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รายงานความยั่งยืน (Sustainability Development)
1. ช่วงเริ่มต้น
นับตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ในปี 2525 เป็นต้นมาทางบริษัทฯ มีนโยบายดาเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมายังไม่กาหนดแนวทางชัดเจนในการดาเนินงานด้าน
ความรับผิดต่อสังคมที่เป็นมาตรฐานสากล
2. กำรพัฒนำเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน
บริษัทฯ มีนโยบายจัดทารายงานด้านการดาเนินการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยรวมไว้ในรายงานประจาปี 2560 เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วย
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลและยังรวมไปถึงการช่วยเหลือบุคคลและชุมชน
3. แนวทำงกำรจัดทำรำยงำนตำมแบบสำกล
ในปี 2560 เป็นปีแรก ในการทารายงานของบริษัทฯ และได้มีการประยุกต์ให้มีการพัฒนาการดาเนินงาน ในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อองค์กรหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้สอดคล้องกับแนวทางของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์
แห่ง ประเทศไทย โดยมีห ลั กการ 3 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นสั ง คม ด้า นเศรษฐกิจ ด้า นสิ่งแวดล้อม ทั้ง นี้ ได้เลือกประเด็ น ที่มีผลกระทบต่อ
ความสาคัญ จากการดาเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ต่อผู้มีส่วนได้เสียและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมรวมเอาไว้ในรายงาน
ประจาปี
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีกระบวนการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นที่เปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ
โดยได้จัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้
ที่ www.arrow.pipe.com และหากมีความต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อที่ตั้งสานักงานของ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด
(มหาชน) เลขที่ 3088 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-749-8135
4. ระยะเวลำ
กาหนดระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนารายงานฯ ประมาณ 3 ปี
5. ขอบเขตกำรรำยงำน
รายงานความยั่งยืนปี 2562 นี้จะครอบคลุมเฉพาะบริษัทฯ โดยเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ในระดับข้อมูลหลักและระดับข้อมูลรวม
ตามกรอบการรายงาน CSR แบบบูรณาการ
6. แนวทำงที่นำมำใช้
บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแบบสากล รายงานความยั่งยืนขององค์กรโดยสถาบันธุรกิจเพื่อ
สังคมและตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
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นโยบำยกำรพัฒนำธุรกิจที่ยั่งยืน
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยก้าวเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯได้นาแนว
ปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้จึงนามาสู่
นโยบายการดาเนินงานที่ทางบริษัทฯได้นามายึดถือปฏิบัติเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม
1. กำรดำเนินธุรกิจภำยใต้กลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยำว
บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางด้านธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่ยังคงความยืดหยุ่นในการปรับตัว โดยคานึงถึงปัจจัย
ความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แสวงหาวิธีและกระบวนการที่ทาให้ธุรกิจสามารถเอาชนะ
คู่แข่งในทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
2. ดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส
บริษัทฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามหลักจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุก
ขั้นตอนของการดาเนินธุรกิจ
3. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ำย
บริษัทฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบในทางลบให้น้อยที่สุด หรือไม่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเลย ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และยังมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกันด้วยความจริงใจ มุ่งมั่นดาเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย
4. ดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาสังคมโดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ จนไปถึงการพัฒนาชุมชนภายนอกในการทาประโยชน์
หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งที่ดีให้กับชุมชนและสังคม ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อม
ทั้งสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติตนที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้นอ้ ยที่สุดหรือไม่มีเลย
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หลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ได้ใช้หลัก Triple Bottom Line มาเป็นหลักการที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯเชื่อมั่นว่า
การที่องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องมี วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และมีแผนการดาเนินงานที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับการดู แล
สังคมสิ่งแวดล้อมและการดาเนินกิจการด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง อีกทั้งยังมุ่งเ น้นไปยังความสมดุล
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงกัน

บรรษัทภิบำล

เศรษฐกิจ
การสร้ า งความเชื่ อ มั่น ทางด้านเศรษฐกิ จ

กากับดูแลการบริหาธุรกิจให้มีความ

กาไร ผลประกอบการร่วมกันของทุกฝ่ายที่

โปร่งใสและเป็นธรรม
-การดาเนินงานตามนโยบายและ

เกี่ยวข้องและควบคู่กับผูม้ สี ่วนได้เสีย
บรรษัทภิบำล

-การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
-การจัดการและบริหารความเสี่ยง
-การเปิดเผยข้อมูลและการายงาน

