิจิตร

ทองเรือง หรือ นางประครอง นามนนัทสิทธ์ิ สองในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 
ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555  มีมติให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบในการจดัการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท โดยสรุปอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีส าคญัได้ดงันี ้

1. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น  เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน  4  เดือน  นบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท 
2. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย  3  เดือนตอ่ครัง้ 
3. จดัให้มีการท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท  ณ  วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท  ซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว  

และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 
4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคน  หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน

คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ  หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ี
คณะกรรมการเหน็สมควร  และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเหน็ควร  ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลง  
หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจนัน้ๆ  ได้เม่ือเหน็สมควร 
 นอกจากนี ้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบตัิงานต่างๆ  โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  ทัง้นี ้ การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจสามารถพิจารณาและอนุมั ติรายการท่ี
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจ หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืน
ใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย  ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย  และหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณา
และอนมุตัไิว้แล้ว  ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 



บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 37 

5. ก าหนดเป้าหมาย  แนวทาง  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุ ก ากบัดแูลการบริหารและการจดัการ
ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย  เว้นแต่ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ คณะกรรมการต้องได้รับมติ
อนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการอนัได้แก่  เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  
เช่น  การเพิ่มทนุ  การลดทนุ  การออกหุ้นกู้   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
หรือการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท  การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั  เป็นต้น 
 นอกจากนี ้ คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  อาทิเช่น  การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซือ้หรือขายทรัพ ย์สินท่ี
ส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน  แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และ
คณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 

7. ตดิตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างตอ่เน่ือง 
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท  หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน

ในห้างหุ้นส่วนสามญั  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั  หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน  หรือ
บริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตน
หรือเพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน  เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า  หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาท่ีบริษัทท าขึน้  หรือถือ
หุ้น  หรือหลกัทรัพย์อ่ืนเพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท  หรือบริษัทในเครือ 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2555 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555  มีมตแิตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1. ดร. สรุเดช จนัทรานรัุกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายน าพล เงินน าโชค กรรมการตรวจสอบ 

 3. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง กรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีสอบ
ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

โดยมีนางกรกมล เกลาเทียน ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย  
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนกังาน / ลูกจ้าง/ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า / ผู้ มีอ านาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ปัจจุบนัและ
ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้)  

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้ 
คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผ็มี
อ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ี
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่ เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่  
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง 

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็น
การขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือ
ผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการ
เกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง รวมทัง้ไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวชิาชีพด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบั
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระได้ 
9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนท่ี
เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั 

10. มีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบตัิแ ละขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2555 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555   มีมตใิห้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง  
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม

และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภาย ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
บคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่ รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 (ก)  ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 (ข)  ความเหน็เก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
 (ค)  ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 (ง)  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 (จ)  ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
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 (ฉ)  ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโชยน์ 
 (ช)  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
 (ซ)  ความเหน็หรือข้อสงัเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร 
 (ฌ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมกำรบริหำร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษัทฯมีกรรมการบริหารจ านวน 5 ทา่น ประกอบด้วย 
1. นายเลิศชยั วงค์ชยัสิทธ์ิ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายธานินทร์ ตนัประวตั ิ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
3. นายภาณพุงศ์ วจิิตรทองเรือง กรรมการบริหาร  
4. นายชโลธร พตูระกลู* กรรมการบริหาร 
5. นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ กรรมการบริหาร 
หมายเหต ุ* นายชโลธร พตูระกลู ด ารงต าแหน่งถึงวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2560 

 
 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร 
 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555  มีมติให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ก า หนดนโยบาย แผนธุรกิจ 
งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนมุตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ
ตดิตามผลการด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายท่ีก าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญัได้ดงันี ้

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง และมติของท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ  โดยยึดหลกัปฏิบตัิตามระเบียบ/ข้อก าหนดของ
การจดัประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจของบริษัท ก าหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ ให้เป็นไปตามกรอบท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุัต ิ 
และควบคมุก ากบัดแูลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแตง่ตัง้บรรลตุามเปา้หมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนมุตั ิทัง้นีใ้ห้รวมถงึการพิจารณาและอนมุตัิ  การเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระหว่างท่ีไม่มี
การประชมุคณะกรรมการบริษัท และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบในท่ีประชมุคราวตอ่ไป 

4. อนมุตักิารใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้วตัถดุบิตามปกตธิุรกิจของบริษัท  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 ล้านบาท (หกสิบ
ล้านบาท) 

5. อนมุตักิารใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจตามปกติ ในวงเงิน
ตอ่รายการไม่เกิน  20 ล้านบาท (ย่ีสิบล้านบาท) 

6. อนมุตัิการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนมุตัิขายสินค้า  การอนมุตัิให้ท าสญัญารับจ้างท าของ
ตามปกตธิุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน 60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาท) 
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7. อนมุตัิการเปิด/ปิดบญัชีเงินฝากทกุประเภทกับธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  พร้อมกับก าหนดเง่ือนไขในการเบิกถอนเงิน  
หรือท านิตกิรรมของบญัชีเงินฝากดงักล่าว 

8. อนมุตัิการกู้ ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี ้สญัญากู้ เบิกเงินเกินบญัชี  หรือสินเช่ืออ่ืนใดจากธนาคาร  
หรือสถาบนัการเงิน  หรือบุคคลทัว่ไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  20 ล้านบาท (ย่ีสิบล้านบาท) 
รวมถงึการขอให้ธนาคารออกหนงัสือค า้ประกนัเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เ กิน 20 
ล้านบาท (ย่ีสิบล้านบาท)  

9. อนุมัติให้น าทรัพย์สินของบริษัท  จ านอง  จ าน า  เพ่ือเป็นประกันหนีส้ินของบริษัททุกประเภทท่ีมีอยู่แล้วหรือจะมีขึน้ใน
อนาคต ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน  20 ล้านบาท (ย่ีสิบล้านบาท)  

10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส าคัญๆ  ท่ีได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีจะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมตอินมุตัใินหลกัการไว้แล้ว 

11. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบคุคล และด้านการปฏิบตักิารอ่ืนๆ 
12. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง  การโยกย้าย  การก าหนดเงินค่าจ้าง  

คา่ตอบแทน  โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร  และการเลิกจ้าง 
13. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่

ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข บุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจนัน้ๆ ได้  ตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้จะไม่มีการมอบ
อ านาจให้แก่บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

14. ด าเนินการอ่ืนใดๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย  หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว  และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  
เปล่ียนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมตคิณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ กรรมการผู้จดัการหรือพนกังานบริษัทมีอ านาจ
หน้าท่ีในการปฏิบตัิงานต่างๆ  ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจให้กบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย   
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2555  มีมติให้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน จ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย  

1. ดร. สรุเดช จนัทรานรัุกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายเลิศชยั วงค์ชยัสิทธ์ิ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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 ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัอตัราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนกุรรมการตา่งๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเหน็ชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในภายหลงั) 

2. ด าเนินการสรรหาและน าเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นครัง้แรก และ
พิจารณาผลงาน คณุสมบตัิ และความเหมาะสมของกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตัง้ใหม่ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ และเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไป 

3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการด าเนินการเก่ียวกับวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ทางด้าน
ทรัพยากรบคุคลของบริษัท รวมทัง้แผนงานพฒันาผู้บริหารของบริษัท 

4. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพ่ือก าหนดการให้โบนสัและการขึน้เงินเดือนประจ าปีของทัง้บริษัท โดยให้เกณฑ์มาตรฐาน
ในอตุสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ 

5. เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถงึผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2555 เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 2555  ยงัมีมตกิารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ ดงันี  ้

ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
1. ก ากับ ดแูล และอนมุัติเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอ านาจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ

บุคคลอ่ืนใดด าเนินการเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบริษัท เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
เฉพาะเร่ือง ภายใต้การควบคมุของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และภายในระยะเวลาท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเห็นสมควร และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้   

2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ข้อก าหนด ค าสั่ง มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุก
ประการ 

4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ านาจช่วง 
และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือ
ค าสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก าหนดไว้ ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ ไม่วา่ภายในและภายนอกบริษัท 

5. อนมุตักิารใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้ตามปกติธุรกิจของบริษัท  โดยการจดัซือ้วตัถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 40 ล้าน
บาท (ส่ีสิบล้านบาท) และการจดัซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการด าเนินงาน  ในวงเงินต่อรายการไม่ เกิน 10 
ล้านบาท (สิบล้านบาท)  

6. อนุมัติการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ท าสัญญารับจ้างท าของ
ตามปกตธิุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน  40 ล้านบาท (ส่ีสิบล้านบาท) 

7. อนมุตักิารกู้ ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี ้สญัญากู้ เบกิเงินเกินบญัชี  หรือสินเช่ืออ่ืนใดจากธนาคาร  หรือ
สถาบนัการเงิน  หรือบคุคลทัว่ไปในเง่ือนไขตามปกตธิุรกิจ ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน 10  ล้านบาท (สิบล้านบาท) รวมถึงการ
ขอให้ธนาคารออกหนงัสือค า้ประกนัเพ่ือประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10  ล้านบาท (สิบ
ล้านบาท) 

8. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 
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 ทัง้นี ้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีกรรมการผู้ จัดการมีส่วนได้เสีย  หรือมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนมุัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
บริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว  และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  
เปล่ียนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้โดยมตคิณะกรรมการบริษัท 

 
ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 
2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการ  และ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท 
3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 

ข้อก าหนด ค าสัง่ มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือมตท่ีิประชมุคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัททกุประการ 

4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ านาจช่วง 
และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือ
ค าสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก าหนดไว้  ทัง้นี ้จะไม่มีการมอบอ านาจช่วงให้แก่บุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและ
ภายนอกบริษัท 

6. พิจารณาการเข้าท าสญัญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และสญัญาตา่ง ๆ ซึง่เป็นผลประโยชน์ตอ่กิจการของบริษัท รวมทัง้ก าหนด
ขัน้ตอนและวิธีการจัดท าสัญญาดงักล่าว เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

7. อนมุตักิารใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้ตามปกติธุรกิจของบริษัท  โดยการจดัซือ้วตัถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้าน
บาท (ย่ีสิบล้านบาท) และการจดัซือ้เคร่ืองมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการด าเนินงาน  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 
ล้านบาท (ห้าล้านบาท) 

8. อนุมัติการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ท าสัญญารับจ้างท าของ
ตามปกตธิุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ย่ีสิบล้านบาท) 

9. อนมุตักิารกู้ ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี ้สญัญากู้ เบกิเงินเกินบญัชี  หรือสินเช่ืออ่ืนใดจากธนาคาร  หรือ
สถาบนัการเงิน  หรือบุคคลทัว่ไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5  ล้านบาท (ห้าล้านบาท) รวมถึงการ
ขอให้ธนาคารออกหนงัสือค า้ประกนัเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5  ล้านบาท (ห้า
ล้านบาท) 

10. พิจารณาจดัสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนตา่งๆ ซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  แก่พนกังานหรือ
ลกูจ้างของบริษัท หรือบคุคลใดๆ ท่ีกระท ากิจการให้บริษัท  

11. มีอ านาจพิจารณาว่าจ้างพนกังาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการ
เป็นพนักงาน ก าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเก่ียวกับพนักงานทัง้หมดของบริษัท  ยกเว้น
พนกังานระดบัผู้บริหาร  

12. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท  และเพ่ือ
รักษาระเบียบ  วนิยัการท างานภายในองค์กร 

13. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
เป็นคราว ๆ ไป 
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 ทัง้นี ้ กรรมการผู้จดัการจะพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีกรรมการผู้จดัการมีส่วนได้เสีย  หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิ ก เพิกถอน  
เปล่ียนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจกรรมการผู้จดัการได้โดยมตคิณะกรรมการบริษัท 

 นอกจากนีก้รรมการผู้จัดการอาจมอบอ านาจให้พนกังานบริษัทมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบตัิงานต่างๆ  โดยมีรายละเอียดการ
มอบอ านาจหลกัเกณฑ์ท่ีกรรมการผู้จดัการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว  ทัง้นี ้ การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ
ให้กบับคุคลที่เก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย   

 
8.2  กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร  

 บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ ทัง้นี ้ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
จะพิจารณาจากคณุสมบตั ิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาท่ีจะเข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษัทโดยสม ่าเสมอ ทัง้นี ้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวธีิการตอ่ไปนี ้  

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียงตามจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

2. ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็น
รายบคุคล หรือหลายคนในคราวเดียวกนัแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเหน็สมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ 
ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือการเลือกตัง้กรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผู้ ท่ี
เป็นประธานท่ีประชมุมีเสียงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียง 

คณะผู้บริหำร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 5 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

 1. นายเลิศชยั วงค์ชยัสิทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 2. นายธานินทร์ ตนัประวตั ิ กรรมการผู้จดัการ และรักษาการส่วนขายและการตลาด 
 3. นายภาณพุงศ์ วจิิตรทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนสนบัสนนุ 
 4. นายชโลธร พตูระกลู* ผู้อ านวยการส่วนบญัชีการเงิน 
 5.  นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ ผู้อ านวยการส่วนปฏิบตักิาร 
 หมายเหต ุ* นายชโลธร พตูระกลู ด ารงต าแหน่งถึงวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2560 

 
8.3 เลขำนุกำรบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ให้ นายชโลธร พูตระกูล ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 25 มิถุนายน 2555  
โดยด ารงต าแหน่งถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 โดยคณุสมบตัขิองผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
  
8.4  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ค่ำตอบแทนรวมของกรรมกำร 

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2559 ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบในรูปแบบของเบีย้ประชมุและโบนสักรรมการ  รายละเอียดดงันี ้
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ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุม  โบนัสกรรมกำร 

การประชมุคณะกรรมการ   
   ประธานกรรมการ (1 ทา่น) 
ป 

12,500 บาทตอ่ครัง้   - 
    กรรมการ* (3 ทา่น) 10,000 บาทตอ่ครัง้   - 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   
   ประธานกรรมการตรวจสอบ (1ทา่น) 12,500 บาทตอ่ครัง้   180,000.00 
   กรรมการตรวจสอบ (2 ทา่น) 10,000 บาทตอ่ครัง้   180,000.00 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
12,500 บาทตอ่ครัง้   
10,000 บาทตอ่ครัง้   

 

หมายเหต:ุ * นายเลศิชยั วงค์ชยัสทิธ์ิ นายธานินทร์ ตนัประวตั ินายภาณพุงศ์ วิจิตรทองเรือง นายชโลธร พตูระกลู นายธาราพงษ์ รุจวิงศ์ และนาง 
ประครอง นามนนัทสทิธ์ิ แสดงความจ านงขอสละสทิธ์ิท่ีจะรับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท 

 
ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนในรูปของเบีย้ประชมุและโบนสัให้แก่คณะกรรมการของบริษัทดงันี ้

ช่ือ – สกุล 2558 2559 

 เบีย้ประชมุ โบนสักรรมการ เบีย้ประชมุ โบนสักรรมการ 
1. ผศ.วิชยั โถสวุรรณจินดา - - 50,000 - 
2. ดร. สรุเดช จนัทรานรัุกษ์ * 115,000 150,000 90,000 180,000 
3. นายน าพล เงินน าโชค * 60,000 150,000 80,000 180,000 
4. นายชนะ สิงห์รุงเรือง * 100,000 150,000 80,000 180,000 
5. นายศิริเดช พลูเรือง 37,500 - - - 
6. นายเลิศชยั วงค์ชยัสิทธ์ิ ** - - - - 
7. นายธานินทร์ ตนัประวตัิ ** - - - - 
8. นายภาณพุงศ์ วิจิตรทองเรือง ** - - - - 
9. นายชโลธร พตูระกลู ** - - - - 
10. นางประครอง นามนนัทสิทธ์ิ ** - - - - 

หมายเหต:ุ * กรรมการล าดบัท่ี 2-4 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย โดยคา่ตอบแทนในตารางได้แสดงคา่ตอบแทนท่ีรวมคา่เบีย้ประชมุท่ีได้รับ
ทัง้ในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

                 ** กรรมการล าดบัท่ี 6-10 แสดงความจ านงขอสละสิทธ์ิท่ีจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท เน่ืองจากกรรมการดงักล่าว 
(ยกเว้นนางประครอง นามนนัทสทิธ์ิ) ได้รับคา่ตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทอยู่แล้ว 

 -นายศริิเดช พลูเรือง ได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2558 
 -ผศ.วิชยั โถสวุรรณจินดา ได้รับแตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2558 ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ แทน 
  นายศริิเดช พลูเรือง ซึง่ขอลาออกจากต าแหน่ง 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 
 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนผู้บริหาร  5 6 
คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) 7,928,0000 9,699,000 
รูปแบบคา่ตอบแทน เงินเดือน / โบนสั เงินเดือน / โบนสั 
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คา่ตอบแทนอ่ืน 
บริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพให้กบัผู้บริหารและพนักงาน โดยเร่ิมบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 

2553 เป็นต้นไป นอกจากนี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ยงัได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินในลกัษณะ 
การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (ESOP-W1) ซึ่งกรรมการและผู้บริหาร ได้รับเง่ือนไข และช้อก าหนดเช่นเดียวกันกับ
เง่ือนไขส าหรับพนกังาน (รายละเอียดตามข้อ 8.5.2) 
 

8.5 บุคลากร 

8.5.1  จ านวนพนักงาน 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีจ านวนพนกังานแบง่ตามส่วนงานหลกั ดงันี ้

ล ำดับ ส่วนงำนหลัก 
จ ำนวนพนักงำน (คน)* 

พนักงำนประจ ำ พนักงำนรำยวัน รวม 

1. สว่นปฏบิตัิการ  51 94 145 
2. สว่นขายและการตลาด 14 0 14 
3. สว่นบญัชแีละการเงิน 8 0 8 
4. สว่นสนบัสนนุ 22 2 24 
5. ฝ่ายบริหารทัว่ไป* 25 17 42 

รวม 120 113 233 
หมายเหต:ุ * ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัท ฝ่ายบริหารทัว่ไปจะขึน้ตรงตอ่กรรมการผู้จดัการ  
 ** ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทย่อย มีผู้บริหารและพนกังานประจ ารวม จ านวน  99 คน และมีพนกังานรายวนัจ านวน 83 คน 

 
8.5.2  ค่าตอบแทนพนักงาน 

คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ทัง้นี ้ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแก่พนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั 
และอ่ืนๆ เช่น คา่ล่วงเวลา เบีย้เลีย้ง เงินสบทบกองทนุ เป็นต้น ซึง่คดิเป็นจ านวนเงินทัง้หมดดงันี  ้

บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท ปี 2558 ปี 2559 
จ านวนพนกังาน (คน) 234 233 
คา่ตอบแทนรวม (บาท) 65,101,332 64,683,532 
หมายเหต:ุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทย่อย มีคา่ตอบแทนผู้บริหารและพนกังานรวม 53.43 ล้านบาท 

คา่ตอบแทนอ่ืน 

บริษัทได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้กบัผู้บริหารและพนกังาน เร่ิมบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป โดยมี
เง่ือนไขการสบทบกองทนุ รายละเอียดดงันี ้

อำยุงำน อัตรำเงนิสะสม (ร้อยละ) 
น้อยกวา่ 5 ปี 2-4 
ตัง้แต ่5 ปี ขึน้ไป แตไ่มถ่ึง 10 ปี 2-5 
ตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป 2-6 
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 นอกจากนี ้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ได้มีมติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ESOP-W1) 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวน 3,000,000 หน่วย ในอัตรา 1:1 ราคาใช้สิทธ์ิ 5.60 บาท / หุ้น 
(ปัจจุบนัมีการปรับอัตราใช้สิทธิเป็น 1 สิทธิต่อ 1.2496  หุ้น และปรับราคาใช้สิทธิเป็น 4.48 บาท / หุ้น) มีอายุ 3 ปีโดยใช้สิทธิปีแรก  
(30 มิ.ย.2558) ไม่เกินร้อยละ30 ปีท่ี2 (30 มิ.ย. 2559) ไม่เกินร้อยละ 30 และปีท่ี 3 (30 มิ.ย.2560) ไม่เกิน ร้อยละ40 
 
8.5.3   นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน  
 ผู้บริหารบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจส าคญัของการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ บริษัทจึงมี
นโยบายการจดัอบรมพนกังานในด้านตา่งๆเช่น ด้านการตลาด การผลิต การบริการ การบริหารบุคคล และความปลอดภยั ในการท างาน 
โดยมีการอบรมทัง้ภายในบริษัทเองและส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรจากภายนอก ตามความรับผิดชอบของ พนักงานแต่ละระดับ 
นอกจากนี ้หากมีการสัง่เคร่ืองจกัรใหม่ๆท่ีทางบริษัทน าเข้ามาเพ่ือให้เกิด ความเข้าใจในระบบงาน โดยรวมและเปิดโอกาสให้พนกังานได้
เรียนรู้การท างานแบบมืออาชีพ รวมทัง้ได้ประสบการณ์ ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตเคร่ืองจกัรนัน้ๆโดยตรง 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ดังนัน้คณะกรรมการบริษัทจึงได้มี
นโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัท  
จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company)  ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี  ้
การก าหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนีบ้ริษัทได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันานโยบายท่ีครอบคลมุถงึสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้
เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส การควบคมุ
และบริหารความเส่ียง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือให้การบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และโปร่งใส โดยหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้รับการรับรองในการประชุมกรรมการบริษัท  ครัง้ท่ี 1/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี  
25 กมุภาพนัธ์ 2558 ซึง่ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้
 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 
ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมลูอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้จะส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน 
 ทัง้นีบ้ริษัทจะด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี  ้

- สนบัสนนุให้คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ผู้สอบบญัชี เข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกนั 

- จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย วตัถุประสงค์และเหตุผลความเห็นของ
คณะกรรมการ และหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทัง้น าเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้หมดบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนท่ีจะส่งเอกสาร เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นมีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชมุล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัทดงักล่าวอย่างละเอียด และไม่มีการน าเสนอเร่ือง
อ่ืนท่ีผู้ ถือหุ้นไม่เคยได้รับรู้มาก่อน 

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ รวมทัง้เสนอกรรมการ
อิสระของบริษัทเป็นทางเลือกให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการได้ทีละคน ซึ่งผู้ ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกผู้ แทนท่ีเห็นว่า มี
คณุสมบตัเิหมาะสมเข้ามาท าหน้าท่ีกรรมการเพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่จะท าให้เกิดความหลากหลายและ
เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

- อ านวยความสะดวกในการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกันทุกราย รวมทัง้ให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการแสดงความ
คดิเหน็ การถามค าถามตอ่ท่ีประชมุในแตล่ะวาระตามระเบียบวาระการประชุม และประธานในท่ีประชุมได้ให้ความส าคญั
และตอบข้อซกัถามในทกุประเดน็ โดยมีการบนัทกึการประชมุอย่างครบถ้วน 

- เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 
หมวดที่ 2 กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม 
 บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถื อหุ้น
ตา่งชาต ิและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดย 

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี รวมทัง้เสนอช่ือผู้ มี
คณุสมบตัเิหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีขัน้ตอนและวธีิปฏิบตัท่ีิโปร่งใส ดงันี ้
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คุณสมบัตผู้ิถือหุ้น 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือกรรมการต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ีเสนอระเบียบ
วาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการ ซึง่อาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นขัน้ต ่าไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 0.05 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท 
 
ขัน้ตอนกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วน จะต้องส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมพร้อมลงลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และส่งให้
คณะกรรมการพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องภายในเวลาท่ีก าหนด ดงันี ้
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจาก ตลท. 
2. เอกสารประกอบเพิ่มเตมิที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ(ถ้ามี) 
 
ขัน้ตอนกำรเสนอช่ือกรรมกำร 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอช่ือกรรมการ และส่งให้คณะกรรมการพร้อมเอกสารท่ี
เก่ียวข้องภายในเวลาท่ีก าหนด ดงันี ้
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจาก ตลท. 
2. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติได้แก่ 
การศกึษาและ ประวตักิารท างาน ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
3. เอกสารประกอบเพิ่มเตมิที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

กำรส่งเอกสำร 
ผู้ ถือหุ้นส่งแบบรายการและเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้ฝ่ายเลขานกุารบริษัท ตามที่อยู่ ดงันี  ้
ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
บริษัท แอร์โรว์ ซนิดเิคท จ ากดั(มหาชน) 
เลขท่ี 3088 หมู่ 10 ซ.แบร่ิง 30 ถ.สขุมุวทิ 107 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 

 
ขัน้ตอนกำรพจิำรณำ 
 ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการสอบทานความครบถ้วนของข้อเสนอของผู้ ถือหุ้ น และน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาตอ่ไป ซึง่ข้อวนิิจฉยัของคณะกรรมการตอ่ข้อเสนอของผู้ ถือหุ้นถือเป็นท่ีสดุ 

 
หมวดที่ 3 กำรปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน 
 บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัต่อผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนนอกจากผู้ ถือหุ้น จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียในแต่ละ
กลุ่มดงันี ้
 1. พนักงำน 

- บริษัทจะปฏิบตัติอ่พนกังานทกุคนด้วยความเคารพในเกียรตแิละศกัดิศ์รี 
-  บริษัทจะคดัเลือกบุคคลเพ่ือว่าจ้างให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยค านึงถึงคุณสมบตัิของแต่ละต าแหน่ง

งาน คุณวฒุิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อก าหนดอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นกับงานโดยไม่มีข้อกีดกันเร่ือง เพศ อายุ เชือ้ชาต ิ
ศาสนา 

- บริษัทจะก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะของงาน 
ผลการปฏิบตังิานและความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนัน้ 

- บริษัทจะสนบัสนนุให้พนกังานได้รับการฝึกอบรมและพฒันา เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ือเปิดโอกาสให้
พนกังานก้าวหน้าในการท างานตอ่ไป 
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- บริษัทตระหนักว่าการส่ือสารท่ีดีจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน ดังนัน้บริษัทจะ
ส่งเสริมให้พนกังานได้รับข่าวสารที่เก่ียวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอนัควรและเทา่ท่ีจะท าได้ 

- บริษัทเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางส่ือสาร เสนอแนะและร้องทกุข์ในเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบัการท างาน ซึ่งข้อเสนอเหล่านัน้
จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และก าหนดวิธีการแก้ไขเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่ายและสร้างความสมัพันธ์อันดีใน
การท างานร่วมกนั 

 2. ลูกค้ำ 
- ผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพตรงตามมาตรฐาน ในราคาท่ีเหมาะสม 
- ปฏิบตัติามเง่ือนไขที่มีตอ่ลกูค้าอย่างเคร่งครัด 
- รักษาความลบัของลกูค้าอย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ 
- แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยดุยัง้ที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

 3. คู่ค้ำและเจ้ำหนี ้

- บริษัทจะไม่ด าเนินการท่ีทจุริตในการค้ากบัคูค้่าและเจ้าหนี ้
- มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวตัถุประสงค์ของการใช้เงิน การช าระคืน 

การดแูลคณุภาพหลกัทรัพย์ค า้ประกนั บริษัทจะไม่ปกปิดสถานะการเงินท่ีแท้จริงของบริษัท 
- ในกรณีท่ีสงสยัวา่จะมีเหตกุารณ์ท่ีจะส่งผลกระทบตอ่เจ้าหนี ้เช่นในกรณีบริษัทมีสถานะการเงินท่ีไม่มัน่คงหรืออยู่ในภาวะท่ี

จะต้องยบุเลิกกิจการ บริษัทจะเร่งด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาโดยทนัที 
 4. คู่แข่งทำงกำรค้ำ 

- บริษัทจะปฏิบตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัท่ีดี 
- ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่นการจ่ายเงินสินจ้างให้แก่

พนกังานของคูแ่ข่ง 
- ไม่ท าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 

 5. สังคมและสิ่งแวดล้อม 
- บริษัทจะไม่กระท าการใดๆท่ีจะส่งผลเสียหายตอ่สงัคม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม 
- ปลกูฝังและส่งเสริมพนกังานรวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้มีความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม 
- แสวงหาโอกาสสนบัสนนุกิจกรรมสร้างสรรค์สงัคม รวมทัง้แลกเปล่ียนเรียนรู้และแบง่ปันประสบการณ์จากการด าเนินงานกบั

หน่วยงานอ่ืนเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง 
- ปฏิบตัหิรือควบคมุให้มีการปฏิบตัอิย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดแูล 

 
หมวด 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
 1. กำรเปิดเผยข้อมูล 

- บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูตามข้อก าหนดของ กลต. ตลท. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ซึง่รวมถึงการเปิดเผยข้อมลู
ตอ่ผู้ ถือหุ้น และ/หรือสาธารณะโดยเทา่เทียมกนั 

- บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมลูที่มีนยัส าคญัท่ียงัไม่ได้เปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนให้แก่พนกังานท่ีไม่ได้รับอนญุาต กลุ่มบุคคล 
หรือบคุคลอ่ืนใด(รวมถงึนกัลงทนุ ส่ือมวลชนและนกัวเิคราะห์) จนกวา่ข้อมลูจะได้รับการเปิดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว 

 2. กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ 
- คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหายหรือน าไปใช้โดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ี ป้องกนัการทจุริตและการด าเนินงานท่ี
ผิดปกติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และปฏิบตัิถูกต้องตามกฎหมายและประกาศท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียมีความเช่ือมั่นรายงานทางการเงิน คณะกรรมการจึงจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท า
หน้าท่ีก ากับดูแลการจัดท ารายงานทางการเงินให้มีการใช้นโยบายทางบญัชีท่ีเหมาะสม ซึ่งถือปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอและ
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สอดคล้องกบักฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการ
เงิน ตรวจสอบรายการระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อ
คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทกุครัง้ ทัง้นีร้ายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานของผู้สอบบญัชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 

 
หมวดที่ 5 โครงสร้ำงและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
 1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 

- คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 15 คน โดยจะมีการสอบทานจ านวน
กรรมการท่ีเหมาะสมเป็นระยะ 

- คณะกรรมการมีนโยบายให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนัเพ่ือให้
เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารประจ า ทัง้นีบ้ริษัทได้
ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการอย่างชดัเจน เพ่ือ
มิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการมีอ านาจบริหารและอนมุตัวิงเงินไม่จ ากดั 

- คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น โดนกรรมการแต่ละท่านเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และมีส่วนร่วมในการ
ก ากบัดแูลกิจการของบริษัทด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน 

- ควรมีกรรมการอิสระในจ านวนท่ีเหมาะสมกบัการก ากบัดแูลกิจการคือ ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ แต่
ต้องไม่น้อยกวา่ 3 คน 
คุณสมบัตกิรรมกำร 
1. มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ และมีความเข้าใจและสนใจในกิจการ

ของบริษัท 
2. มีความซื่อสตัย์ สจุริต และมีจริยธรรม 
3. มีความรับผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีทัง้ในเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษัทและผู้ มี

ผลประโยชน์ร่วมกนั 
4. ใช้ดลุยพินิจท่ีเป็นอิสระเสมอ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถไว้วางใจได้โดยสนิทใจ 
5. อทุศิเวลาและทุม่เทความสนใจให้บริษัทอย่างเตม็ที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชมุของบริษัทเสมอ 
6. ปฏิบตังิานตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีก าหนดโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีก าหนด

โดยบริษัท 
กำรก ำหนดวำระและอำยุของกรรมกำร 
วำระกรรมกำร: ไม่มีการจ ากดัวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเพ่ือมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการแต่งตัง้กรรมการ
ซึง่มีความสามารถและประสบการณ์เก่ียวกบับริษัทซึง่เป็นปัจจยัส าคญัส าหรับความส าเร็จในการก ากบัดแูลกิจการ  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอ่ืนของกรรมกำร: เพ่ือให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 แห่ง และ
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง เว้นแต่มีเหตอุนัสมควรได้รับการ
พิจารณายกเว้น 
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กรรมกำรอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท(นบัรวมบุคคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตร 258 

ตามกฎหมายหลกัทรัพย์) 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า ผู้ มี

อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่
จะได้พ้นจากการท่ีมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ใน
ลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วมหรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแย้งและไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้ สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่มิใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ ให้บริการวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 
 2. คณะกรรมกำรชุดย่อย 
 เพ่ือให้การก ากับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยการ
ก ากบัดแูลกิจการ ดงันี ้

2.1 คณะกรรมการบริหาร มีทัง้หมด 5 ท่านซึง่ช่วยให้การปฏิบตัิงานเป็นไปโดยคล่องตวัโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ท าหน้าท่ีตรวจสอบและช่วยในการก ากบัดแูลการด าเนินกิจการของบริษัท 
มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทกุคนมีคณุสมบตัิเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบงัคบั หรือระเบียบของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการอิสระและมี
กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือรับผิดชอบในการก าหนดหลักเกณฑ์และ
นโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท 
     อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ขึน้มาปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือแบ่ง
เบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท 
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3. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 
 คณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
ตลอดจนก ากบัดแูลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้จดัให้มี 

1. นโยบำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจะจดัให้มีการทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. จรรยำบรรณธุรกิจ 
 บริษัทจดัท าข้อพงึปฏิบตัท่ีิเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้ปฏิบตัิงาน
ในฝ่ายตา่งๆ ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิโดยมีประเดน็หลกัในการรักษาความลบัของบริษัท การปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์สุจริต 
ถกูต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึง่กนั และการดแูลรักษาทรัพยากรทัง้ภายในบริษัทแลสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึง่การให้ความส าคญั
กบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจจะท าให้มีการปฏิบตังิานด้วยความซื่อสตัย์สุจริต การควบคุมภายในท าได้อย่างมีประสิทธิภาพขึน้ ส่งผล
ให้เกิดความเช่ือมัน่กบัตลาดทนุและสร้างความน่าเช่ือถือให้กบันกัลงทนุ 

3. นโยบำยเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 บริษัทก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่า พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือ
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเทา่นัน้ การกระท าและการตดัสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตวั ของครอบครัว 
ของญาตพ่ีิน้อง หรือของบคุคลอ่ืนท่ีรู้จกัส่วนตวัเป็นการเฉพาะ โดยก าหนดนโยบายท่ีครอบคลมุ 2 เร่ือง คือ 

 3.1 รำยกำรที่เก่ียวโยงกัน  
 บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างรอบครอบทกุรายการ รวมทัง้ก าหนดราคาและ
เง่ือนไขของรายการเก่ียวโยงกัน เสมือนท ารายการกับบุคลภายนอก(Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเม่ือบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันแล้ว หากเป็น
รายการตามที่ก าหนดใน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู และการปฏิบตัิของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุเร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทจะ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธี ของประกาศดงักล่าว รวมทัง้เปิดเผยรายการดงักล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดง
ข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ
สถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 3.2 กำรควบคุมภำยใน 
 บริษัทจดัให้มีระบบควบคมุภายในเพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่แก่นกัลงทนุว่า บริษัทจะมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผลและ
เพิ่มความน่าเช่ือถือให้กบังบการเงิน โดยปัจจุบนับริษัทยงัไม่มีเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทจึงได้ว่าจ้างบริษัท โปรจีเนียส 
ออดิท แอนด์ คอนซลัติง้ จ ากัด ท าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน โดยมีสญัญาว่าจ้างเป็นรายปี ซึ่งด าเนินงานโดย นางสาวนนัทินี วรวนิชย์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่มีความรู้ความสามารถในด้านระบบบญัชีและการควบคมุภายใน ให้เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบทบทวนระบบ
การควบคมุภายใน พร้อมทัง้ด าเนินการขจดัความเส่ียงและรายการท่ีผิดปกต ิรวมทัง้ประเมินผลการจดัการความเส่ียงทกุปี และเม่ือครบ
สญัญาแล้วบริษัทมีนโยบายจะตอ่สญัญารวมทัง้มีนโยบายพฒันาบคุลากรของบริษัทเข้ามาท าหน้าท่ีในส่วนนี  ้
 นอกจากนี ้บริษัทได้แต่งตัง้ให้นางกรกมล เกลาเทียน ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ี
ประสานงานกับ บริษัท โปรจีเนียส ออดิท แอนด์ คอนซลัติง้ จ ากดั และน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยทกุๆ 3 เดือน 
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4.  นโยบำยต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษัทก าหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่นีข้ึน้ เพ่ือแสดงถึงทิศทาง และกรอบการด าเนินงาน
ของบริษัทเก่ียวกบัการต่อต้านและป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ตามหลกัการและแนวปฏิบตัิท่ีดีอนัเป็นท่ียอมรับว่าเหมาะสมส าหรับการ
ปรับใช้ให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดงันี ้

1.  ห้ามกรรมการ และพนกังานในทกุระดบัชัน้ของบริษัทและบริษัทย่อย ยอมรับหรือให้การสนบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชัน่
ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตัิให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบตั ิข้อก าหนด ข้อบงัคบั ประกาศ กฎหมาย และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บงัคบับญัชา พนกังานทกุคนทกุระดบั  

3. บริษัทไม่กระท าหรือสนบัสนนุการให้สินบนในทกุรูปแบบ ทกุกิจกรรม รวมถึงการควบคมุการบริจาคเพ่ือการกุศล การ
บริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจและการสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนา
เพ่ือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือเอกชนด าเนินการท่ีไม่เหมาะสม 

4. บริษัทจัดให้มีการให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพ่ือ
ส่งเสริมความซื่อสตัย์สจุริต และรับผิดชอบในการปฏิบตัติามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

5. บริษัทจดัให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและถกูต้อง ทนัเวลา 
6. บริษัทส่งเสริมให้มีการส่ือสารที่หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้พนกังานและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอนัควร

สงสยั โดยมัน่ใจได้วา่ผู้แจ้งได้รับความคุ้มครอง โดยไม่ให้ถกูลงโทษ โยกย้ายท่ีไม่เป็นธรรมหรือกลัน่แกล้งด้วยประการ
ใด และรวมถงึการแตง่ตัง้บคุคลเพ่ือตรวจสอบตดิตามทกุเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 

 
4. กำรประชุมคณะกรรมกำร 

 คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดการประชมุอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยมี
การจัดท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถก ากับ ควบคมุและดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่าย
จดัการได้อย่างตอ่เน่ืองและทนัเวลา โดยจะส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพ่ือพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศท่ีจ าเป็น
เพิ่มเตมิได้จากเลขานกุารบริษัท 
 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการจะร่วมกันพิจารณาก าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือสารสนเทศในรายละเอียด
เพิ่มเตมิ 
 