-การบริหารห่วงโซ่คุณค่า
-การบริหารธุรกิจ

เศรษฐกิจ
สังคม
สิ่งแวดล้อม

สังคม
จุดเริ่มต้นที่จะจุดประกายให้สังคมได้เห็นถึง
สิ่งแวดล้อม

ความสาคัญ ของการเกื้อ กูลต่อสั งคมรอบ

การดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมและสร้าง

ข้างด้วยการสร้างมิตรภาพ

ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่สุดหรือไม่สร้างเลย

-การพัฒนานวัตกรรม

-การจัดการทรัพยากรและสิ่ง แวดล้อม

-การพัฒนาสินค้าและการบริการ

-การจัดการของเสีย

-ความปลอดภัยด้านชีวอนามัย

-ลดการปล่อยมลพิษออกสู่อากาศ

-สุขภาวะชุมชน
-การพัฒนาชุมชนและสังคม
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กระบวนกำรประเมินสำระสำคัญของธุรกิจ

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินการประเมินสาระสาคัญตามแนวทางของหลักการรายงานความยั่งยืนเพื่อระบุ
และจัดลาดับ ความสาคัญ ในประเด็น ด้านความยั่ง ยืน ที่ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สัง คม สิ่งแวดล้อม แ ละผู้มีส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องและเป้าหมายสาหรับการปรับปรุงที่ดีขึ้น การประเมินสาระสาคัญจึงเป็นหนึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะ
สนับสนุน การบริหารจัดการประเด็นที่มีสาระสาคัญต่อไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อบริ ษัทฯ ในการประเมินประเด็นที่เป็น
สาระสาคัญของบริษัทฯ ได้มีกระบวนการดังนี้
1. กำรระบุประเด็นสำคัญ
 การนิยามและระบุประเด็นสาคัญ



นิยามสาระสาคัญที่มีประโยชน์อย่างไรต่อ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท
และกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินสาระสาคัญ
กาหนดตัวชี้วัดความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอด
จนถึงห่วงโซ่คุณค่าที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ระบุ แ ละจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของผู้ มีส่ วนได้ เ สี ยทั้ ง ภายในและ
ภายนอก เช่น ลูกค้า คู่แข่ง พนักงาน ผูถ้ ือหุ้น ชุมชน




 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย



ให้ ผู้มีส่วนได้เ สียทั้ง ภายในและภายนอกองค์กรเข้า มามีส่วนร่วม
ผ่านระบบสารวจสาระสาคัญ ดังนี้
- สารวจความพึงพอใจลูกค้าจากแบบประเมินความพึงพอใจ
- สารวจความคิดเห็นของพนักงาน ในประเด็นสาคัญ หรือ โดยการ
สารวจผ่านหัวหน้างาน หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- สารวจความคิดเห็นผู้ถือหุ้นจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้น -ลูกค้า

2. กำรประเมินระดับควำมสำคัญ


การวิ เ คราะห์ ค วามส าคั ญ และจั ด ล าดั บ
ความสาคัญ





สารวจและรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
เสีย
จัดประเภทประเด็นสาคัญ ในแง่ของความเสี่ยงและโอกาสสาหรับ
ธุรกิจ และผูม้ ีส่วนได้เสีย
วิเคราะห์ประเด็นสาคัญในแต่ละประเด็น โดยกาหนดขอบเขต
ผลกระทบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3. กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง


นาเสนอประเด็นสาคัญต่อคณะกรรมการ
หรือคณะทางานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง




รำยงำนควำมยั่งยืน (SD Report)