5. ค่ำตอบแทน 
 บริษัทมีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจให้สามารถรักษา
กรรมการท่ีมีคณุภาพตามท่ีต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัท่ีเทียบเคียงได้กบักลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และเช่ือมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยขออนมุตัคิา่ตอบแทนของกรรมการในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้ จัดการและผู้ บริหารระดับสูง ก าหนดให้มีความเหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีตามหลักเกณฑ์และ
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดบัค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจูงใจใน
ระยะยาวสอดคล้องกบัผลงานของบริษัทและการปฏิบตังิานของผู้บริหารแตล่ะราย 
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6. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระบบการก ากับดูแล
กิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง ซึง่การ
ฝึกอบรมและการให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบนัภายนอก ก็ได้ 
 ทุกครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการใหม่ รวมถงึการจดัให้มีการแนะน าลกัษณะและแนวทางการด าเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ทกุทา่น 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากดั(มหาชน)( ARROW)  ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่ง ของสงัคมไทยตระหนกัถึงการด าเนินธุรกิจบน
พืน้ฐานของการก ากบั ดแูลกิจการท่ีดีควบคู่ไปกบัการมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเน่ือง ผ่านโครงการและ
กิจกรรมสงัคมตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึง่ท่ีผ่านมา  บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ร่วมท ากิจกรรม
เพ่ือสงัคม โดยสรุปได้ดงันี ้
 
1. บริษัทฯ ได้จดัท าโครงการ “หลงัคาบงัแดดฝนโรงเรียนบ้านย่านซื่อ” ณ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี สืบเน่ือง

จากโรงเรียนบ้านย่านซื่อได้รับงบประมาณจากภาครัฐท าผนังกระจกใต้ถุนอาคารเรียนเดิม เพ่ือใช้ประโยชน์ใต้ถุนอาคารเป็นห้อง
ประชุมหรือห้องอเนกประสงค์ต่างๆ และปูกระเบือ้งพืน้ข้างอาคารเรียนเพ่ือใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ผนัง
กระจกและพืน้กระเบือ้งดงักล่าว จะเกิดปัญหาความร้อนเม่ือมีแดดช่วงบ่าย และฝนสาด ท าให้ใช้งานได้ไม่เต็มท่ีเม่ือมีกิจกรรมของ
ทางโรงเรียน บริษัทฯจึงได้เข้าไปด าเนินการก่อสร้างหลังคาเหล็กเมทลัชีท กว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร เพ่ือป้องกนัแดดฝนให้กับ
นกัเรียนและบคุลากรโรงเรียนบ้านย่านซื่อ คดิเป็นมลูคา่ 120,000 บาท 
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2. บริษัทฯได้สนบัสนนุอุปกรณ์ไฟฟ้าทัง้หมด 10 รายการ จ านวน 15,831 บาท ให้แก่วิทยาลยัการอาชีพพนสันิคม เพ่ือใช้ในการเรียน

การสอนในรายวชิาการตดิตัง้ไฟฟ้าในอาคาร 
 

 
 
3. สนบัสนนุของรางวลัเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2559 ณ วดับ้านงิว้ ต าบลหนอง

กะขะ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ จ านวน 1,000 บาท 
4. สนบัสนนุโครงการจดังานสงกรานต์และส่งเสริมวนัผู้สงูอาย ุประจ าต าบลพานทองและต าบลหนองกะขะ พ.ศ.2559  โดยมีผู้สูงอายุ

ประมาณ 700 รายเข้าร่วมกิจกรรมรดน า้ขอพร เล่นการละเล่นพืน้บ้าน เพ่ือส่งเสริมการท านุบ ารุง อนุ รักษ์วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นท่ีสืบต่อกนัมา ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรม ให้สมาชิกของครอบครัวได้มีโอกาส
มาอยู่รวมกนั เพ่ือแสดงความเคารพ ความกตญัญูกตเวที มีจิตส านึกในการเอือ้อาทร ความรัก ความผูกพนัท่ีมีต่อกนัทัง้ครอบครัว 
ชมุชน และสงัคม 

5. สนบัสนนุทอ่น า้ PP-R ให้แก่วนัเขาดนิ ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพ่ือบูรณะห้องโรงครัวท่ีศาลาการเปรียญ
จ านวน 3 ห้อง มลูคา่ 13,000 บาท 

6. บริจาคท่อเหล็ก จ านวน 350 เส้น เพ่ือใช้ในการก่อสร้างเมรุหรือ ฌาปนกิจสถาน ณ วัดอินทาราม อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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บริษัทย่อย 
บริษัท เจ.เอส.วี เทคนิคอล ได้สนบัสนนุงาน SIPIstar Under the Moon Light Music Award2016 ท่ีทางนกัศกึษาคณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาลรุ่นท่ี 126 มหาวทิยาลยัมหดิลชัน้ปีท่ี 1 จดัขึน้ จ านวน 7,500 บาท 
 

 
 
เม่ือวนัท่ี 16 มค 2559 (วนัครูแหง่ชาต)ิ ทางบ.เมฆา เอส ได้จดั ”โครงการส่งความสขุแก่น้อง” ท่ีโรงเรียนห้วยน า้ผกั ซึง่เป็นโรงเรียน ท่ีห่าง
จากชายแดนลาวไม่มากนกั อยู่ตดิกบัหมู่บ้าน ร่มเกล้า ท่ีเคยมีปัญหา ระหว่างไทยกบั ลาว เม่ือ สามสิบกว่าปีก่อน มีชาวบ้านในหมู่บ้าน
นี ้เพียง 200 คนท่ีเคยถูกเกณฑ์มาอยู่ท่ีน่ี เพ่ือเป็นแนวป้องกนั การเข้ามาในผืนแผ่นดินไทยของคนต่างชาติ โดยโรงเรียนดงักล่าว ได้รั บ
การก่อตัง้ขึน้ มาพร้อมๆกบัหมู่บ้าน มีนกัเรียนชัน้ประถมอยู่เพียง 14 คน และเด็กระดบัอนบุาลอีก 14 คน โรงเรียนอยู่ ห่างจาก โรงเรียน
มธัยม ท่ีใกล้ท่ีสดุ 20 กิโลเมตรซึง่เป็นเส้นทางขึน้ลงเขา และห่างจาก ตลาด ห้างฯ กว่า 60 กิโลเมตร บ.เมฆา เอส ได้จดักิจกรรมแบ่งปัน
ความสขุให้กบัน้องๆท่ีโรงเรียนนี ้และบริจาคเงินและอปุกรณ์การเรียนให้กบัทางโรงเรียน จ านวนกวา่ 200,000 บาท 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
 

11.1    การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
ด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ทัง้ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบ
ควบคมุภายในในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และ
มีระบบควบคมุภายในในด้านต่างๆ ทัง้ 5 ส่วน ท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอในการท่ีจะป้องกนัทรัพย์สินอนัเกิดจากการท่ีผู้บริหาร
น าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน นอกจากนีบ้ริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารส าคัญท่ีท าให้กรรมการ ผู้ สอบบัญชี และผู้ มีอ านาจตามกฎหมายสามารถ
ตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอนัควร 

11.2    หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท โปรจีเนียส ออดิท 
แอนด์ คอนซลัติง้ จ ากดั  ให้ปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบรษัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 ซึง่บริษัท โปรจีเนียส ออดิท แอนด์ 
คอนซลัติง้ จ ากดั ได้มอบหมายให้ น.ส.นนัทนีิ วรวนิชย์ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัหิน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิ ของบริษัท โปรจีเนียส ออดิท แอนด์ คอนซลัติง้ จ ากดั และ น.ส.นนัทิ นี วรวนิชย์ 
แล้ว เหน็วา่มความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัหิน้าท่ีดงักล่าว เน่ืองจาก มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้าน
ตรวจสอบภายในธุรกิจต่างๆ มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี  และมอบหมายให้นางกรกมล เกลาเทียน ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีประสานงานกับ บริษัท โปรจีเนียส ออดิท แอนด์ คอนซลัติง้ จ ากัด และน าเสนอผลการตรวจสอบ
ภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทกุๆ 3 เดือน 

ทัง้นี ้ผู้ตรวจสอบภายในจะท าการประเมินความเส่ียงและจดัท าแผนการตรวจสอบภายในรายปี ด าเนินการตรวจสอบ ตลอดจน
ตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส มีวตัถุประสงค์หลักเพ่ือการ
ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั การปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ความเหมาะสมและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยท่ีผ่านมาผู้ ตรวจสอบภายในได้เข้า
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานของบริษัท ให้ข้อสังเกตและข้อแนะน าเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานซึ่งผู้บริหารให้
ความส าคญัและได้ด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว 
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12.  รายการระหว่างกัน 
 
12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน(ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2559) 
สรุปรายการระหว่างกันของ บริษัท แอร์โรว์ ซนิดเิคท จ ากัด(มหาชน) 

บุคคล/นิติบุคคลที่ 
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ยอดคงค้าง 
(บาท) 

ค าชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

นายเลิศชยั วงค์ชยัสิทธ์ิ กรรมการและผู้ ถือหุ้นบริษัท ให้เช่าอาคารส าหรับใช้ 
เป็นอาคารส านกังาน 

960,000.00 80,000.00 บริษัทได้เช่าอาคารและพืน้ท่ีบางส่วนจาก 
คณุเลิศชยั เพ่ือใช้เป็นส านกังาน โดยคิดค่าเช่า
เดือนละ 80,000 บาท 

มีความเห็นว่ารายการค่าเช่าดงักล่าวมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นราคายตุิธรรม 

บริษัท เจ.เอส.วี  
เทคนิคอล จ ากดั 
(JSVT) 

เป็นบริษัทย่อยกรรมการร่วมกนั คือ 
1.นายเลิศชยั วงค์ชยัสิทธ์ิ 
2.นายภาณพุงศ์ วิจิตรทองเรือง 
3.นางประครอง นามนนัท์สิทธ์ิ 

ค า้ประกนัให้บริษัทย่อย(ธนาคาร1) 
วงเงินเบิกเกินบญัชี 
วงเงิน LC , TR 
วงเงิน FORWARD 
วงเงิน L/G 

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

3,000,000.00 

 
- 
- 
- 

1,000,000.00 

 
บริษัทฯเป็นผู้ค า้ประกนัในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
(วงเงินค า้ประกนั 36.75 ล้านบาท) 

มีความเห็นว่า รายการค า้ประกนัดงักล่าวมี
ความสมเหตสุมผลและท าให้บริษัทและ
บริษัทย่อยได้ประโยชน์เนื่องจากผู้ค า้ประกนั
มิได้คิดค่าตอบแทนในการค า้ประกนัแต่
อย่างใด 

  ค า้ประกนัให้บริษัทย่อย(ธนาคาร2) 
วงเงินเบิกเกินบญัชี 
วงเงิน LC, TR 
วงเงิน FORWARD 

 
3,000,000.00 

30,000,000.00 
$1,250,000.00 

 
- 
- 
- 

 
เนื่องจากบริษัทย่อยได้ยกเลิกวงเงินกบัสถาบนั
การเงินแห่งหนึง่ (ซึง่ใช้หลกัทรัพย์ของกรรมการ 
ค า้ประกนั) จึงได้หาวงเงินสินเช่ือมาทดแทน 
(วงเงินค า้ประกนั 30.0 ล้านบาท) 

มีความเห็นว่า รายการค า้ประกนัดงักล่าวมี
ความสมเหตสุมผลและท าให้บริษัทและ
บริษัทย่อยได้ประโยชน์เนื่องจากผู้ค า้ประกนั
มิได้คิดค่าตอบแทนในการค า้ประกนัแต่
อย่างใด 

  รายได้จากการขาย 
ซือ้สินค้าและวตัถดุิบ 
ลกูหนีก้ารค้า 
เจ้าหนีก้ารค้า 

6,957,513.48 
10,916,046.22 

 

- 
- 

1,168,801.65 
5,418.943.91 

บริษัทมีการซือ้ขายวตัถดุิบ ระหว่างกนัเพ่ือ
ประหยดัต้นทนุในการน าเข้า ราคาซือ้ขายใช้
ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

รายการซือ้ขายวตัถดุิบ มีความ
สมเหตสุมผลเน่ืองจากเป็นราคายตุิธรรม
ตามปกติทางการค้าทัว่ไปและไม่แตกต่าง
จากบคุคล ภายนอก 

  รายได้ค่าเช่าโรงงาน 3,600,000.00 - บริษัทได้ให้เช่าโรงงาน-อาคาร 5 ที ่อ.พานทอง 
ซึง่สร้างขึน้เพ่ือให้เช่า คิดค่าเช่าเดือนละ 
300,000 บาท(115.74 บาท/ตารางเมตร) 
 

รายการให้เช่าโรงงานมีความสมเหตสุมผล 
เนื่องจากเป็นราคาตลาด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่ 
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ยอดคงค้าง 
(บาท) 

ค าชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

  รายได้ค่าเช่าที่ดินสญัญาที่ 1 
รายได้ค่าเช่าที่ดินสญัญาที่ 2 

240,000.00 
65,000.00 

- 
- 

บริษัทได้ให้เช่าที่ดิน เพ่ือใช้สร้างโรงงานผลิตท่อ 
RTRC 

 สญัญาที่ 1 เดือนละ 20,000.00 บาท 

 สญัญาที่ 2 เดือนละ 65,000.00 บาท (เร่ิม
เก็บค่าเช่าเดือน ธ.ค.59) 

รายการให้เช่าที่ดินมีความสมเหตสุมผล 
เนื่องจากเป็นราคาตลาด 

  รายได้เงินปันผล 40,039,896 - เป็นรายการที่ JSVT จ่ายเงินปันผลให้กบั 
Arrow  เพ่ือน าเงินปันผลดงักล่าวมารวมกบัเงิน
สดจากการด าเนินงานเพ่ือจ่ายเงินปันผลกบัผู้
ถือหุ้น Arrow 

มีความเห็นว่า เป็นรายการที่เหมาะสม 

  รายได้จากการบริการ 1,925,045.31 - เป็นรายการที่ JSVT จ้างแอร์โรว์ ตดัเหล็ก ซึง่
ค่าจ้างคิดในอตัราปกติกบับคุคลทัว่ไป 

รายการค่าตดัเหล็ก เป็นราคาที่เหมาะสม 
เพราะเป็นราคาตลาด 

  รายได้ค่ากระแสไฟฟ้า 
จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า 

121,522.22 
4,267,351.01 

- 
- 

เนื่องจากใช้มิเตอร์ร่วมกนั แต่ก็ได้มีการติดตัง้
มิเตอร์ภายในเพ่ิมเติม และคิดค่าไฟฟ้าเท่ากบั
ของการไฟฟ้า 

รายการค่ากระแสไฟฟ้า เป็นราคาที่
เหมาะสม เพราะทางบริษัทไม่ใช่ผู้ผลิต
ไฟฟ้า เพียงแต่เป็นทางผ่านเท่านัน้ 

  ซือ้อปุกรณ์ท่อลม 20,882.00 - เป็นการซือ้ข้อต่อท่อลมมาเพ่ือใช้งาน  
และเป็นราคาที่เทคนิคอลขายให้ลกูค้าทัว่ไป 

มีมลูค่ารายการเล็กน้อย เพ่ือสะดวกในการ
จดัซือ้ และราคาก็เป็นราคาที่เหมาะสม 
เพราะเป็นราคาที่ขายทัว่ไป 

  จ่ายค่าบริการ 6,286,641.00 1,202,896.77 เป็นรายการที่ แอร์โรว์ จ้าง JSVT ตดัเหล็ก ซึง่
ค่าจ้างคิดในอตัราปกติกบับคุคลทัว่ไป 

รายการค่าตดัเหล็ก เป็นราคาที่เหมาะสม 
เพราะเป็นราคาตลาด 

บจก.เจ.เอส.วี.สปริง กรรมการร่วมกนั 
คือ  นางประครอง นามนนัทสิทธ์ิ 
และ นายภาณพุงศ์ วิจิตรทองเรือง 
ถือหุ้นและ/หรือเป็นกรรมการใน 
JSV Spring 

สัง่ผลิตสปริง 
ขายหินเจียร 
เจ้าหนีก้ารค้า 
ลกูหนีก้ารค้า 

5,500.00 
41,190.66 

- 
- 

5,350.00 
44,074.01 

สัง่ผลิตสปริงที่ใช้ในการซ่อมเคร่ืองจกัร และการ
ขายหินเจียร มลูค่ารายการไม่มาก สะดวกใน
การจดัหา และเป็นราคาปกติท่ีขายทัว่ไป 

เป็นรายการที่สมเหตสุมผล ราคาเป็นราคา
ตลาด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่ 
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ยอดคงค้าง 
(บาท) 

ค าชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บจก.เมฆา-เอส บจก.เจ.เอส.วี.เทคนิคอล ถือหุ้นอยู่ 
ร้อยละ 65 และ มีผู้บริหารของแอร์
โรว์ ซินดิเคท และเจ.เอส.วี.เทคนิค
อล ถือหุ้น/เป็นกรรมการใน บจก.
เมฆา-เอส 

รายได้จากการขาย 
ลกูหนีก้ารค้า 

1,107,146.01 - 
189,730.91 

เป็นรายการขายสินค้าเช่นเดียวกบัการขาย
ให้กบับคุคลอื่นทัว่ไป 

เป็นรายการที่เหมาะสมเพราะราคาและ
เงื่อนไขเช่นเดียวกบัการขายปกติทัว่ไป 

 จ้างเหมาติดตัง้ระบบปรับอากาศ 
ห้องประชมุ 

109,844.00 - เนื่องจากสะดวกและราคาไม่แพงกว่ารายอื่นๆ เป็นรายการที่เหมาะสมเพราะราคาและ
เงื่อนไขเช่นเดียวกบัการจ้างเหมารายอื่น 

 
สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จ ากัด (JSVT) 

 
 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ยอดคงค้าง   
(บาท) 

ค าชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เจ.เอส.วี.สปริง 
จ ากดั(JSV Spring) 

1. นางประครอง นามนนัทสิทธ์ิ 
และ นายภาณพุงศ์ วิจิตรทองเรือง 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นและเป็นกรรมการใน Arrow 
( Arrow ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน JSVT) ถือ
หุ้น ใน JSV SPRING ร้อยละ 72.40 และ 
4.80 ตามล าดบั  
2. นางประครอง นามนนัทสทิธ์ิ ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการใน Arrow และ JSV 
Spring 
3 บริษัทแอลเค ซนิดเิคท ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ของ Arrow ( Arrow ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ใน JSVT) ถือหุ้นร้อยละ 17.2 ใน 
JSV Spring ด้วย 

ซือ้สนิค้าและวตัถดุบิ 
ขายสนิค้า 
เจ้าหนีก้ารค้า 
ลกูหนีก้ารค้า 

121,471.72 
1,989.70 

 
 

17,736.32 
398.90 

เป็นการสัง่ท าสปริงกด และปริน้ล๊อค ใช้ส าหรับ
งานระบบท่อลม และการขายสินค้าประเภทท่อ
ลม เข็มขัดรัดท่อลม และข้อต่อ ซึ่ง มีมูลค่า
รายการไม่มาก สะดวกในการจดัหา 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็น
รายการท่ีเหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการท่ีมี
มลูคา่ไม่มากและสะดวกในการจดัหา 
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บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ยอดคงค้าง   
(บาท) 