นาเสนอประเด็นที่ผ่านการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญต่อ
คณะกรรมการ และคณะทางานด้านการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ และคณะทางานด้านการกากับดูแลกิจการ ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของประเด็นที่มีสาระสาคัญและขอบเขตที่
สัมพันธ์กันโดยอ้างอิงจากผลประเมินความสาคัญต่อความสาเร็จ
ของธุรกิจ
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บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน (Sustainability Development) ปี 2562
จากกระบวนการประเมินสาระสาคัญของธุรกิจตามกระบวนการข้างต้น สาระสาคัญที่ได้รับการพิจารณาจากการบ่งชี้และความ
คาดหวัง จากผู้มีส่วนได้เ สียที่เกี่ยวข้อง ผนวกกับ ประเด็ นที่มีความส าคัญ ต่อธุ รกิจ และประเด็นความยั่ง ยืนทั้งด้า นเศรษฐกิจ สัง คม และ
สิ่งแวดล้อม พบว่ามีประเด็นที่ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสาคัญสูงสุด 10 ประเด็น อาทิ คุณภาพ
สินค้า ราคาของสินค้าที่ต้องแข่งขันได้ การจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา การบริการลูกค้าที่ดี การขาดแคลนแรงงาน ค่าตอบแทนของพนักงาน
ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่ค้า การปล่อยมลพิษจากกระบวนการผลิต การกากับดูแลกิจการที่ดี
ประเด็นที่เป็นสำระสำคัญ 10 ประเด็น

รำยงำนควำมยั่งยืน (SD Report)
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บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน (Sustainability Development) ปี 2562
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดลาดับความสาคัญจากประเด็นที่เป็นสาระสาคัญทั้ง 10 ประเด็น แยกออกเป็น 3 ประเด็นหลัก จากการ
วิเคราะห์ถือว่าเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อความสาคัญของธุรกิจ ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นสอดคล้องกับกับเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 8 (การจ้างงานที่มีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ) และข้อที่ 12 (แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีแผนการดาเนินงานในการพัฒนา แก้ไข
หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น มีกาหนดระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนาเพื่อตอบสนองประเด็นซึ่งเป็นสาระสาคัญดังกล่าว โดยมีกาหนด
ระยะเวลาประมาณ 3 ปี
ประเด็นสาคัญ (Materiality)
1. ราคาของสินค้าที่ต้องแข่งขัน
ได้

-

2. การจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา

-

รำยงำนควำมยั่งยืน (SD Report)

ผลกระทบต่อธุรกิจ
หากบริ ษั ท ไม่ มี แ ผนด้ า นราคาที่ ส ามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้ การดาเนินธุรกิจ
ก็จะไปไม่รอด จะไม่สามารถยืนอยู่ได้ อีก
ทั้ง ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ มีคู่แข่งเยอะ
มากขึ้น จึง ต้องมีก ารบริห ารจัด การ หรือ
กลยุ ท ธ์ แผนการตลาดที่ ดี และต้ อ ง
สอดคล้องการภาวะเศรษฐกิจให้มากขึน้

แผนการบริหารจัดการ
- สรรหาวัตถุดิบที่ถูกที่สุดเพื่อลดต้นทุน
การซือ้ วัตถุดิบ แต่ยังคงเป็นวัตถุดิบที่
ตรงตามมาตรฐานความต้องการของ
ลูกค้า และเป็นไปตามกฎหมาย
- มีแผนดาเนินงานปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถใช้
งานเครื่องจักรได้เต็มกาลังมากขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าได้มาก
ขึ้ น แต่ ต้ น ทุ น การใช้ ง านเครื่ อ งจั ก ร
ยัง คงเท่า เดิม เป็น การลดต้นทุ น การ
ผลิตอีกด้าน
- พั ฒ นาเครื่ อ งจั ก รให้ เ ดิ น เครื่ อ งได้
เต็มที่ เพื่อให้ได้สินค้ามากขึ้น ต้นทุนก็
จะลดลง
- ตรวจสอบข้ อ มู ล ด้ า นการตลาดใน
ภาพรวม ประเมินเศรษฐกิจในแต่ล ะ
ช่ ว ง และประเมิ น ด้ า นกลยุ ท ธ์ ท าง
ก ารตล าด ข อง คู่ แ ข่ ง เพื่ อ น า ม า
เปรียบเทียบด้า นราคาว่า จะสามารถ
แข่ ง ขั น ราคากั บ คู่ แ ข่ ง รายอื่ น ๆได้
อย่างไร
หากมีกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้า กรณีที่จะส่งผลให้การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้
ให้ลูกค้าได้ตรงเวลา หรือตรงตามกาหนดที่ ไม่ตรงเวลา มี 2 ปัจจัย ได้แก่ สินค้าขาดไม่มี
ตกลงกั บ ลู ก ค้ า เอาไว้ ก็ อ าจท าให้ ส่ ง ผล ในสต๊อค และมีสินค้าพร้อมส่งตามสต๊อคแต่
มีกระบวนการจัดส่งที่ไม่ดี
กระทบทางธุรกิจในการสูญเสียลูกค้าไป
สิ น ค้ า ขาดไม่ มี ใ นสต๊ อ ค การแก้ ไ ข
ต้ อ ง เริ่ ม จากวาง แผนการสั่ งซื้ อ
วัตถุดิบไม่ให้ขาด หรือให้ได้รับวัตถุดิบ
ตรงตามกาหนดมากที่สุด และต้อง
วางแผนการผลิ ต ตามค าสั่ ง ซื้ อ ของ
ลู ก ค้ า ให้ ดี ว่ า ลู ก ค้ า รายใดมี ก าหนด
ต้องส่งมอบก่อน
กระบวนการจั ด ส่ ง ที่ ไ ม่ ดี การแก้ ไ ข
อาจต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นแผนในการ
กาหนด หรือควบคุมฝ่ายขนส่งให้มาก
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ประเด็นสาคัญ (Materiality)