ค าชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เมฆา-เอส 
จ ากดั 

บริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จ ากดั 
ถือหุ้น ร้อยละ 65.0 

รายได้จากการขาย 
ลกูหนีก้ารค้า 

1,878,886.01 
 

 
416,245.40 

เป็นรายการขายซึง่มีเง่ือนไขเหมือนกับลกูค้า
ทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการท่ี
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการท่ีมีราคาและเง่ือนไข
การขายเช่นเดียวกบับคุคลอ่ืนทัว่ไป 

  รายได้คา่เชา่ 144,000.00 - แบ่งให้เช่าโกดงัเก็บสนิค้า เป็นอตัราเดียวกบัท่ีบริษัทฯ เช่าจากเจ้าของอาคาร 
  ให้กู้ ยืมเงิน 

ดอกเบีย้รับ/ค้างรับ 
19,000,000.00 

448,191.77 
 

19,000,000.00 
112,958.90 

เพ่ือช่วยให้มีเงินหมุนเวียนเพียงพอต่อรายได้
ท่ีจะเพิ่มขึ น้  ระยะเวลาใ ห้กู้  1  ปี  อัตรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 7.00 ต่อปี จ่ายดอกเบีย้ทุก
เดือน 

รายการมีความเหมาะสม เพ่ือเป็นการเพิ่มศกัยภาพ
ในการเตบิโตแก่บริษัทย่อย และเป็นรายการท่ีมีอตัรา
ดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับดอกเบีย้เงินกู้ ของธนาคาร
พาณิชย์ทัว่ไป 

  ค า้ประกนัให้บริษัทย่อย(ธนาคาร 1) 
วงเงินเบิกเกินบญัชี 
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 

เน่ืองจากบริษัท เมฆา-เอส จ ากดั เป็นบริษัท
เพิ่งก่อตัง้ในปี 2556 และไม่มีหลกัทรัพย์เป็น
ของตัวเองท่ีจะใช้ค า้ประกันวงเงินได้ และ 
เพ่ือให้บริษัท เมฆา-เอส จ ากัด สามารถรับ
งานได้มากขึน้ จงึจ าเป็นต้องให้ บริษัทฯ เข้า
ค า้ประกนั (วงเงินค า้ประกนั 20.0 ล้านบาท) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการค า้
ประกนัดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและท าให้บริษัท
และบริษัทย่อยได้ประโยชน์เน่ืองจากผู้ค า้ประกันมิได้
คดิคา่ตอบแทนในการค า้ประกนัแตอ่ย่างใด 
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12.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
ในการเข้าท ารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  จะต้องมีการน าเสนอเร่ืองดังกล่ าวให้กับ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท าการพิจารณาและอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพ่ือ
เป็นการคุ้มครองผู้ ลงทุนรวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดยรายการระหว่างกันดงักล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ และ
ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการ กลต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกหหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ผู้ ท่ี
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการท ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธ์ิเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติ
รายการดงักล่าวได้ 

ส าหรับรายการระหว่างกันท่ีเป็นกรณีการค้าปกติ  เช่น  การซือ้สินค้าหรือบริการ การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ  เป็นต้น 
รวมถึงการเช่าพืน้ท่ีเพ่ือเป็นส านกังาน  บริษัทมีนโยบายท่ีจะก าหนดเง่ือนไขต่างๆ  ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติและ
เป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภายนอก  หรือมีความเห็นจากผู้ เช่ียวชาญอิสระต่อรายการท่ี
เกิดขึน้ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส  โดยความ
สมเหตสุมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด  รวมถงึเง่ือนไขและความจ าเป็นท่ีกระทบต่อการประกอบธุรกิจ  เช่น  ระยะเวลา
การจดัส่ง คณุสมบตัเิฉพาะของสินค้าเป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั 
 
12.3 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีรายการระหว่างกนัต่อไป คือ รายการเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานกบักรรมการเพ่ือเป็นส านกังาน
ในการติดต่อลูกค้าในเขตกรุงเทพ ซึง่ค่าเช่าจะมีรายงานประเมินราคาจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเป็นเกณฑ์ และการค า้ประกนัเงิน
กู้ ยืมของบริษัทโดยกรรมการ ซึ่งเพ่ือประโยชน์ในการขอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบนัการเงินตามความจ าเป็น ซึ่งท่ีผ่านมา
บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้ค า้ประกนัแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทมีแผนจะถอนการค า้ประกนับุคคลหลังจากบริษัทจด
ทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ได้ 

ส่วนแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัท เจเอสวี สปริง จ ากัด จะไม่มีรายการท่ี
เกิดขึน้เป็นประจ าอีกตอ่ไป เน่ืองจากการใช้วตัถดุบิส าหรับการผลิตคนละประเภท การจดัซือ้วตัถุดิบจะแยกจากกนั ซึง่วตัถุดิบหลกัของ 
เจ.เอส.วี. สปริงจะซือ้ภายในประเทศ  นอกจากนี ้ลกัษณะของผลิตภณัฑ์และฐานลูกค้ามีความแตกต่างกนั โดยจะไม่มีรายการซือ้ขาย
สินค้าระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม หากมีรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ในอนาคต จะเป็นไปตามนโยบายการท ารายการระหว่างกันท่ี
ก าหนดไว้  

ทัง้นี ้ในการท ารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต เง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไปโดยอ้างอิง
กบัราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัท และ/หรือ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็น
ผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ด้วย หากมีรายการใดท่ีเกิด
ขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกห ประกาศ และ/หรือข้อบงั คับของ
ส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้ เช่ียวชาญ
อิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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13.  ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

 
งบก าไรขาดทุน 

 

รายการ (ล้านบาท) 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
รายได้จากการขาย 995.66 99.13% 1,156.29 95.58% 1,202.95 88.09% 

1.ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ 648.58 65.14% 790.90 68.19% 861.23 63.06% 

2.ทอ่น า้ประปา 7.40 0.74% 9.67 0.65% 6.28 0.46% 

3.ทอ่ระบายอากาศ 89.43 8.98% 88.56 7.72% 91.06 6.67% 

4.ทอ่ส าหรับงานก่อสร้าง และทอ่ RTRC 250.24 25.13% 267.16 23.43% 244.38 17.89% 

รายได้จากการบริการ 8.73 1.05% 53.49 4.42% 152.65 11.18% 

รวมรายได้จากการขายและการบริการ 1,004.39 99.02% 1,209.78 98.79% 1,355.60 99.26% 

ต้นทนุขายและการบริการ 734.86 73.13% 802.13 67.06% 906.85 66.40% 

ก าไรขัน้ต้น 269.53 26.87% 407.66 33.70% 448.75 32.86% 

รายได้อื่นๆ 9.91 0.98% 14.85 1.21% 10.07 0.74% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 105.84 10.44% 132.92 10.85% 145.40 10.65% 

ดอกเบีย้จ่าย 3.05 0.30% 1.84 0.15% 1.37 0.10% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นติิบคุคล 170.55 16.85% 287.74 23.50% 312.04 22.85% 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 22.14 2.22% 42.50 3.47% 45.86 3.36% 
ก าไรสุทธิ 148.41 14.63% 245.24 20.03% 266.18 19.49% 

ก าไรสุทธิเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ 148.41 14.63% 245.66 20.06% 262.71 19.24% 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

รำยกำร (ล้ำนบำท) 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 11.98 1.54% 147.98 14.61% 145.32 12.16% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ 236.75 30.46% 267.75 26.44% 354.77 29.69% 

มลูคา่งานเสร็จรอเรียกเก็บ - - 1.86 0.18% 13.37 1.12% 

สินค้าคงเหลือ-สทุธิ 223.96 28.82% 280.20 27.67% 328.78 27.52% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 472.69 60.82% 697.79 68.91% 842.24 70.49% 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ 266.10 34.24% 289.74 28.61% 312.22 26.13% 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 38.39 4.94% 25.05 2.47% 40.43 3.38% 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 304.49 39.18% 314.79 31.09% 352.65 29.51% 
รวมสินทรัพย์ 777.18 100.00% 1,012.58 100.00% 1,194.89 100.00% 

เงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 13.78 1.77% 0.76 0.08% 9.90 0.83% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 36.81 4.74% 62.26 6.15% 113.39 9.49% 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 17.97 2.31% 26.74 2.64% 25.21 2.11% 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 68.56 8.82% 89.76 8.86% 148.50 12.43% 

หนีส้ินระยะยาวตามสญัญาเชา่
การเงิน - สทุธิ 5.70 0.73% 4.83 0.48% 4.33 0.36% 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 8.37 1.08% 7.23 0.71% 16.42 1.37% 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 14.07 1.81% 12.06 1.19% 20.75 1.74% 
รวมหนีสิ้น 82.63 10.63% 101.82 10.06% 169.24 14.16% 

ทนุจดทะเบียน 203.00  253.75  253.75  

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 200.00 25.73% 251.07 24.80% 252.22 21.11% 

ก าไรสะสม 269.33 34.65% 424.33 41.91% 529.01 44.27% 

สว่นประกอบอ่ืนของผู้ ถือหุ้น 225.20 28.98% 232.18 22.93% 237.76 19.90% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 694.54 89.37% 910.76 89.84% 1,025.64 85.84% 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 777.18 100.00% 1,012.58 100.00% 1,194.89 100.00% 
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หมายเหตุ * การอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ที่ 1/2560 ก่อน 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

 อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง       

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) 6.91 7.77 5.67 

อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว(Quick Ratio) 3.63 4.63 3.46 

อตัราหมนุเวียนลกูหนี ้ 4.60 4.64 4.47 

ระยะเวลาในการเก็บหนี(้วนั) 79 79 82 

อตัราหมนุเวียนสินค้า 3.28 3.41 2.98 

ระยะเวลาในการขายสินค้า(วนั) 111 107 123 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ 30.07 24.92 14.61 

ระยะเวลาช าระหนี ้ 12 15 25 

วงจรเงินสด(วนั) 178 171 179 

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร       

อตัรสว่นก าไรขัน้ต้น(Gross Profit Margin) 26.87% 33.70% 33.10% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) 19.15% 25.94% 25.12% 

อตัราก าไรสทุธิ (Net Profit Margin) 14.48% 20.27% 19.24% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) 22.51% 31.22% 27.13% 

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       

อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ (Return  on Asset) 23.06% 32.51% 28.40% 

อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ถาวร 65.38% 99.95% 96.28% 

อตัราหมนุของสินทรัพย์ 1.34 1.38 1.24 

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน       

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity) 0.12 0.11 0.14 

อตัราจา่ยเงินปันผล 62.66% 56.31% 56.85%* 
ก าไรตอ่หุ้น 

 
0.74 1.02 1.04 
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14.  ค ำวเิครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 
 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
ภาพรวมการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 
 กลุ่มบรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑท์่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำ (Electrical Conduit) ท่อระบำยอำกำศ (Duct) ท่อ
ก่อสรำ้ง (Post-Tension Duct) และท่อประปำ PP-R รวมถงึอุปกรณ์ขอ้ต่อต่ำงๆ โดยมกีำรจดัจ ำหน่ำยทัง้ภำยใน และต่ำงประเทศ 
ผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทำงตรงต่อผูร้บัเหมำก่อสรำ้งและเจำ้ของโครงกำร และผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย โดยกลุ่มลูกคำ้หลกัของกลุ่ม
บริษัทแบ่งเป็น ตัวแทนจ ำหน่ำย (Dealer), ผู้รบัเหมำก่อสร้ำง (Contractor), และเจ้ำของโครงกำร (Project Owner) 
 ผลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทัถอืเป็นวสัดุก่อสร้ำงที่จ ำเป็นในอุตสำหกรรมก่อสรำ้งและอสงัหำรมิทรพัย ์ดงันัน้ กำรเตบิโตของ
รำยไดจ้งึเป็นไปในทศิทำงเดยีวกบัอุตสำหกรรมดงักล่ำว และดว้ยควำมหลำกหลำยของผลติภณัฑ์ ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกคำ้ดว้ยรำคำที่เหมำะสม และมำตรฐำนคุณภำพของผลติภณัฑจ์ำกสถำบนั  ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ประกอบกบักำร
สรำ้งตรำสนิคำ้ใหเ้ป็นที่รูจ้กัและยอมรบัของผูใ้ช้ เป็นปัจจยัที่มสี่วนผลกัดนั  ใหก้ลุ่มบรษิทัมกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกน้ี ในปี 
2558 บรษิทั เจ.เอส.ว.ี เทคนิคอล (บรษิทัย่อย) ไดเ้ขำ้ซื้อหุน้ของบรษิทั เมฆำ-เอส จ ำกดั (ประกอบธุรกจิรบัเหมำตดิตัง้ระบบไฟฟ้ำ) 
เป็นบรษิทัยอ่ยอกีบรษิทัหน่ึง โดยถอืหุน้รอ้ยละ 65 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแล้ว 10 ล้ำนบำท โดยผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย
ดงักล่ำว ไดเ้ขำ้มำเสรมิรำยไดก้ำรบรกิำรในงบกำรเงนิรวมเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั และมสี่วนท ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำนรวมของบรษิทั
เตบิโตขึน้ดว้ย 
 ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2557 – ปี 2559 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดร้วมจ ำนวนเท่ำกบั 1,004.39 ลำ้นบำท 1,209.78 ลำ้นบำท และ 
1,365.66 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รำยไดร้วมดงักล่ำวแบ่งเป็น  

(1) รำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2557 – ปี 2559  จ ำนวนเท่ำกบั 995.65 ล้ำนบำท 1,156.29 ล้ำนบำท และ 1,202.95 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 98.16 รอ้ยละ 94.42 และรอ้ยละ 88.09 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั โดยมอีตัรำกำร
เตบิโต คดิเป็นรอ้ยละ 14.67 รอ้ยละ16.13 และ รอ้ยละ 4.04 ตำมล ำดบั โดยในปี 2559 รำยไดจ้ำกกำรขำยมอีตัรำกำร
เตบิโตลดลงในกลุ่มท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำ เน่ืองจำกกำรชะลอตวัของธรุกจิก่อสรำ้งโดยเฉพำะคอนโดและที่พกัอำศยั ที่มปีรมิำณ
คงคำ้งในตลำดจ ำนวนมำก รวมทัง้ควำมล่ำช้ำของโครงกำรก่อสรำ้งต่ำงๆ นอกจำกน้ีรำยไดใ้นกลุ่ม  ท่อระบำยอำกำศ ท่อ
ส ำหรบังำนก่อสร้ำง และ ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำใต้ดิน มีอตัรำกำรเติบโตติดลบร้อยละ 5.7 เน่ืองจำกกำรเติบโตของธุรกิจ
ก่อสรำ้งและโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยล์ดลงเช่นเดยีวกนั 

(2) รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรในปี 2557 – ปี 2559 จ ำนวนเท่ำกบั 8.73 ล้ำนบำท 53.49 ล้ำนบำท และ 152.65 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.86 และรอ้ยละ 4.37 และรอ้ยละ11.18 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั ซึ่งโดยปกตริำยได้
จำกกำรบรกิำรของกลุ่มบรษิทัมสีดัส่วนไม่มำก เน่ืองจำกธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัคอืกำรผลติและจดัจ ำหน่ำย รำยไดจ้ำก
กำรบรกิำรจะเกดิจำกกำรบรกิำรตดิตัง้ท่อระบำยอำกำศใหก้บัลูกคำ้ของ บรษิทั เจ.เอส.ว.ี เทคนิคอล จ ำกดั และภำยหลงั
กำรลงทุนใน บรษิทั เมฆำ-เอส จ ำกดั ตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมำ รำยไดร้วมของงำนบรกิำรของบรษิทั จงึเพิม่ขึน้จำกกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ยดงักล่ำว 

(3) รำยไดอ้ื่นในปี 2557 – ปี 2559 จ ำนวนเท่ำกบั 9.91 ล้ำนบำท 14.85 ล้ำนบำท และ 10.07 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็น
สดัส่วน รอ้ยละ 0.98 รอ้ยละ 1.21 และรอ้ยละ 0.74 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั โดยที่รำยไดอ้ื่น เกดิจำก รำยไดจ้ำกกำร
ขำยเศษเหลก็เศษวสัด ุก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น ก ำไรจำกกำรขำยสนิทรพัย ์ดอกเบีย้รบั เป็นตน้  

 
กลุ่มบรษิทัมกี ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 2557 – ปี 2559 จ ำนวน  148.41 ล้ำนบำท 245.24 ล้ำนบำท และ 266.18 ล้ำนบำท

ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธ ิรอ้ยละ 14.63 รอ้ยละ 20.03 และ รอ้ยละ 19.49 ตำมล ำดบั ในปี 2559 บรษิทัมอีตัรำก ำไรสุทธิ
ลดลง มสีำเหตุส ำคญัจำกกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนขำยและบรกิำร โดยทีต่น้ทุนบรกิำรส่วนหน่ึงเป็นของ บรษิทั เมฆำ-เอส จ ำกดั ซึ่งกำร
ด ำเนินงำนปกตจิะมตี้นทุนบรกิำรสูงกว่ำ จงึท ำอตัรำก ำไรขัน้ต้นไดต้ ่ำกว่ำอตัรำก ำไรขัน้ต้นของกำรขำยสนิค้ำ ดงันัน้เมื่อน ำผลกำร
ด ำเนินงำนมำรวมกนัจงึท ำใหม้อีตัรำก ำไรสทุธโิดยรวมลดลง 
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การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัปี 2557 – ปี 2559 
รายได้ 
 รำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทัในปี 2557 – ปี 2559 มจี ำนวนเท่ำกบั 1,014.30 ล้ำนบำท 1,224.63 ล้ำนบำท และ1,365.66 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยแบ่งเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำย รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร และรำยไดอ้ื่น ซึ่งสำมำรถสรุปโครงสรำ้งรำยไดข้องกลุ่ม
บรษิทัส ำหรบัปี ปี 2557 – ปี 2559 ดงัตำรำงต่อไปน้ี 

หมำยเหตุ:    1  รำยไดร้วมถงึผลติภณัฑข์อ้ต่อส ำหรบัผลติภณัฑน์ัน้ๆ ดว้ย 
 
รายได้จากการขาย 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทัในปี 2557 – ปี 2559 มมีูลค่ำเท่ำกบั 995.65 ล้ำนบำท 1,156.29 ลำ้นบำท 
และ 1,202.95 ลำ้นบำทตำมล ำดบั คดิเป็น รอ้ยละ 97.97 รอ้ยละ 94.42 และรอ้ยละ 88.09 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั คดิเป็นอัตรำ
กำรเตบิโต รอ้ยละ 14.67 รอ้ยละ 16.13 และรอ้ยละ 4.04 ตำมล ำดบั รำยไดจ้ำกกำรขำยดงักล่ำวมอีตัรำกำรเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง 
เน่ืองจำกปริมำณกำรขำยเพิ่มขึ้นเป็นหลกั โดยในปี 2559 รำยได้จำกกำรขำยมีอตัรำกำรเติบโตลดลงในกลุ่มท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ  
เน่ืองจำกกำรชะลอตวัของธุรกจิก่อสรำ้งโดยเฉพำะคอนโดและที่พกัอำศยั ที่มปีรมิำณคงคำ้งในตลำดจ ำนวนมำก รวมทัง้ควำมล่ำช้ำ
ของโครงกำรก่อสรำ้งต่ำงๆ นอกจำกน้ีรำยไดใ้นกลุ่ม ท่อระบำยอำกำศ ท่อส ำหรบังำนก่อสรำ้ง และ ท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำใต้ดนิ มอีตัรำ
กำรเตบิโตตดิลบรอ้ยละ 5.7 เน่ืองจำกกำรเตบิโตของธรุกจิก่อสรำ้งและโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยล์ดลงเช่นเดยีวกนัโดยรำยไดจ้ำกกำร
ขำยของกลุ่มบรษิทัสำมำรถแบ่งไดด้งัน้ี: 
 (1) รำยไดจ้ำกกำรขำยท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำ ในปี 2557 – ปี 2559 มมีูลค่ำเท่ำกบั 648.58 ล้ำนบำท 790.90 ลำ้นบำทและ 
861.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็น รอ้ยละ 52.96 รอ้ยละ 64.58 และรอ้ยละ 63.06 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 
 รำยไดจ้ำกำรขำยท่อร้อยสำยไฟฟ้ำมแีนวโน้มขยำยตวัเพิม่ขึน้ทุกปี เน่ืองจำกกำรเตบิโตของธุรกิจก่อสรำ้ง และโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัย ์โดยในปี 2557-2558 มอีตัรำกำรขยำยตวัรอ้ยละ 16.70 และรอ้ยละ 21.94 จำกปีก่อนหน้ำ ซึ่งในปี 2558 รำยไดจ้ำ
กำรขำยท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำมอีตัรำกำรขยำยตวัสงูขึน้ เน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำ้นคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำยและกำรสนับสนุนจำกผูอ้อกแบบ
ที่ใหค้วำมมัน่ใจในผลติภณัฑ์ Arrow Pipe ท ำใหใ้นโครงกำรต่ำงๆ มกีำรใช้งำนมำกขึน้ ทัง้น้ี รำยไดจ้ำกกำรขำยท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำ
สว่นใหญ่เป็นรำยไดจ้ำกำรขำยท่อเหลก็รอ้ยสำยไฟฟ้ำ รองลงมำ คอื รำยไดจ้ำกกำรขำยท่อเหลก็อ่อนรอ้ยสำยไฟฟ้ำกนัน ้ำ และรำยได้
จำกกำรขำย ท่อเหลก็อ่อนรอ้ยสำยไฟฟ้ำ ตำมล ำดบั ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัมกีำรขำยท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำให้กบัลูกค้ำทัง้ในประเทศ  และ
ต่ำงประเทศ โดยมสีดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำยใหลู้กคำ้ในประเทศเฉลี่ยปี 2557 – ปี 2559 ประมำณรอ้ยละ 90 และลูกคำ้ต่ำงประเทศ 
ประมำณรอ้ยละ 10 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำรวม 
 

โครงสร้างรายได้ บริษทั 
2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย:1 
1. ท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำ 

 
Arrow 

 
648.58 

 
63.94 

 
790.90 

 
64.58 

 
861.23 

 
63.06 

2. ท่อน ้ำประปำ PP-R Arrow 7.40 0.73 9.67 0.79 6.28 0.46 
3. ท่อระบำยอำกำศ ท่อส ำหรบังำน
ก่อสรำ้ง และ ท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำใตด้นิ 

JSVT 339.67 33.49 355.72 29.05 335.44 24.56 

รวมรายได้จากการขาย  995.66 98.16 1,156.29 94.42 1,202.95 88.09 
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร Meka-S / 

Arrow / JSVT 
8.73 0.86 53.49 4.37 152.65 11.18 

รวมรายได้จากการขาย และบริการ  1,004.39 99.02 1,209.78 98.79 1,355.60 99.26 
รำยไดอ้ื่น ๆ  9.91 0.98 14.85 1.21 10.07 0.74 

รายได้รวม  1,014.30 100 1,224.63 100 1,365.66 100 
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 ส ำหรบัปี 2559 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำมลูคำ่เท่ำกบั 861.23 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 63.06 ของ
รำยได้รวม โดยมอีตัรำกำรขยำยตวัเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 8.89 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัปีก่อนหน้ำ เน่ืองจำกนโยบำยเพิม่ส่วนแบ่งทำง
กำรตลำด โดยมสีดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำยใหลู้กคำ้ในประเทศและต่ำงประเทศคดิเป็นรอ้ยละประมำณ 90 และรอ้ยละ 10  ของรำยได้
จำกกำรขำยท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำรวม ตำมล ำดบั 
 (2) รำยไดจ้ำกกำรขำยท่อน ้ำประปำ PP-R ในปี 2557 – ปี 2559 มมีูลค่ำเท่ำกบั 7.40 ล้ำนบำท 9.67 ลำ้นบำทและ 6.28 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็น รอ้ยละ 0.74 รอ้ยละ 0.79 และรอ้ยละ 0.46 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั ท่อประปำ PP-R เป็นผลติภณัฑ์
ของกลุ่มบรษิทัเริม่จ ำหน่ำยตัง้แต่ปี 2552 โดยเป็นกำรสัง่ซือ้มำขำย ยงัไมไ่ดม้กีำรผลติเอง ต่อมำกลุ่มบรษิทัมกีำรวจิยัพฒันำเพื่อผลติ
สนิคำ้ดงักล่ำวในปี 2553 และเริม่กำรผลติเชงิพำณิชยใ์นเดอืนมนีำคม 2555 โดยที่ปัจจุบนัยงัมยีอดขำยไม่มำกนัก เน่ืองจำก ปัจจุบนั
ภำวะตลำดของกำรขำยท่อน ้ำประปำ PP-R ยงัไม่มแีนวโน้มขยำยตวัเท่ำที่ควร เน่ืองจำกผูบ้รโิภคยงัไม่ไดใ้ช้ท่อน ้ำประปำ PP-R ใน
วงกวำ้ง อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มบรษิทัเหน็ว่ำดว้ยคุณสมบตัขิองท่อน ้ำประปำ PP-R ซึ่งมปีระสทิธภิำพที่ดกีว่ำท่อประปำประเภท PVC 
โดยสำมำรถทนต่อแรงดนัสงู ทนควำมรอ้นสูง ไม่เป็นสนิม ปรำศจำกสำรก่อมะเรง็และโลหะปนเป้ือน จะท ำใหผู้ร้บัเหมำ หรอืเจำ้ของ
โครงกำร ใหค้วำมสนใจและน ำมำใชท้ดแทนท่อน ้ำประปำ PVC ซึง่ใชก้นัอยูใ่นปัจจบุนั ทัง้น้ีกลุ่มบรษิทัไดม้กีำรท ำกำรตลำดท่อประปำ 
PP-R อย่ำงต่อเน่ืองส ำหรบัโครงกำรที่ต้องกำรตดิตัง้ท่อประปำที่มคีุณภำพสูงและปลอดภยั โดยกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์  ผ่ำนสื่อ
ต่ำง ๆ เช่น วทิยุ นิตยสำร แผ่นพบัโบรชวัร ์เป็นต้น เพื่อใหท้่อน ้ำประปำ PP-R รวมถงึตรำสนิคำ้ของกลุ่มบรษิทัเป็นที่รูจ้กัมำกขึ้น 
และสำมำรถเพิม่ยอดขำยใหก้บักลุ่มบรษิทัในอนำคต 
 (3) รำยไดจ้ำกกำรขำยท่อระบำยอำกำศ ท่องำนก่อสรำ้ง และ ท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำใต้ดนิ ปี 2557 – ปี 2559 มมีูลค่ำเท่ำกบั  
339.67 ล้ำนบำท 355.72 ล้ำนบำท  และ 335.44 ล้ำนบำท  ตำมล ำดบั คดิเป็นรอ้ยละ 33.49 รอ้ยละ 29.05 และรอ้ยละ 24.56 ของ
รำยไดร้วม ตำมล ำดบั โดยมอีตัรำกำรขยำยตวัตดิลบในปี 2559 เน่ืองจำกกำรเตบิโตของธุรกจิก่อสรำ้งและโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์
ลดลง 
 โดยในปี 2559 มรีำยได้จำกกำรขำยท่อระบำยอำกำศมกีำรเติบโตเพยีงเล็กน้อย เน่ืองจำกกำรแข่งขนัทำงกำรตลำดที่มี
อตัรำที่สูงขึน้ และจำกกำรที่โครงกำรต่ำงๆไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย ท ำใหก้ำรเติบโตของสนิคำ้กลุ่มน้ีเป็นไปได้อย่ำง
ล่ำชำ้ แต่อยำ่งไรกต็ำมบรษิทัยงัคงท ำกำรตลำดเพื่อสรำ้งควำมรูจ้กัในตรำสนิคำ้ ประกอบกบัมกีำรเพิม่ผลติภณัฑใ์หม่เขำ้มำเสรมิเพื่อ
เพิม่ควำมสะดวกและสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งครบวงจร แมว้ำ่รำยไดจ้ำกกำรขำยท่องำนก่อสรำ้ง จะมอีตัรำ
กำรกำรขำยลดลงเป็นผลมำจำกกำรชะลอตวัของอุตสำหกรรมก่อสร้ำง และภำวะเศรษฐกิจ แต่บรษิทัยงัคำดว่ำสนิค้ำกลุ่มน้ีจะยงัมี
โอกำสเตบิโตไดใ้นอนำคต จงึมกีำรเตรยีมก ำลงักำรผลติไวร้องรบักบักำรใช้งำนก่อสรำ้งที่คำดว่ำจะเพิม่ขึน้ในอนำคตดว้ย นอกจำกน้ี 
บริษทัยงัได้มีกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่คือ ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำใต้ดนิ ซึ่งได้เริม่ด ำเนินกำรลงทุนตลอดจนมีกำรขอรบักำร
ส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2558 โดยในปี 2559 ผลิตภัณฑ์ดงักล่ำวได้ร ับมำตรฐำน
ผลติภณัฑอ์ุตสำหกรรม (มอก.) และเริม่มกีำรท ำกำรตลำดอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้น้ีบรษิทัคำดว่ำจะเริม่มรีำยไดจ้ำกกำรผลติและจ ำหน่ำย 
ตลอดจนไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตำมบตัรสง่เสรมิกำรลงทุนตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้ไป 
 
รายได้จากการบริการ 
 รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรของกลุ่มบรษิทัในปี 2557 – ปี 2559 มมีูลค่ำเท่ำกบั 8.75 ล้ำนบำท 53.49 ล้ำนบำท และ 152.65 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นรอ้ยละ 0.86 รอ้ยละ 4.37 และ 11.18  ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั ซึ่งโดยปกตริำยไดจ้ำกกำรบรกิำรของ
กลุ่มบรษิทัจะมสีดัสว่นไมม่ำกเมื่อเทยีบกบัรำยไดร้วม เน่ืองจำกธรุกจิหลกัของกลุ่มบรษิทั คอืกำรผลติและจดัจ ำหน่ำย รำยไดจ้ำกกำร
บรกิำรจะเกดิจำกกำรบรกิำรตดิตัง้ท่อระบำยอำกำศ จะขยำยตวัตำมตลำดท่อระบำยอำกำศและกำรขนส่งท่อก่อสรำ้งและท่อระบำย

รายได้จากการขาย 
ท่อร้อยสายไฟฟ้า 

2557 2558 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ท่อเหลก็รอ้ยสำยไฟฟ้ำ 486.08 74.94 604.01 76.37 674.65 78.34 
ท่อเหลก็อ่อนรอ้ยสำยไฟฟ้ำ 55.59 8.57 64.38 8.14 43.77 5.08 
ท่อเหลก็อ่อนรอ้ยสำยไฟฟ้ำกนัน ้ำ 106.91 16.48 122.51 15.49 142.81 16.58 
รวมรายได้จากการขายท่อร้อยสายไฟฟ้า 648.58 100.00 790.90 100.00 861.23 100.00 
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อำกำศ อย่ำงไรกต็ำม ภำยหลงักำรลงทุนใน บรษิทั เมฆำ-เอส จ ำกดัตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมำ ท ำใหร้ำยไดร้วมของงำนบรกิำรของ
บรษิทัจงึเพิม่ขึน้จำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ยดงักล่ำว โดยมสีดัสว่นประมำณรอ้ยละ 95 ของรำยไดร้วมจำกกำรบรกิำร 
 
รายได้อ่ืนๆ 
 รำยไดอ้ื่นๆ ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษเหลก็เศษวสัดุ ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ก ำไรจำกกำรขำยสนิทรพัย ์ดอกเบี้ย
รบั เป็นต้น โดยรำยไดอ้ื่นๆ 2557 – ปี 2559 มมีูลค่ำเท่ำกบั  9.91 ล้ำนบำท 14.85 ล้ำนบำท และ 10.07 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิ
เป็น รอ้ยละ 0.98 รอ้ยละ 1.21 และรอ้ยละ 0.74 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 
 
ต้นทุนขายและบริการ 
 ตน้ทุนขำยและบรกิำรของกลุ่มบรษิทัในปี 2557 – ปี 2559 มมีลูค่ำเท่ำกบั 734.86 ล้ำนบำท 802.13 ล้ำนบำท และ 906.85 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นรอ้ยละ 72.41 รอ้ยละ 65.50 และรอ้ยละ 66.40 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น 
รอ้ยละ 26.61 รอ้ยละ 33.29 และรอ้ยละ 32.86 ตำมล ำดบั  

ทัง้น้ีอตัรำก ำไรขัน้ต้นที่ระดบัรอ้ยละ 30 เป็นผลมำจำกควำมสำมำรถในกำรควบคุมต้นทุนขำยของกลุ่มบรษิทั ซึ่งเกดิจำก
กำรที่กลุ่มบรษิทัสัง่ซื้อวตัถุดบิจำกแหล่งวตัถุดบิที่มตี้นทุนที่เหมำะสมและสัง่ซื้อแต่ละครัง้ในปรมิำณมำกเพื่อให้  เพยีงพอต่อควำม
ต้องกำรใช้ในกำรผลติ ลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดบิ และใหเ้พิม่อ ำนำจต่อรองดำ้นรำคำ โดยปกติกลุ่มบรษิทัจะ
ทรำบถงึปรมิำณวตัถุดบิที่ต้องใช้ในกำรผลติล่วงหน้ำประมำณ 2 เดอืน จงึท ำให้สำมำรถวำงแผนกำรจดัซื้อวตัถุดบิได ้ โดยที่อตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นในปี 2558 – ปี 2559 มอีตัรำสูงขึน้เน่ืองจำกรำคำวตัถุดบิตลำดโลกมแีนวโน้มลดลงในช่วงปี 2558 ประกอบกบั กลุ่ม
บรษิทัสำมำรถขยำยก ำลงักำรผลติไดม้ำกขึน้โดยกำรเพิม่เครื่องจกัรในสำยกำรผลติ ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ต้นของกำรขำยสนิคำ้สูงขึ้น 
อยำ่งไรกต็ำม ในปี 2559 บรษิทั เมฆำ-เอส จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย โดยปกตจิะมอีตัรำส่วนก ำไรขัน้ต้นต ่ำกว่ำอตัรำก ำไรขัน้ต้นของ
กำรขำยสินค้ำ ดงันัน้เมื่อน ำผลกำรด ำเนินงำนมำรวมกนั จึงท ำให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นของปี 2559 ในภำพรวมลดลงจำกปี 2558 
เลก็น้อย 

 
 ทัง้น้ี องคป์ระกอบหลกัของต้นทุนขำย คอื ต้นทุนวตัถุดบิ โดยสดัส่วนต้นทุนวตัถุดบิเฉลี่ย (ปี 2557 – ปี 2559) คดิเป็น
ประมำณรอ้ยละ 80 ของต้นทุนรวม โดยวตัถุดบิหลกัประกอบดว้ยเหลก็ชุบสงักะสแีละเมด็พลำสตกิ  (PP-R และ PVC) ซึ่งมกีำร
สัง่ซื้อจำกต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจำกน้ี ต้นทุนขำยอื่นที่ส ำคญั ได้แก่ ค่ำแรงพนักงำนและค่ำวสัดุสิน้เปลอืง คดิเป็นสดัส่วน
เฉลีย่ (ปี 2557 – ปี 2559) ประมำณรอ้ยละ 10 และรอ้ยละ 5 ตำมล ำดบั 
 

ก าไรขั นนต้น* 
2557 2558 2559 

ล้านบาท ก าไรขั นนต้น 
(%) 

ล้านบาท ก าไรขั นนต้น 
(%) 

ล้านบาท ก าไรขั นนต้น 
(%) 

บรษิทั 149.85 22.00 252.06 30.54 289.55 31.33 
บรษิทัยอ่ย 115.74 36.00 155.06** 46.86 155.31** 30.35 

หมำยเหตุ:  * ตวัเลขในตำรำงเป็นตวัเลขจำกงบเฉพำะบรษิทัจงึยงัไมไ่ดต้ดัรำยกำรระหวำ่งกนั 
** ผลรวมก ำไรขัน้ตน้ของ บจก. เจ.เอส.ว.ี เทคนิคอล และ บจก.เมฆำ-เอส 

 
 หำกพจิำรณำอตัรำก ำไรขัน้ต้นของบรษิทัและบรษิทัย่อย (ตำมตำรำงข้ำงต้น) พบว่ำ อตัรำก ำไรขัน้ต้น ของบรษิทัในปี 
2557 – ปี 2559 คดิเป็น รอ้ยละ 22.00 รอ้ยละ 30.54 และรอ้ยละ 31.33 ตำมล ำดบั ในขณะที่อตัรำ ก ำไรขัน้ต้นของบรษิทัย่อยใน 
(บจก. เจ.เอส.ว.ี เทคนิคอล และ บจก.เมฆำ-เอส) ปี 2557 – ปี 2559 คดิเป็น รอ้ยละ 36.00 รอ้ยละ 46.86 และรอ้ยละ 30.35 
ตำมล ำดบั ตำมล ำดบั ซึง่โดยปกตอิตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบรษิทัยอ่ยซึง่ผลติท่อระบำยอำกำศและท่อส ำหรบังำนก่อสรำ้ง จะมอีตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ทีส่งูกวำ่อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบรษิทัซึ่งผลติท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำและท่อน ้ำประปำ เน่ืองจำกเป็นผลติภณัฑท์ี่ส ัง่ผลติตำมค ำสัง่ซื้ อ
ของลูกคำ้ (Made to order) อย่ำงไรกต็ำม ในปี 2559 อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบรษิทัย่อยมปีรบัตวัลดลงเหลอืรอ้ยละ 30.35 เน่ืองจำก 
บจก. เจ.เอส.ว ีเทคนิคอล มียอดขำยลดลงและมตี้นทุนขำยเพิ่มขึ้น ขณะที่ บจก.เมฆำ -เอส มรีำยได้จำกำรบริกำรเพิม่ขึ้น อน่ึง 
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ผลติภณัฑท์ีม่อีตัรำก ำไรขัน้ตน้สงูกวำ่ผลติภณัฑอ์ื่น ไดแ้ก่ ท่อระบำยอำกำศและท่อก่อสรำ้ง ผลติภณัฑท์ี่มอีตัรำก ำไรขัน้ต้นรองลงมำ 
คอื ท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำ ท่อน ้ำประปำ PP-R และงำนบรกิำร (เมฆำ-เอส) ตำมล ำดบั ทัง้น้ี ดว้ยโครงสรำ้งต้นทุนของ กำรผลติท่อรอ้ย
สำยไฟฟ้ำ ท่อระบำยอำกำศ และท่อก่อสรำ้ง (รำยไดห้ลกัของกลุ่มบรษิทั) ใช้วตัถุดบิเหลก็เป็นสดัส่วนประมำณ รอ้ยละ 80 ดงันัน้ 
กำรเปลีย่นแปลงของรำคำวตัถุดบิเหลก็จงึเป็นปัยจยัส ำคญัที่ส่งผลต่ออตัรำก ำไรขัน้ต้น นอกจำกน้ีรำยไดจ้ำกกำรบรกิำร (เมฆำ-เอส) 
จะมอีตัรำก ำไรขัน้ตน้โดยปกตติ ่ำกวำ่อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย ดงันัน้เมื่อบรษิทัฯมรีำยไดจ้ำกกำรบรกิำรดงักล่ำวเพิม่ขึน้ จะท ำให้
มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้โดยรวมลดลงได ้
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
 ส ำหรบัค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรกิำรงวดปี 2557 – ปี 2559  มมีูลค่ำเท่ำกบั 57.68 ล้ำนบำท 68.35 ล้ำนบำท  และ 
69.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5.69 รอ้ยละ 5.58 และรอ้ยละ 5.12 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบริกำรดงักล่ำวมีมูลค่ำใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ำ โดยค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคญั คือ ค่ำขนส่งและ ค่ำโฆษณำ
ประชำสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรปี 2557 – ปี 2559  มมีูลค่ำเท่ำกบั 48.16, 63.55, และ 75.46 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.75 รอ้ยละ 5.19 และรอ้ยละ 5.53 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั โดยที่ผ่ำนมำมอีตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำร
บรหิำรโดยรวมสงูขึน้ สว่นใหญ่เกดิจำกบรษิทัยอ่ยซึง่อยูช่่วงเตบิโต 
 