3. ค่าตอบแทนของพนักงาน

รำยงำนควำมยั่งยืน (SD Report)

ผลกระทบต่อธุรกิจ

แผนการบริหารจัดการ
ขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท
ฯภายนอกให้ เ ป็ น ผู้ จั ด ส่ ง สิ น ค้ า ให้
หากการดาเนินงานด้านการจัดส่งไม่
เป็ น ไปตามแผน หรื อ บริ ษั ท ฯไม่
สามารถควบคุ ม ได้ จะต้ อ งมี แ ผน
สารองในการหาบริษัทขนส่งใหม่เข้า
มาจัดส่งสินค้าให้แทน

- ห า ก บ ริ ษั ท ฯ มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร บริษัทฯ อาจมีแผนการดาเนินงานเพื่อเพิ่ม
ค่ า ตอบแทนพนั ก งานที่ สู ง ขึ้ น จะส่ ง ผลให้ ค่ า ตอบแทนให้ กั บ พนั ก งานโดยไม่ ก ระทบ
ค่าใช้จ่าย(ต้นทุน)ในการบริหารจัดการด้าน ต้นทุนในการบริหารจัดการ ได้ 2 ด้าน ได้แก่
แรงงานเพิ่มขึน้
- เมื่อมีการบริหารจัดการด้านต้นทุนได้ดี
ส่งผลให้บริษัทฯมีกาไรเพื่อใช้ในการปัน
- แต่ ห ากบริ ษั ท ฯมุ่ ง เน้ น ในด้ า นต้ น ทุ น มาก
ผลให้ ผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท ฯอาจมี ก ารขอ
เกิ น ไปอาจส่ ง ผลให้ พ นั ก งานไม่ ส ามารถ
อนุ มัติจากผู้ถือหุ้นให้จัดสรรก าไรส่วน
ท างานต่ อ ไปได้ ซึ่ ง จะท าให้ บ ริ ษั ท ฯเกิ ด
หนึ่งเป็นผลตอบแทนให้กบั พนักงาน เช่น
ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงาน หรื อ มี
การออก ESOP ตามความเหมาะสมใน
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานใหม่เพิ่มขึน้
ปีนั้นๆ
- สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการลด
ต้ น ทุ น การผลิ ต ในหลายๆด้ า น หาก
สามารถท าได้ จะส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น ที่
บริษัทฯตั้งเอาไว้ลดลง และนาส่วนกาไร
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มาจั ด สรรเพิ่ ม ค่ า ตอบแทน
หรือเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน
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กำรดำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการก้าวไปสู่มาตรฐานสูงสุดในด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นในการสร้าง
ดุลยภาพระหว่างเป้าหมายในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม สาหรับการกากับดูแลกิจการที่ดี คือการแสดงให้เห็นถึงมาตรการด้าน
คุณธรรมและความซื่อตรง ตลอดจนทาให้มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ
ได้มีการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานจริยธรรมที่ดี จากการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ส่งผลให้ทางบริษัทฯ ได้
ก้าวเข้าสู่กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่ องและได้เผชิญความท้าทายและข้อกาหนดใหม่ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามและการที่เราจะ
สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนั้น เราต้องมีการปรับปรุงและปฏิบัติตามนโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่าเสมอ
1. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อประปา นอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อย
ได้แก่ บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย ท่อระบายอากาศหรือท่อลม และท่อสาหรับงานก่อสร้าง และบริษัท
เมฆา-เอส จากัด ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานติดตั้งระบบงานต่างๆ ในโครงการก่อสร้าง ซึ่งสามารถ
แบ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษทั ฯย่อย ดังนี้
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อประปา ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้เป็น