การวิเคราะหฐ์านะทางการเงินในปี 2557 – ปี 2559 
 
สินทรพัย ์
 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2557 – สิน้ปี 2559 เท่ำกบั 777.18 ล้ำนบำท 1,012.58 ลำ้นบำท และ  1,194.89 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัยห์มนุเวยีนของกลุ่มบรษิทั ณ สิน้ปี 2557 – สิน้ปี 2559 เท่ำกบั 472.69 ล้ำนบำท 697.79 ล้ำนบำท และ 
842.24 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 60.82 รอ้ยละ 68.91 และรอ้ยละ 70.49 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั สนิทรพัยห์มุนเวยีน
ประกอบดว้ยสนิทรพัยท์ีส่ ำคญั มดีงัต่อไปน้ี 
1. เงนิสดและเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ ณ สิน้ปี 2557 – สิน้ปี 2559 เท่ำกบั 11.98 ล้ำนบำท 147.98 ล้ำนบำท และ 145.32 ล้ำน

บำท คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 1.54 รอ้ยละ 14.61 และ รอ้ยละ 12.16 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั  
2. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิณ สิน้ปี 2557 – สิน้ปี 2559 เท่ำกบั 236.75 ล้ำนบำท  267.75 ล้ำนบำท และ 354.77 ล้ำน

บำท คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 30.46 รอ้ยละ 26.44 และรอ้ยละ 29.69 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอยีดลูกหน้ี
กำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีคงคำ้ง ดงัน้ี 

 

รายละเอียดลกูหนีน  
มลูค่า (บาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 
    ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 118,024,408 130,448,099 178,448,867 
    เกนิก ำหนดไมเ่กนิ 3 เดอืน 110,774,190 119,765,860 129,169,966 
    เกนิก ำหนด 3 – 6 เดอืน 1,606,672 8,519,908 9,451,633 
    เกนิก ำหนด 6-12 เดอืน 2,103,719 1,897,635 866,759 
    เกนิก ำหนดมำกกวำ่ 12 เดอืน 2,211,155 7,009,939 13,579,845 
    ลกูหนีนการค้ารวม 234,720,144 267,641,442 331,517,070 
    (หกั) คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (2,831,728) (7,773,697) (13,829,342) 
    ลกูหนีนการค้าสทุธิ 231,888,416 259,867,745 317,687,728 
    ลูกหน้ีอื่น 4,862,282 7,882,164 37,086,646 
    ลกูหนีนการค้าและลกูหนีนอ่ืน-สทุธิ 236,750,698 267,749,909 354,774,374 
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 ลูกหน้ีกำรคำ้ของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมยอดขำยที่เพิม่ขึน้ ซึ่ง ณ 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบรษิทัมลีูกหน้ีที่ยงั
ไม่ครบก ำหนดช ำระเพิม่ขึ้น เน่ืองจำกมลีูกคำ้ได้รบังำนโครงกำรใหม่ๆ และมกีำรให้เครดตินำนขึน้กบัลูกค้ำบำงรำยที่มปีระวตัิกำร
ช ำระเงนิด ีอย่ำงไรกต็ำมบรษิทัมีลูกหน้ีเกนิก ำหนด 3 เดอืนเพิม่ขึน้ เน่ืองจำกลูกหน้ีบำงรำยไดร้บังำนโครงกำรใหม่ๆ มำกขึน้ โดย
ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัเหมำจำกกำรขำยท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำ ซึ่งลูกหน้ีกลุ่มดงักล่ำวไม่มรีำยใดมยีอดหน้ี เกนิรอ้ยละ 5 ของยอดลูกหน้ีเกนิ
ก ำหนดไม่เกนิ 3 เดอืน และไม่มรีำยใดมปีระวตัผิดินัดช ำระหน้ี ลูกหน้ีกำรคำ้ของกลุ่มบรษิทัส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีที่ยงัไม่ครบก ำหนด
ช ำระและลูกหน้ีเกนิก ำหนดช ำระไม่เกนิ 3 เดอืน ณ สิน้ปี 2557 – ปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 97.48 รอ้ยละ 93.49 และรอ้ยละ 92.79 
ของลูกหน้ีกำรคำ้รวม ตำมล ำดบั ส ำหรบัลูกหน้ีกำรคำ้ที่เกนิก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 12 เดอืน  คดิเป็น รอ้ยละ 0.94 รอ้ยละ 2.62 และ
รอ้ยละ 4.10 ของลูกหน้ีกำรคำ้รวม โดยในปี 2559 กลุ่มบรษิทัไดม้กีำรตัง้ค่ำเผื่อหน้ี สงสยัจะสูญเพิม่เตมิจ ำนวน 6.05 ล้ำนบำท ตำม
นโยบำยกำรตัง้คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของกลุ่มบรษิทั 
 นโยบำยกำรตัง้คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของกลุ่มบรษิทัตัง้แต่รอบบญัช ีปี 2555 เป็นต้นไป จะยดึจำกอำยุลูกหน้ี (Aging) เป็น
ส ำคญั ซึง่จ ำแนกรอ้ยละกำรตัง้ส ำรองคำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูตำมอำยุหน้ีดงัตำรำงดำ้นล่ำงน้ี 
 

จ านวนวนัท่ีค้างช าระ ร้อยละการตั นงส ารอง 
ตัง้แต่ 180 – 270 วนั 20 
ตัง้แต่ 271 – 365 วนั 50 
ตัง้แต่  365 วนัขึน้ไป 100 

 
 อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มบรษิทัจะวเิครำะหส์ถำนะของลูกหน้ีแต่ละรำยเป็นส ำคญั (กำรวเิครำะหล์ูกหน้ีรำยตวั) ประกอบกำรตัง้
ส ำรองดงักล่ำวควบคู่ไปด้วย โดยค ำนึงถึงองค์ประกอบต่ำง ๆ เช่น ขัน้ตอนกำรเบิกจ่ำยของลูกหน้ี, สถำนะภำพของลูกหน้ี อำท ิ
หน่วยงำนรฐัวสิำหกิจ ภำคเอกชน บรษิทัจดทะเบียน บรษิทัมหำชน รวมถงึขนำด และสถำนะ  กำรเงนิ, ควำมรดักุมของเงื่อนไข
สญัญำ, ประวตักิำรช ำระเงนิของลูกหน้ี, มูลค่ำงำนที่ช ำระล่วงหน้ำ, ควำมสมัพนัธท์ำงกำร คำ้ระหว่ำงกนั, โอกำสทำงธุรกจิในอนำคต 
เป็นตน้ ทัง้น้ี  นโยบำยกำรตัง้ส ำรองข้ำงต้นไม่รวมถึงลูกหน้ีของบรษิทัที่เป็นหน่วยงำนของภำครฐั ซึ่งกลุ่มบรษิทัจะเสนอให้  
คณะกรรมกำรบรหิำรพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมในกำรตัง้ส ำรองเป็นรำยๆ ต่อไป นโยบำยน้ีมผีลตัง้แต่รอบบญัช ีปี 2555 เป็นตน้ไป 
 ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัมนีโยบำยกำรใหเ้ครดติเทอมลูกหน้ีกำรคำ้โดยพจิำรณำจำกฐำนะกำรเงนิของลูกคำ้ประวตักิำร  ช ำระเงนิ 
ควำมถี่ในกำรสัง่ซื้อและมูลค่ำกำรสัง่ซื้อ โดยเครดติเทอมในกำรช ำระหน้ีของลูกคำ้ในประเทศจะมรีะยะเวลำ  ประมำณ 60 - 90 วนั 
ส ำหรบัลูกคำ้ต่ำงประเทศจะไม่มเีครดติเทอม เน่ืองจำกจะมีกำรโอนเงนิทนัทเีมื่อไดร้บัเอกสำร กำรส่งสนิคำ้ลงเรอื ในส่วนของลูกคำ้
ใหมน่ัน้จะใหช้ ำระคำ่สนิคำ้เป็นเงนิสดเตม็จ ำนวนในวนัทีร่บัสนิคำ้ กลุ่มบรษิทัมรีะยะ เวลำในกำรเกบ็หน้ีเฉลี่ยในปี 2557 – สิน้ปี 2559 
79 วนั 79 วนั และ 82 วนั  ตำมล ำดบั ระยะเวลำในกำรเกบ็หน้ีเฉลีย่ของปี 2559 เพิม่ขึน้จำกปีก่อน เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำก
ผูร้บัเหมำเพิม่ขึน้ ซึ่งผูร้บัเหมำจะมขี ัน้ตอน กำรจ่ำยช ำระเงนินำนกว่ำลูกคำ้ประเภทดลีเลอร ์อย่ำงไรกต็ำม ระยะเวลำในกำรเกบ็หน้ี
เฉลี่ย ดงักล่ำวยงัอยู่ในช่วงเครดติ เทอมในกำรช ำระหน้ี ที่กลุ่มบรษิทัให้แก่ลูกคำ้ นอกจำกน้ี กลุ่มบรษิทัมี นโยบำยในกำรคดัเลอืก
ลูกคำ้โดยค ำนึงถงึควำมมัน่คงทำงฐำนะทำงกำรเงนิและควำมมชีื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบั ท ำใหท้ี่ผ่ำนมำ กลุ่มบรษิทัไม่เคยประสบปัญหำ
ในกำรเกบ็หน้ีอยำ่งมนียัส ำคญัจนมผีลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั 
 ส ำหรบัลูกหน้ีอื่น ณ สิน้ปี 2557 – สิน้ปี 2559 มจี ำนวน  4.86 ล้ำนบำท 7.88 ล้ำนบำท และ 37.09 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
โดย ณ สิน้ปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำคดิเป็นรอ้ยละ 43.05 ของยอดลูกหน้ีอื่น ปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นรำยกำร
ของบรษิทัย่อย คอืภำษถีูกหกั ณ ที่จ่ำยรอขอคืน และเงนิประกนัผลงำน คดิเป็นร้อยละ 71.69 ของยอดลูกหน้ีอื่น ส ำหรบัปี 2559 
สว่นใหญ่เป็นเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้ คดิเป็นรอ้ยละ 56.86 (ส่วนใหญ่เป็นวตัถุดบิ) โดยมรีำยกำรของบรษิทัย่อย คอืภำษถีูกหกั ณ 
ทีจ่ำ่ยรอขอคนื และเงนิประกนัผลงำน คดิเป็นรอ้ยละ 29.37 ตำมล ำดบั 
 สนิค้ำคงเหลอื - สุทธ ิณ สิ้นปี 2557 – สิน้ปี 2559 มจี ำนวนเท่ำกบั 223.59 ล้ำนบำท 223.96 ล้ำนบำทและ280.20 
ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 27.41 รอ้ยละ 29.00 และ รอ้ยละ 27.67 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอยีดของสนิคำ้
คงเหลอืดงัน้ี 
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รายละเอียดสินค้าคงเหลือ 
มลูค่า (บาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 

วตัถุดบิ 97,997,555 151,133,286 154,861,789 
งำนระหว่ำงท ำ - - 1,804,697 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 97,434,583 114,897,016 114,933,070 

สนิคำ้ระหวำ่งทำง 27,368,873 12,492,945 49,105,082 
วสัดสุิน้เปลอืง 2,973,883 3,487,526 98,909,712 

รวมสินค้าคงเหลือ 225,774,894 282,010,772 330,595,610 
(หกั) คำ่เผื่อมลูค่ำสนิคำ้ลดลง (1,814,801) (1,814,801) (1,814,801) 
รวมสินค้าคงเหลือ-สทุธิ 223,960,093 280,195,971 328,780,808 

 
 รำยละเอยีดของสนิคำ้คงเหลอื ประกอบดว้ย วตัถุดบิ คดิเป็นรอ้ยละ 43.76 รอ้ยละ 53.94 และรอ้ยละ 47.10 ของยอดรวม
สนิคำ้คงเหลอื-สุทธ ิณ สิน้ปี 2557 – สิน้ปี 2559 ตำมล ำดบั เน่ืองจำกวตัถุดบิของกลุ่มบรษิทัส่วนใหญ่ สัง่ซื้อจำกต่ำงประเทศ ดงันัน้ 
เพื่อใหม้ปีรมิำณวตัถุดบิเพยีงพอต่อควำมต้องกำรใช้ในกำรผลติ เพื่อเพิม่อ ำนำจ ในกำรต่อรองดำ้นรำคำ และเพื่อลดควำมเสีย่งจำก
ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดบิ กลุ่มบรษิทัจงึมกีำรส ำรองวตัถุดบิ ค่อนขำ้งมำกและมกีำรสัง่ซื้อล่วงหน้ำอย่ำงน้อยประมำณ 2 เดอืน 
โดยวตัถุดบิสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ เหลก็ชุบสงักะส ีและเมด็พลำสตกิ ทัง้น้ี ณ 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบรษิทัมกีำรส ำรองวตัถุดบิเพิม่ขึน้ให้
อยู่ในระดบัที่เหมำะสมกบัประมำณกำรยอดขำยและปรมิำณกำรใช้ในกำร  ผลิต ประกอบกบัแนวโน้มรำคำวตัถุดบิในตลำดโลกมี
แนวโน้มปรบัตวัขึน้ สง่ผลใหป้รมิำณวตัถุดบิเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 
 อนัดบัรองลงมำ คอื สนิคำ้ส ำเรจ็รูป โดยมสีดัส่วน ณ สิน้ปี 2557 – สิน้ปี 2559  คดิเป็น รอ้ยละ 43.51 รอ้ยละ 41.01 และ 
34.96 ของสนิคำ้คงเหลอื-สุทธ ิตำมล ำดบั โดยปกตบิรษิทัจะส ำรองสนิคำ้ส ำเรจ็รูปในปรมิำณที่เหมำะสมตำมแผนกำรขำย เน่ืองจำก
กลุ่มบรษิทัมแีผนกำรขยำยตลำดอย่ำงต่อเน่ือง จงึมแีผนกำรผลติผลติภณัฑท์่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำ ทุกขนำดใหม้ปีรมิำณเพยีงพอในกำร
ขำย โดยใชว้ธิกีำรผลติแต่ละครัง้ในปรมิำณมำก เพื่อใหม้สีนิคำ้ขนำดต่ำงๆ อยู่ในคลงัสนิคำ้ส ำหรบัรองรบัเมื่อลูกคำ้มคี ำสัง่ซื้อ จงึท ำ
ใหก้ลุ่มบรษิทัมสีดัสว่นสนิคำ้ส ำเรจ็รปูคงเหลอืคอ่นขำ้งสงู 
 สนิค้ำระหว่ำงทำง คอื วตัถุดบิที่ส ัง่ซื้อจำกต่ำงประเทศ ซึ่งได้มกีำรช ำระเงนิค่ำวตัถุดบิไปแล้ว แต่วตัถุดบิดงักล่ำว  อยู่
ระหวำ่งกำรขนสง่ เมื่อวตัถุดบิทีส่ ัง่มำถงึแลว้จะบนัทกึโอนจำกสนิคำ้ระหวำ่งทำงเป็นวตัถุดบิ โดย ณ สิน้ปี 2558 มสีดัส่วนคดิเป็นรอ้ย
ละ 4.46 ของสนิคำ้คงเหลอื-สุทธ ิซึ่งลดลงค่อนขำ้งมำกจำกปี 2557 ซึ่งมสีดัส่วนรอ้ยละ 12.22  ของสนิคำ้คงเหลอื-สุทธ ิเน่ืองจำกมี
กำรสัง่ซื้อเพื่อรองรบัก ำลงักำรผลติของโรงงำนใหม่และโครงกำรรถไฟฟ้ำ และไดร้บัสนิคำ้เขำ้มำอยู่ในบรษิทัแล้วก่อนหน้ำที่จะถงึวนั
สิน้งวด อยำ่งไรกต็ำม ณ สิน้ปี 2559 สนิคำ้ระหวำ่งทำง ไดม้กีำรสัง่ซื้ออยู่ในระดบัใกล้เคยีงระดบัปกต ิจงึท ำใหส้นิคำ้ระหว่ำงทำงเพิม่
ขึน้มำอยูใ่นระดบัรอ้ยละ 14.94 ของสนิคำ้คงเหลอื-สทุธ ิ
 สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนของกลุ่มบรษิทั ณ สิน้ปี 2557 – สิน้ปี 2559 เท่ำกบั 304.49 ล้ำนบำท 314.79 ล้ำนบำท และ 
352.65 ล้ำนบำทคดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 39.18 ร้อยละ 31.09  และ รอ้ยละ 29.51 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัย์ไม่
หมนุเวยีนของกลุ่มบรษิทั ประกอบดว้ย 
(1) เงนิฝำกประจ ำสถำบนักำรเงนิที่ตดิภำระค ้ำประกนั ณ 2557 – สิน้ปี 2559 มมีูลค่ำเท่ำกบั 32.21 ล้ำนบำท 17.14 ล้ำนบำท 
และ 21.32 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นรอ้ยละ 4.14 รอ้ยละ 1.69  และรอ้ยละ 1.78 ของสนิทรพัยร์วม โดยเงนิฝำกประจ ำสถำบนั
กำรเงนิที่ตดิภำระค ้ำประกนัดงักล่ำวเป็นเงนิฝำกประจ ำประเภท 3 – 12 เดอืน กบัสถำบนักำรเงนิหลำยแห่ง เพื่อค ้ำประกนัวงเงนิ
สนิเชื่อของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
(2) ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ – สทุธ ิณ สิน้ปี 2557 – สิน้ปี 2559 มมีูลค่ำสุทธเิท่ำกบั  266.10 ล้ำนบำท 289.74 ล้ำนบำท และ 
312.22 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นร้อยละ 34.24 ร้อยละ 28.61 และร้อยละ 26.13 ของสนิทรพัย์รวม ตำมล ำดบั เน่ืองจำกกลุ่ม
บรษิทัประกอบธรุกจิโรงงำนผลติท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำ ท่อประปำ ท่อระบำยอำกำศ และท่อก่อสรำ้ง ดงันัน้ สนิคำ้ไม่หมุนเวยีนส่วนใหญ่
จงึอยูใ่นรปูของ ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ของโรงงำน 
(3) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน-สุทธ ิณ สิน้ปี 2557 – สิน้ปี 2559 มมีูลค่ำเท่ำกบั 3.82 ล้ำนบำท 3.58 ล้ำนบำท และ 11.75 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั คดิเป็น รอ้ยละ 0.49 รอ้ยละ 0.35 และรอ้ยละ 0.98 ของสนิทรพัย์รวม ตำมล ำดบั โดยในปี 2559 บรษิทัมกีำรลงทุน
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เพิม่เติมและเริ่มใช้งำนในโปรแกรมคอมพวิเตอร์ระบบใหม่เพื่อรองรบักำรขยำยตวัของธุรกิจ  ทัง้น้ี สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่ำว 
ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และสมำชกิสนำมกอล์ฟ เพื่อใชร้องรบัลูกคำ้ VIP ซึง่เป็นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธแ์ละเป็นงำนดำ้น
กำรตลำดทำงหน่ึง ส่งผลให้มูลค่ำสุทธขิองสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเพิม่ขึน้ ซึ่งกลุ่มบรษิทัมนีโยบำยกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน
โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตำมระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรม์กีำรตดัจ ำหน่ำย 5 ปี และสมำชกิกอล์ฟตดัจ ำหน่ำยตำม
อำยสุญัญำ 30 ปี 
 
สภาพคล่อง 
(1) สภำพคล่องกระแสเงนิสด 
 
งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท) 2557 2558 2559 
เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 144.56 217.75 201.12 
เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมกำรลงทุน (39.57) (25.96) (58.62) 
เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (105.73) (55.79) (145.17) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)-สทุธ ิ (0.75) 136.00 (2.67) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ สิน้งวด 11.98 147.98 145.32 

 
 กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2557 – สิน้ปี 2559 มจี ำนวน 144.56 ล้ำนบำท 217.75 ล้ำนบำท 
และ 201.12 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่เพิม่ขึน้ตำมกำรเพิม่ของยอดขำยและก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 
 กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรลงทุนส ำหรบัปี 2557 – สิน้ปี 2559 มจี ำนวน (39.57) ลำ้นบำท (25.96) ล้ำนบำท และ 
(58.62) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ ทัง้น้ี ณ สิน้ปี 2559 บรษิทัอยู่ระหว่ำงก่อสรำ้ง
โรงงำนเพิม่เตมิบนทีด่นิทีม่อียูแ่ลว้ โดยบนัทกึในงำนระหวำ่งท ำมลูคำ่ 40.98 ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสดสุทธจิำกกิจกรรมกำรจดัหำเงนิส ำหรบัปี 2557 – สิน้ปี 2559 (105.73) ล้ำนบำท (55.79) ล้ำนบำท และ 
(145.17) ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้น้ีในปี 2558 กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปจำกกจิกรรมจดัหำเงนิมจี ำนวนเงนิน้อยลงกว่ำในปีก่อนหน้ำ
คอ่นขำ้งมำก เน่ืองจำกในปี 2558 สว่นใหญ่เกดิจำกกำรมกีระแสเงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้เพิม่ทุนจ ำนวน 32.27 ล้ำนบำท ในขณะที่มี
กระแสเงนิสดจำ่ยเงนิปันผลเป็นจ ำนวน 65.66 ลำ้นบำท อยำ่งไรกต็ำม ในปี 2559 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปจำกกจิกรรมจดัหำ
เงนิในระดบัทีส่งูขึน้ ซึง่สว่นใหญ่เกดิจำกกำรจำ่ยเงนิปันผลเป็นเงนิสด 150.87 ลำ้นบำท  

กระแสเงนิสดสทุธจิำกทัง้ 3 กจิกรรมขำ้งตน้ สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัมเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดคงเหลอืจ ำนวน 11.98 
ล้ำนบำท 147.98 ล้ำนบำท และ 145.32 ล้ำนบำทตำมล ำดบั โดยในปี 2558 มยีอดเงนิสดสูงค่อนข้ำงมำก เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัมี
กระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำนสงู อกีทัง้ยงัไดร้บั กระแสเงนิสดจำกกำรออกหุน้เพิม่ทุน และจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัเพิม่
ทุนแก่ผูถ้อืหุน้เดมิไปบำงส่วน ท ำใหม้กีระแสเงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้ 136 ล้ำนบำท ส ำหรบัปี 2559 บรษิทัยงัคงมกีระแสเงนิสดไดม้ำจำก
กจิกรรมด ำเนินงำนใกล้เคยีงกบัปีก่อน แต่เน่ืองจำกกำรมกีำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำสูงโดยไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้ือ
หุน้เดมิ จงึท ำใหก้ระแสเงนิสดสทุธ ิ(2.67) โดยมเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำฯ ณ วนัสิน้งวดใกลเ้คยีงกบัปี 2558 
 
(2) อตัรำสว่นสภำพคล่องและวงจรเงนิสด 
 

อตัราส่วน 2557 2558 2559 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง   (เท่ำ) 6.91 7.77 5.67 

อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็  (เท่ำ) 3.63 4.65 3.46 

ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่     (วนั)  79 79 82 

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่   (วนั)  111 107 123 

ระยะเวลำช ำระหน้ีเฉลีย่    (วนั) 12 15 25 

วงจรเงนิสด  (วนั) 178 171 179 
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ในปี 2557 – ปี 2559  กลุ่มบรษิทัมอีตัรำสว่นสภำพคล่อง และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ โดยรวมจดัไดว้่ำอยู่ในเกณฑ์

สงู โดย ณ สิน้ปี 2559 อตัรำสว่นสภำพคล่องลดลง และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ลดลง เน่ืองจำกมหีน้ีสนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ของ
ทัง้กลุ่มบรษิทั โดยสว่นใหญ่เป็นกำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น  
 นอกจำกน้ี หำกพจิำรณำสภำพคล่องจำกวงจรเงนิสด (Cash Cycle) ส ำหรบัปี 2557 – ปี 2559 จะมรีะยะเวลำเท่ำกบั 178 
วนั 171 วนั และ 179 วนั ตำมล ำดบั ซึง่จะเหน็วำ่ในปี 2559 วงจรเงนิสดของกลุ่มบรษิทัมรีะยะเวลำค่อนขำ้งนำน เน่ืองจำกกำรส ำรอง
วตัถุดบิในปรมิำณมำกเพื่อให้เพยีงพอต่อควำมต้องกำรใช้ในกำรผลติเพื่อเพิม่อ ำนำจในกำรต่อรองดำ้นรำคำ และเพื่อลดควำมเสีย่ง
จำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดบิ โดยกลุ่มบรษิทัมสีนิคำ้คงเหลอืและระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลี่ยนำน 123 วนั ในขณะที่มรีะยะเวลำ
ช ำระหน้ีเฉลีย่คอ่นขำ้งสัน้ เน่ืองจำกวตัถุดบิส่วนใหญ่จะสัง่ซื้อจำกต่ำงประเทศ ซึ่งกำรช ำระค่ำวตัถุดบิที่ส ัง่ซื้อจำกต่ำงประเทศจะเป็น
กำรช ำระเงินทนัที  เมื่อได้รบัเอกสำรกำรส่งสนิค้ำจำก ผู้จดัจ ำหน่ำยครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย ใบก ำกบัรำคำสินค้ำ (Invoice), 
ใบก ำกบัรำยกำรสนิคำ้ (Packing List) และใบขนส่งสนิคำ้ (Bill of landing)  โดยกลุ่มบรษิทัใช้เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ
ประเภททรสัต์รซีที (TR) ส ำหรบักำรช ำระค่ำวตัถุดบิใหก้บัเจำ้หน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ ซึ่งสนิเชื่อประเภททรสัต์รซีที (TR) ดงักล่ำวมี
ระยะเวลำ 180 วนั 
 
แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
 หน้ีสนิ  ณ สิ้นปี 2557 – ณ สิน้ปี 2559 มจี ำนวนเท่ำกบั 82.63 ล้ำนบำท 101.82 ล้ำนบำท และ 169.24 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั หน้ีสนิสว่นใหญ่ของกลุ่มบรษิทัอยูใ่นรปูของหน้ีสนิหมนุเวยีน โดยหน้ีสนิหมนุเวยีน ณ สิน้ปี 2557 – ณ สิน้ปี 2559 มมีูลค่ำ
เท่ำกบั 68.56 ล้ำนบำท 89.76 ล้ำนบำท และ 148.50 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็น รอ้ยละ 82.97 รอ้ยละ   88.16 และรอ้ยละ 87.74 
ตำมล ำดบัของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั โดยหน้ีสนิหมนุเวยีนทีส่ ำคญัประกอบดว้ย 

(1) บรษิทัยอ่ย มสีนิเชื่อเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ สิน้ปี 2557 – สิน้ปี 2559 มมีูลค่ำเท่ำกบั 
13.78 ลำ้นบำท 0.76 ลำ้นบำท และ 0.008 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ
ในปี 2557 โดย ณ สิน้ปี 2559 มกีำรเบกิใช้ลดลงเน่ืองจำกมกีระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนเพยีงพอ จงึลดกำรใช้สนิเชื่อ
ลง อยำ่งไรกต็ำมบรษิทัยอ่ยไดม้กีำรใชส้นิเชื่อทรสัตร์ซีที ในกำรสัง่ซือ้สนิคำ้เพิม่ขึน้ เป็นจ ำนวน 9.89 ลำ้นบำท 

ประเภทเงินกู้ยืมระยะสั นน 
มลูค่า (ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค.2557 ณ 31 ธ.ค.2558 ณ 31 ธ.ค.2559 
เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 0.76 0.008 

ทรสัตร์ซีที 13.78 - 9.89 
รวม 13.78 0.76 9.90 

 
(2) เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น ณ สิน้ปี 2557 – สิน้ปี 2559 มมีูลค่ำรวมเท่ำกบั 36.81 ล้ำนบำท 62.26 ล้ำนบำทและ 113.39 

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เจำ้หน้ีกำรคำ้ ประกอบดว้ย เจำ้หน้ีค่ำเมด็พลำสตกิพวีซี ี(PVC) ส ำหรบัใช้ในกำรหุม้ท่อกนัน ้ำ เจำ้หน้ี
ค่ำสแตนเลส ค่ำกล่องบรรจุสนิค้ำ ค่ำวสัดุสิ้นเปลอืง รวมถึงอะไหล่ในโรงงำน เป็นต้น โดย ณ สิ้นปี 2557 – สิน้ปี 2559 
เจำ้หน้ีกำรคำ้มจี ำนวนเท่ำกบั 21.72 ลำ้นบำท 38.39 ลำ้นบำท และ 85.76 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยเจำ้หน้ีกำรคำ้ดงักล่ำว
เป็นเจำ้หน้ีกำรคำ้ในประเทศ ซึ่งกลุ่มบรษิทัไดร้บั Credit Term จำกเจำ้หน้ีกำรค้ำภำยใน ประเทศประมำณ 30 วนั ส ำหรบั
กำรสัง่ซื้อวตัถุดบิจำกต่ำงประเทศจะช ำระเงนิทนัท ีโดยใช้สนิเชื่อประเภททรสัต์รซีที (TR) เมื่อไดร้บัเอกสำรกำรส่งสนิค้ำ
จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยครบถ้วน ซึ่งประกอบดว้ย ใบก ำกบัรำคำสนิคำ้ (Invoice), ใบก ำกบัรำยกำรสนิคำ้ (Packing List) และใบ
ขนส่งสนิคำ้ (Bill of lading) โดยจะไม่ไดบ้นัทกึเป็นเจ้ำหน้ีกำรคำ้ ส่งผลใหณ้ สิน้ปี 2557 – สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัมี
ระยะเวลำในกำรช ำระหน้ีเฉลีย่คอ่นขำ้งสัน้ คอื เท่ำกบั 12 วนั 15 วนั และ 25 วนั ตำมล ำดบั โดยในปี 2559 มรีะยะเวลำใน
กำรช ำระหน้ีเฉลีย่นำนขึน้เน่ืองจำกบรษิทัมอีตัรำหมนุเวยีนของเจำ้หน้ีกำรคำ้ลดลง 

 
(3) ส ำหรบัเจำ้หน้ีอื่นประกอบดว้ย คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย  เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร  และเงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ซึ่งเป็น ลกัษณะของ

เงนิมดัจ ำ โดย ณ สิน้ปี 2557 – สิน้ปี 2559 มจี ำนวนเท่ำกบั 15.09 ล้ำนบำท 18.86 ล้ำนบำทและ 27.63 ลำ้นบำท 
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ตำมล ำดบั โดย ณ สิน้ปี 2559 เจำ้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้จำกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยคำ้งจ่ำย และมรีำยกำรโบนัสคำ้งจ่ำยของบรษิทั
ยอ่ย เป็นตน้ 

 

รายละเอียดเจ้าหนีนการค้า 
มลูค่า (ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 

   เจำ้หน้ีกำรคำ้ 21.72 38.39 85.76 
   เจำ้หน้ีอื่น 15.09 18.86 27.63 
   เจ้าหนีนการค้าและเจ้าหนีนอ่ืน 36.81 57.25 113.39 

  
หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2557 – ณ สิน้ปี 2559 มมีูลค่ำเท่ำกบั 14.07 ล้ำนบำท 12.06 ลำ้นบำท และ 20.75 ลำ้นบำท 

ตำมล ำดบั โดยแบ่งเป็น  
(1) หน้ีสนิระยะยำวตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธจิำกส่วนที่ถงึก ำหนดช ำระใน 1 ปี)  ณ สิน้ปี 2557 – ณ สิน้ปี 2559  มจี ำนวน 

2.33 ลำ้นบำท 4.83 ลำ้นบำทและ 4.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
(2) ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน เป็นกำรประมำณกำรค่ำชดเชยผลประโยชน์ของพนักงำนเมื่อเกษียณอำยุงำน  ตำม

มำตรฐำนบญัชฉีบบัที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงำน ซึ่งเริม่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2554 เป็นต้นไป โดย ณ 
สิน้ปี 2557 – สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัมภีำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนจ ำนวน 6.04 ล้ำนบำท 7.23 ล้ำนบำท และ 16.42 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดย ณ สิ้นปี 2559 ภำระผูกพนัดงักล่ำวเพิม่ขึ้นส่วนใหญ่เกดิจำกกำรที่ผู้ประเมนิฯ เปลี่ยนแปลง
สมมตฐิำนทำงกำรเงนิ และปรบัปรงุจำกประสบกำรณ์ของผูป้ระเมนิฯ 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
 ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2557 – ณ สิน้ปี 2559 มมีูลค่ำเท่ำกบั 694.54 ล้ำนบำท 910.76 ล้ำนบำท และ 1,025.64 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัมกี ำไรสุทธเิพิม่ขึน้ โดยมกีำรจ่ำยปันผลตำมนโยบำย ใน
อตัรำที่ไม่กระทบต่อสภำพคล่องของบรษิทั โดยในปี 2559 บรษิทัรบัช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนสุทธจิำกกำรใช้สทิธ ิESOP-W1 เป็นทุนที่
เพิม่ขึน้ 1.15 ลำ้นบำท โดยมสีว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพิม่ขึน้ 6.33 ลำ้นบำท 
 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
 อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2557 – ณ สิน้ปี 2559 เท่ำกบั  0.12 เท่ำ 0.11 เท่ำ และ 0.14 เท่ำ ตำมล ำดบั 
ทัง้น้ีเน่ืองจำกบรษิทัฯ ยดึหลกัควำมระมดัระวงั จงึมนีโยบำยกำรลงทุนโดยพยำยำมใช้แหล่งเงนิทุนจำกเงนิทุนหมุนเวยีนเป็นหลกั 
โดยหลกีเลีย่งกำรใชส้นิเชื่อของสถำบนักำรเงนิ (เพื่อลดรำยกำรดอกเบี้ยจ่ำย) ดงันัน้จงึเหน็ไดจ้ำกกำรลงทุนในโครงกำรที่ผ่ำนมำส่วน
ใหญ่มกัใช้เงินทุนหมุนเวยีนภำยในบรษิทัเองหรือออกหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลกั โดยในปี 2558 ทำงบรษิทัได้ออกหุ้นเพิม่ทุนจ ำนวน 
51,065,004 หุน้ โดยเป็นกำรเพิม่ทุนและจ่ำยปันผลจ ำนวน 49,999,848 หุน้ รำคำหุน้ละ 1.00 บำท และตำมกำรใช้สทิธ ิESOP-W1 
จ ำนวน 1,065,156 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 4.48 บำท ท ำใหม้กีระแสเงนิสดเพยีงพอในกำรลงทุนเพิม่ ไมต่อ้งพึง่สถำบนักำรเงนิมำกนัก ท ำ
ใหม้คีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกำรเงนิ และเพิม่อ ำนำจในกำรต่อรองกบัสถำบนักำรเงนิอกีดว้ย โดยในปี 2559 อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อ
สว่นของผูถ้อืหุน้มกีำรปรบัตวัขึน้เลก็น้อยโดยมสีำเหตุส ำคญัจำกกำรมเีจำ้หน้ีกำรคำ้เพิม่ขึน้ และกำรใช้สนิเชื่อของบรษิทัย่อย (เมฆำ -
เอส) เป็นตน้ 
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ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 
1. กำรลงทุนของ บจก.เจ.เอส.ว.ี เทคนิคอล ในโรงงำนผลติท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำใต้ดนิ (RTRC) ซึ่งเป็นสนิค้ำใหม่และมโีอกำสสรำ้ง

รำยไดใ้หก้บับรษิทัในระยะยำว ทัง้น้ี กำรลงทุนดงักล่ำวเป็นเพยีงระยะเริม่แรก จงึคำดว่ำจะมกีำรขยำยกำรลงทุนได้อกีในอนำคต 
เมื่อบรษิทัเริม่ผลติและขำยสนิคำ้ดงักล่ำว ร่วมกบัแผนงำนผลติและพจิำรณำปรมิำณค ำสัง่ซื้อของลูกคำ้เป็นส ำคญั ดงันัน้บรษิทั
จงึอำจตอ้งจดัหำแหล่งเงนิลงทุนที่เหมำะสม เพื่อใช้ในกำรสัง่ซื้อเครื่องจกัร ตลอดจนเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อซื้อวตัถุดบิเพิม่ขึน้ใน
อนำคตดว้ย 
 

2. กำรเติบโตของ บจก.เมฆำ-เอส (บริษทัย่อย) ซึ่งมธีุรกิจหลกัเป็นธุรกิจรบัเหมำงำนติดตัง้ระบบไฟฟ้ำ จ ำเป็นต้องใช้เงนิทุน
หมุนเวยีน และกำรใช้สนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิในรูปแบบต่ำงๆ เช่น วงเงนิหนังสอืค ้ำประกนัธนำคำ  B/G วงเงนิ LC ในกำร
สัง่ซื้อสนิคำ้ และ วงเงนิเบกิเกินบญัชี เป็นต้น ดงันัน้จงึจ ำเป็นต้องพึง่พำกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิจำกผูถ้อืหุน้ รวมถงึกำรขอ
ควำมช่วยเหลือในกำรค ้ำประกนัสินเชื่อสถำบนักำรเงิน บรษิทัฯในฐำนะผู้ถือหุ้นใหญ่จึงคำดว่ำจะยงัคงให้กำรสนับสนุนทำง
กำรเงนิแก่ บจก.เมฆำ-เอส ต่อไป จนกระทัง่ บจก.เมฆำ-เอส มสีถำนะทำงกำรเงนิเขม้แขง็ และสำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปได้
โดยใช้สภำพคล่องทำงกำรเงนิ และมหีลกัประกนัของตนเอง ทัง้น้ี กำรใหก้ำรสนับสนุนดงักล่ำวบรษิทัฯ ยงัค ำนึงถงึกำรรกัษำ
สภำพคล่องให้อยู่ในระดบัที่เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจเป็นส ำคญั นอกจำกน้ี กำรเติบโตของ บจก.เมฆำ -เอส จะท ำให้
โครงสร้ำงของฐำนะกำรเงนิในงบกำรเงนิรวมมกีำรเปลี่ยนแปลงไป เช่น สนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิม่จำกรำยกำรมูลค่ำงำนเสรจ็รอ
เรยีกเก็บ หน้ีสนิเพิม่จำกเจ้ำหน้ีสถำบนักำรเงนิ และจำกเจ้ำหน้ีกำรค้ำ ตลอดจนอตัรำก ำไรขัน้ต้นและอตัรำก ำไรสุทธ ิในงบ
กำรเงนิรวมเปลี่ยนแปลงไปอนัเน่ืองมำจำก อตัรำก ำไรฯ ของ บจก.เมฆำ-เอส โดยปกตจิะไม่อยู่ในระดบัเดยีวกบัก ำไรฯ ของ 
บมจ.แอรโ์รว ์ซนิดเิคท และบจก.เจ.เอส.ว.ีเทคนิคอล เป็นตน้ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงับริษัทขอรับรอง ว่าข้อมลู

ดงักล่าวถกูต้องครบถ้วนไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนีบ้ริษัทขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีได้แสดงข้อมลูอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว 

2. บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้ของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้ มีการปฏิบตัติามระบบดงักล่าว 

3. บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้ง

ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วซึ่ง

ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

จดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้

มอบหมายให้  นายสมภพ จโูล่ห์  เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใด  ไม่มีลายมือช่ือของนายสมภพ จูโล่ห์

ก ากบัไว้  บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้ว ดงักล่าวข้างต้น 

 

 

 รายช่ือ ต าเหน่ง ลายมือช่ือ 

 

 นายธานินทร์ ตนัประวตัิ กรรมการ _____________________ 

 

 

 นายภาณพุงศ์ วจิิตรทองเรือง กรรมการ _____________________ 

 

 ช่ือผู้รับมอบอ านาจ ต าแหน่ง  ลายมือช่ือ 

 

 

 นายสมภพ จูโล่ห์ ผู้อ านวยการส่วนบญัชีและการเงิน ______________________ 
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เอกสารแนบ 1    รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และ เลขานกุารบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบัที ่ ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

วฒิุการศกึษา-อบรม สดัสว่นการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

% 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

1 ผศ.ดร.วชิยั โถสวุรรณจิดา กรรมการอิสะ / 
ประธานกรรมการ 
วนัท่ีแตง่ตัง้ 9/11/58 

65 - เศรษฐศาสตร์บณัฑติ(เกียรตินิยม ดี) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- นิตศิาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- นิเทศศาสตร์บณัฑติ  
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
-เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต(ภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-ดษุฎีบณัฑติ สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพฒันา 
มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  

ไม่มี ไม่มี 2545-ปัจจบุนั ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยั
เกษมบณัฑิต 

2549-2550 SIG Combibloc Ltd. 
2543-2545 บจก. อตุสาหกรรม
อาหาร ส.ขอนแก่น 

2518-2543 บมจ.ธนาคาร กรุงไทย 

2 ดร.สรุเดช จนัทรานรัุกษ์ กรรมการอิสะ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
วนัท่ีแตง่ตัง้ 31/7/55 

70 -ปริญญาเอก วศิวกรรมการโครงสร้าง University 
of Minnesota 
-อบรมหลกัสตูร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ปี 2548 

ไม่มี ไม่มี 2532-ปัจจบุนั บจก. ซีตาเนีย  
2517-2532 มหาวทิยาลยัเทค
โนโลย่ีพระเจ้าเกล้าธนบรีุ 

3 นายชนะ สิงห์ รุ่งเรือง กรรมการอิสระ  / 
กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีแตง่ตัง้ 31/7/55 

53 -ปริญญาตรี สาขาบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ปริญญาโท การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทค
โนโลย่ีเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
-อบรมหลกัสตูร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ปี 2554 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2527-2538 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แหง่ประเทศไทย 

2526-2527 ฝ่ายหนีส้ินธนาคาร
ไทยพาณิชย์ 
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ล าดบัที ่ ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

วฒิุการศกึษา-อบรม สดัสว่นการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

% 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

4 นายน าพล เงินน าโชค กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีแตง่ตัง้ 31/7/55 

48 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
-อบรมหลกัสตูร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ปี 2548 
 

ไม่มี ไม่มี 2557-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา
คณะท างานทางการเมือง ของ
ประธานสภานิตบิญัญตัิ
แหง่ชาติ 

2552-2554 บมจ.ปิกนิก คอร์
ปอเรชัน่  

5 นายเลิศชยั วงค์ชยัสิทธ์ิ กรรมการ / 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
วนัท่ีแตง่ตัง้ 31/7/55 

53 ศลิปศาสตร์มหาบณัฑติ-มหาวิทยาลยัรังสิต 
-อบรมหลกัสตูร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ปี 2548 
 

26.53 พ่ีชายของ นางประ
ครอง นามนนัทสิทธ์ิ 
และ นายภาณพุงศ์  
วจิิตรทองเรือง 

2531-ปัจจบุนั บมจ.แอร์โรว์  
ซนิดเิคท 

2531-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เจ.
เอส.วี เทคนิคอล 

6 นายธานินทร์ ตนัประวติิ์ กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
วนัท่ีแตง่ตัง้ 31/7/55 

52 -ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลย่ี
พระจอมเกล้าธนบรีุ 
-อบรมหลกัสตูร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ปี 2555 

0.43 ไม่มี 2554-ปัจจบุนั บริษัท แอร์โรว์  
ซนิดเิคท จ ากดั(มหาชน) 

2531-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เจ.
เอส.วี เทคนิคอล 

2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บจก.
เมฆา-เอส 

2551-2554 บจก. เอ็นจิคอน 
แอนด์ เซอร์วสิ 

7 นายภาณพุงศ์  วจิิตรทองเรือง กรรมการ / 
ผู้อ านวยการส่วน
สนบัสนนุ 
วนัท่ีแตง่ตัง้ 18/4/56 

40 -ปริญญาโท MBA สาขา Finance 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
-อบรมหลกัสตูร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ปี 2554 

2.78 น้องชาย นายเลิศชยัฯ 2549-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.
แอร์โรว์  ซนิดเิคท 

2531-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เจ.
เอส.วี เทคนิคอล 
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ล าดบัที ่ ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

วฒิุการศกึษา-อบรม สดัสว่นการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

% 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

8 นางประครอง นามนนัทสิทธ์ิ กรรมการ / 
วนัท่ีแตง่ตัง้ 18/4/56 

49 -ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
-อบรมหลกัสตูร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ปี 2554 

7.04 น้องสาว นายเลิศชยัฯ 2531-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.
แอร์โรว์  ซนิดเิคท 

2531-ปัจจบุนั กรรมการ บจก. 
เจ.เอส.วี เทคนิคอล 

2544-ปัจจบุนั บจก. เจ.เอส.วี.
สปริง 

2536-2538 Modernform 
Public Co.,Ltd. 

9 นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ กรรมการ / ผู้อ านวยการ
ส่วนปฏิบตัิการ 
วนัท่ีแตง่ตัง้ 25/4/59 

55 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-อบรมหลกัสตูร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ปี 2554 

0.28 ไม่มี 2546-ปัจจบุนั กรรมการ/
ผู้อ านวยการส่วนปฏิบตักิาร 
บมจ. แอร์โรว์ ซนิดเิคท 

10 นายชโลธร พตูระกลู 
(ด ารงต าแหน่งถึงวนัที่ 28 ก.พ. 60) 

เลขานกุารบริษัท / 
ผู้อ านวยการส่วนบญัชี 
และการเงิน 
วนัท่ีแตง่ตัง้ 18/4/56 

55 -ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-อบรมหลกัสตูร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ปี 2554 

0.00 ไม่มี 2553- กพ.2560 เลขานกุารบริษัท 
/ ผู้อ านวยการส่วนบญัชี และ
การเงิน บมจ.แอร์โรว์ ซนิดเิคท 

2537-2550 บจก. ยูนิเวอร์แซล 
พาราวดู 

 



บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน)  
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

เอกสารแนบ 2 หน้า 82 

 

เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จ ากดั 

ช่ือ ต ำแหน่ง 
นายเลิศชยั วงค์ชยัสิทธ์ิ กรรมการผู้จดัการ 
นายภาณพุงศ์ วจิิตรทองเรือง กรรมการ 
นางประครอง นามนนัทสิทธ์ิ กรรมการ 

 
 
บริษัท เมฆา เอส จ ากดั 

ช่ือ ต ำแหน่ง 
นายธานินทร์ ตนัประวตัิ กรรมการ 
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รำยละเอียดเก่ียวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

บริษัทใช้บริการหน่วยงานตรวจสอบภายนอก (Outsource) บริษัท โปรจีเนียส ออดทิ แอนด์ คอนซลัติง้ จ ากดั ให้ปฏิบตังิานเป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  ซึง่ได้มอบหมายให้ นางสาวนนัทนีิ วรวนิชย์ (CPA) ในฐานะ

กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 

รายช่ือ / ต าแหน่ง / วนัท่ี
ได้รับการแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา 
ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

นางสาวนนัทินี  วรวนิชย์ 
ผู้ตรวจสอบภายใน –  
จากหน่วยงานภายนอก  
(มิถนุายน 2557) 

38 ปี - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทยเลขทะเบียน 7897 
; เม่ือปี 2548 
-  สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
-  สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
-  Master’s degree in MBE (Business Economics) : 
สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ (NIDA) 
-  Bachelor’s degree in B.B.A. 1st Class Honor 
(Accounting) ศนูย์กลาง สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  
หลกัสตูรอบรม 
-  Grand Seminar :  Good Governance for AEC 
(สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน) 
-  TFRS ปี 60 (สภาวชิาชีพบญัชี) 
-  รายงานผู้สอบบญัชีใหม่ ปี 59 
-  ภาพรวมมาตรฐานการสอบบญัชีของไทย รุ่นท่ี 4/59  
 

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

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

บจ. โปรจีเนียส ออดทิ 
แอนด์ คอนซลัติง้ 
บจ. เจ เอส แอล  โกลบอล 
มีเดีย 
บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ 
โปรดกัส์ 
บจ. กรุงเทพโทรทศัน์และ
วทิย ุจ ากดั (ช่อง 7) 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินทรัพย์สิน 
- ไม่มี - 
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แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน 
 
 
 
 

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทในเครือ 
 
 
 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) 

 

1. องค์กรแสดงถงึควำมยึดม่ันในคุณค่ำของควำมซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิท่ีอยู่บนหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลมุถงึ 
       1.1.1  การปฏิบตัหิน้าท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ 
       1.1.2 การปฏิบตัติอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

  

1.2  มีข้อก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถงึ 
       1.2.1  มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนกังาน ท่ีเหมาะสม 
       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบักิจการ ซึง่รวมถงึการห้ามคอร์รัปชนัอนัท าให้เกิดความเสียหายตอ่องค์กร1 
       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 
       1.2.4  มีการส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้ บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น 
รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทกุ
ปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

  

1.3 มีกระบวนการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัติาม Code of Conduct 
      1.3.1 การตดิตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิ 
(compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

  

1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอนัควร 
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าท่ีขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม 
และภายในเวลาอนัควร 

  

                                           
1 บริษัทควรก าหนดการควบคมุภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงของบริษัท 
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2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแล (Oversight) และพัฒนำกำร

ด ำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะ
ของคณะกรรมการไว้อย่างชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดแูลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทท่ีส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้ 

  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อ่ืนใด อัน
อาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัเิร่ืองการควบคมุภายใน ในองค์กร ซึง่ครอบคลุมทัง้การ
สร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการส่ือสาร และ
การตดิตาม 

  

 

3. ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรส่ังกำรและ 

ควำมรับผิดชอบท่ีเหมำะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภำยใต้กำรก ำกับดูแล (oversight) ของ

คณะกรรมกำร 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนบัสนนุการบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและ
กฎหมาย รวมถงึการจดัให้มีการควบคมุภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซึง่ท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุ
ระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น   

  

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสาร
ข้อมลู 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสูง 
ผู้บริหาร และพนกังาน  
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4. องค์กรแสดงถงึควำมมุ่งม่ันในกำรจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวธีิการปฏิบตัเิพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถ
ท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธีิการปฏิบตันิัน้อย่างสม ่าเสมอ 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการ
เหล่านีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสมอย่างทนัเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบท่ีปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้ สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั   

 

5. องค์กรก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุตำม

วัตถุประสงค์ขององค์กร 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้ บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิในกรณีท่ีจ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวลั ท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถุประสงค์ในระยะสัน้และระยะ
ยาวของบริษัท 

  

5.3  คณะกรรมการและผู้ บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นให้สามารถ
เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบตัติามการควบคมุภายในด้วย 

  

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
บคุลากรแตล่ะคน 
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กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเส่ียงต่ำง 

ๆ  ที่เก่ียวข้องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ 
โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถงึสิทธิหรือภาระผูกพนัของบริษัท
ได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั  เช่น ผู้ ใช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถงึกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง 
 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนมุตัิและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียง
ให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตั ิจนเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมขององค์กร 

  

 

7. องค์กรระบุและวเิครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภทที่อำจกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงครอบคลุม

ทั่วทัง้องค์กร  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุความเส่ียงทุกประเภทซึง่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หน่วยธุรกิจ 
ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานตา่ง ๆ   

  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร ซึ่ง
รวมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

  

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึน้  

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียงนัน้ 
(acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับ
ความเส่ียง (sharing) 
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8. องค์กรได้พิจำรณำถงึโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเส่ียงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัท ารายงาน
ทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน  การท่ีผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม
ภายใน (management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงข้อมลูในรายงานท่ีส าคญั  การ
ได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สินโดยไม่ถกูต้อง เป็นต้น 

  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเปา้หมายการปฏิบตังิานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ี
ก าหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแล้ว
ด้วยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนกังานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูง
เกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และ
มาตรการท่ีบริษัทด าเนินการเพ่ือปอ้งกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

  

8.4 บริษัทได้ส่ือสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัติามนโยบายและแนวปฏิบตัท่ีิก าหนดไว้    
 

9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปล่ียนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนัน้
อย่างเพียงพอแล้ว  

  

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนัน้
อย่างเพียงพอแล้ว 

  

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้น าองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนัน้อย่างเพียงพอ
แล้ว 
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กำรควบคุมกำรปฏิบัตงิำน (Control Activities) 

 

10. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถงึลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ 
อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้ และ
การบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าท่ี  และล าดบัชัน้การอนมุตัิของผู้บริหารในแต่ละ
ระดบัไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพ่ือให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและ
อ านาจอนมุตัขิองผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการ
คดัเลือกผู้ขาย  การบนัทึกข้อมลูรายละเอียดการตดัสินใจจัดซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุุปกรณ์ หรือ 
การเบิกใ ช้ เค ร่ืองมือต่างๆ เ ป็นต้น  โดยได้จัดให้ มีกระบวนการส าหรับกรณีต่าง  ๆ  ดัง นี  ้
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง้บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการ
ระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบนั
เสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนมุตัธิุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะท่ีมีผลผูกพนับริษัทใน
ระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสินค้า การให้กู้ ยืม  การค า้ประกนั  บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจ
แล้ววา่ มีการปฏิบตัิเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพนับริษัท เช่น ติดตามการ
ช าระคืนหนีต้ามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

  

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 
manual และ automated หรือการควบคมุแบบปอ้งกนัและตดิตาม 

  

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ 
สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ้ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็น
การตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หน้าท่ีอนมุตั ิ 
(2) หน้าท่ีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน  
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11. องค์กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนกำรบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบตังิาน
และการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้ก ำหนดสิ่งที่คำดหวังและขัน้ตอนกำร

ปฏิบัต ิเพ่ือให้นโยบำยท่ีก ำหนดไว้นัน้สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกมุเพ่ือตดิตามให้การท าธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิท่ีก าหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพ่ือป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของ
บริษัท ปใช้ส่วนตวั   

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมกระท าโดยผู้ ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้   

12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคญั และ

พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการตดิตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ก าหนดแนวทาง

ให้บคุคลที่บริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มี

เงินลงทนุในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 

  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ  ไปปฏิบตัิโดยผู้บริหาร

และพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัขิองบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยบคุลากรที่มี

ความสามารถ รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตังิาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัใิห้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ   
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ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Information & Communication) 

 

13. องค์กรข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภำพ เพ่ือสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมท่ีก ำหนดไว้ 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลท่ีต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ท่ีมี
คณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถงึปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู    

13.3 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมลูท่ีส าคญัอย่างเพียงพอส าหรับ ใช้ประกอบการตดัสินใจ 
ตวัอย่างข้อมลูที่ส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอ ให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือก
ตา่ง ๆ  

  

13.4 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุ
ข้อมูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่า
ตามที่กฎหมายก าหนด  

  

13.5 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทกึข้อ
ซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ี
ไม่เหน็ด้วยกบัเร่ืองที่เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้ สอบบัญชีหรือผู้ ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุม
ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อย่างครบถ้วนแล้ว  

  

 

14. องค์กรส่ือสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซึ่งรวมถงึวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน

ที่จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่วำงไว้ 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง  การส่ือสารท่ีเหมาะสม 
เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ และ  คณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถงึแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ เช่น 
การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อขอข้อมลูอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้
การตดิต่อสอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้ บริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้ บริหาร
นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น 

  

14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ง
ข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภยั 
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15. องค์กรได้ส่ือสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เก่ียวกับประเดน็ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานนัก
ลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

  

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถ

แจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภยั 
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ระบบกำรตดิตำม (Monitoring Activities) 

 

16. องค์กรตดิตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยังด ำเนินไป

อย่ำงครบถ้วน เหมำะสม 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบตัิ  และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบตั ิและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

  

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้ โดยการประเมินตนเอง 
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการตดิตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษัท   
16.4 ด าเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ท่ีมีความรู้และความสามารถ   
16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ    

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรฐานสากล การปฏิบตัิงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

  

 

17. องค์กรประเมินและส่ือสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคลที่รับผิดชอบ 

ซึ่งรวมถงึผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพ่ือติดตามแก้ไข
อย่างทนัทว่งที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกต่างจากเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้อย่างมีนยัส าคญั 

  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือสงสัย
ว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตัิท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจ
กระทบตอ่ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เร่ิม
ด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลา
อนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการบริษัท /
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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