1. ท่อร้อยสายไฟและข้อต่อต่างๆ (Electrical Conduit): ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Arrowpipe” และ “Arrowtite” โดยเป็นท่อ
เหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสาหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า มีความทนทานแข็งแรงดัดโค้งได้ง่าย เพื่อป้องกันสายไฟฟ้าจากการขูดขีดและทนทานจาก
สภาพแวดล้อม ท่อร้อยสายไฟฟ้าดังกล่าวจะผ่านการชุบสังกะสี (Hot-dip galvanized) ทั้งภายนอกและภายในจึงป้องกันสนิมและทนต่อการกัด
กร่อนได้ดี ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานสากล Underwriters Laboratories Inc. (UL) โดย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ
1) ท่อเหล็กร้อยสายไฟ (White Conduit) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Arrowpipe”
2) ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟ (Flexible Metal Conduit: FMC) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Arrowtite”
3) ท่อเหล็กอ่อนกันน้าร้อยสายไฟ (Liquid-tigh Flexible Metal Conduit: LFMC) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Arrowtite”
นอกจากนี้ บริษัทฯยังผลิตท่อร้อยสายไฟดังกล่าวข้างต้นสาหรับจาหน่ายในระดับราคารองลงมา ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Union”
ด้วย โดยที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯทั้งหมดมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ผู้ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสาหรับโครงการมาตรฐานและใช้ไฟฟ้าในกลุ่ม
พัฒ นาอสั ง หาริม ทรั พย์ และอุต สาหกรรมต่ า งๆ ทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศ ได้ แ ก่ อาคาร คอนโดมิเ นียม หมู่บ้า นจัด สรร โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น โดยมีการทาการตลาดผ่านตัวแทนจาหน่าย (Dealers) และผู้รับเหมา
โครงการ
2. ท่อน้าประปาและข้อต่อต่างๆ: ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ArrowPP-R” เป็นท่อคุณภาพสูงผลิตจากพลาสติกโพลิโพรพิลีน
(Polypropylene Random Copolymer: PP-R) สาหรับน้าดื่ม น้าประปา น้าร้อน และน้าเย็น ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐาน
เยอรมัน (DIN 8077-8078) โดยผลิตภัณฑ์ท่อน้าประปาดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ (1) ท่อน้าชั้นเดียวทนแรงดัน 10 บาร์ (2)
ท่อน้าชั้นเดียวทนแรงดัน 20 บาร์ และ (3) ท่อน้า 3 ชั้น ทนแรงดัน 20 บาร์ เพื่อใช้ติดตั้งในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีกลุ่ม ลูกค้า
เป้ าหมาย คื อ กลุ่ม พั ฒ นาอสั ง หาริม ทรั พ ย์แ ละก่ อสร้ า ง อุ ต สาหกรรมอาหารและยา ได้ แ ก่ คอนโดมิเ นี ยม หมู่ บ้า น โรงแรม โรงงาน
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารและยา เป็นต้น โดยมีการทาการตลาดผ่านตัวแทนจาหน่าย และผูร้ ับเหมาโครงการ
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บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย ท่อระบายอากาศหรือท่อลม และท่อสาหรับงานก่อสร้าง เป็นผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี
ส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามคาสั่งซือ้ ของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ท่อระบายอากาศหรือท่อลม (Air Duct) มีทั้งแบบท่อวงกลม ท่อวงรี และท่อสี่เหลี่ยม ใช้สาหรับงานระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศในอาคาร เช่น ท่อส่งลมเย็นในอาคารและห้างสรรพสินค้า ท่อดูดฝุน่ งานลาเลียงและงานไซโล เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า “Arrow duct”
ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯผลิตตามมาตรฐานสากล SMACNA โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คื อ อาคารต่างๆ ห้างสรรพสินค้า อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรม
2. ท่อสาหรับงานก่อสร้าง (Post-Tension Duct) เป็นท่อที่ใช้ในงานก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรง ใช้สาหรับงานก่อสร้างหลาย
รูปแบบ เพื่อเสริมความแข็งแรงของงานรากฐานการก่อสร้าง ท่อนี้ผลิตจากวัสดุเหล็กเคลือบสังกะสี ผ่านการขึ้นรูปเป็นท่อด้วยการรีดตะเข็บ
เป็นเกลียวยาวแบบเชื่อมซ้อน (Double Seam) ระหว่างเกลียวนั้นจะมีรอยย่นเป็นลูกฟูกอยู่ ซึ่งจะช่วยให้มีความแข็งแรง และทาให้คอนกรีต
เกาะติดแน่นขึ้น ท่อ Post-Tension เหมาะกับงานก่อสร้างบ้านเรือน งานสร้างถนน สะพาน งานก่อสร้างฐานราก เป็นต้น โดยมีกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย คือ งานโครงสร้างพื้นฐานของอาคาร โครงสร้างพื้นคอนกรีต และงานโครงสร้า งสะพาน เป็น ต้น โดยมีการทาการตลาดผ่า น
ผู้รับเหมาโครงการ
3. ชิ้นงานเหล็กหล่อ ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า (Arrow Parts) เป็นชิ้นงานที่ผลิตด้วยวัสดุเหล็กหล่อเหนียว FCD 500 ที่ผลิต
ภายใต้มาตรฐานสากล JIS Standard โดยผลิตภัณฑ์ช้ินงานเหล็กหล่อนั้น แบ่งได้เป็น 6 ประเภท คือ 1.ชิ้นงานเหล็กหล่อทางการเกษตร 2.
เหล็กหล่อชิน้ งานโพสเทนชั่น 3.เหล็กหล่อชิ้นส่วนทางรถไฟ 4.เหล็กหล่อชิ้นส่วนระบบไฟฟ้าแรงสูง 5.เหล็กหล่อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ 6.เหล็กหล่อชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ กลุ่มอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรด้าน
การเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น โดยมีการทาการตลาดผ่านตัวแทนจาหน่ายและผูร้ ับเหมา
4. ท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วสาหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ หรือ Reinforce Thermosetting Resin Conduit (RTRC) ภายใต้
เครื่องหมายการค้า “Arrow RTRC”
บริษัท เมฆำ-เอส จำกัด
ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานติดตั้งระบบงานต่างๆ ในโครงการก่อสร้าง เช่น ระบบปรับอากาศ
,ระบบไฟฟ้า ,ระบบประปา และสุขาภิบาล เป็นต้น มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 10.00 ล้านบาท โดยมีบริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จากัด เข้าถือ
หุ้นเป็นจานวนเงิน 6.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ในปี 2561 บจก. เมฆา-เอส ได้จัดตั้ง กิจการร่วมค้า เอทีอี-เมฆา ร่วมกับ บจก.เอ.ที.อี. เทเลคอม คอนสตรัคชั่น เพื่อประกอบธุรกิจ
ธุรกิจ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากาลัง และสายสัญญาณสื่อสาร โดยมีสัดส่วนลงทุนแต่ละฝ่ายร้อยละ 50 ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มียอดเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
ในปี 2562 ได้เลิกกิจการ บจก.คูดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น (บริษัทย่อยของเมฆา-เอส ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 2.00 ล้านบาท โดยมี
บริษัท เมฆา-เอส จากัด ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง) เพื่อให้ธุรกิจมีความคล่องตัว โดยการดาเนินการดังกล่าวไม่
เกิดผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ (ณ 31 ธันวาคม 2562 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว)

2. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนของบริษัท
บริษัทฯมีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ “เพื่อความยั่งยืนและเป็นหนึง่ เรื่องท่อในอาคาร” ดังนี้
1. เป็นผู้นาในการผลิตท่อร้อยสายไฟและผลิตภัณฑ์ท่ออื่นๆ สาหรับอาคารมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมโดยมีคุณภาพและการบริการ
สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีคานึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม มีความโปร่งใส และ
มีความรับ ผิด ชอบ กาหนดกลยุท ธ์ก ารพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริหารความเสี่ยงครอบคลุม ประเด็น ด้า น
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และห่วงโซอุปทานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล (Governance)
2. ลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร
และดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยมุ่งเน้นเพื่อลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ (Environment)
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3. มุ่งเน้นพัฒนาแผนการตลาดอย่างยั่งยืนในผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากาไรขั้นต้นในเกณฑ์ดี รักษาความสามารถในการทากาไรขั้นต้นและผล

การดาเนินงาน ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม (Economic)
4. เพิ่มยอดขายและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ รองรับความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย (Economic) ควบคู่กับการมีนโยบายและแผนความ
รับผิดชอบต่อลูกค้า หรือผู้บริโภค (Social)
5. มีนโยบายและแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและการแข่งขัน โดยมีนโยบายและแผนงานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Social)
3.

ผลกำรดำเนินงำนในปี 2562
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Electrical Conduit) ท่อระบายอากาศ (Duct) ท่อก่อสร้าง
(Post-Tension Duct) และท่อประปา PP-R รวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ โดยมีการจัดจาหน่ายทั้งภายใน และต่างประเทศ ผ่านช่องทางการ
จาหน่ายทางตรงต่อผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ และผ่านตัวแทนจาหน่าย โดยกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็น ตัวแทน
จาหน่าย (Dealer), ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor), และเจ้าของโครงการ (Project Owner) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทถือเป็นวัสดุก่ อสร้างที่
จาเป็นในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การเติบโตของรายได้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมดังกล่าว และด้วย
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสม และมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก
สถาบัน ภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้ใช้ เป็นปัจจัยที่มีส่วนผลักดัน ให้กลุ่ม
บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และจากการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 ผลประกอบกิจการของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย ตามงบแสดงฐานะทางการเงินรวมเป็นไป ดังนี้
รายได้จากการขาย
1,333.08 ล้านบาท
รายได้จากการบริการ
117.66 ล้านบาท
รายได้อื่นๆ
16.49 ล้านบาท
รวมรายได้รวม
1,467.23 ล้านบาท
หมายเหตุ: 1 รายได้รวมถึงผลิตภัณฑ์ข้อต่อสาหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย
2
รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษเหล็ก กาไรจากการขายสินทรัพย์ กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้
รับ เป็นต้น

ในปี 2563 บริษัทฯ มีแผนการดาเนินงานในโครงการในอนาคต หรือการลงทุน ได้แก่ ปรับปรุงเครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสาหรับการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้า โครงการสร้างคลังสินค้าเพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ และลงทุนด้านเครื่องจักรใน
การผลิตท่อส่งลมชนิดแผ่นโฟม ด้วยการซือ้ เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีใหม่
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กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริษัทฯตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีนโยบาย
ปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code
of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การกาหนดบทบัญ ญัติต่างๆ จะ
ยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึง สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ในการควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ
เพื่อให้การบริหารงานและการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเนื้อหา
สาคัญแบ่งได้เป็น 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ทั้งนี้ บริษัทฯจะดาเนินการใน
เรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. กำรปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่คานึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะ
ทางสังคม หรือการทุพพลภาพ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ
โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่โปร่งใส
3. บทบำทของผู้มสี ่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นนอกจากผู้ถือหุ้น จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติ ในนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสาหรับผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยระบุไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
ในการเปิดเผยข้อมูลสาคัญ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการประกาศ กาหนด นอกจากนี้ยังเผยแพร่ไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจาปี ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯประกาศใช้ โดย
มีก ารปรับปรุง ข้อมูล เป็ น ปัจจุบั นสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และบุค คลทั่ วไป ได้รับ ทราบข้อมูลข่าวสารอย่า ง เท่า เทียม ทั่วถึง และทัน ต่อ
เหตุการณ์
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น มีบทบาทสาคัญ ในการกาหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์
ขององค์กร เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
ไว้ และยังมีบทบาทสาคัญในการกาหนดและจัดทานโยบายต่างๆ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานให้กับพนักงานและคณะทางานได้ดาเนินตาม
โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดทานโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ กฎบัตรของคณะกรรมการ นโยบายการบริหารความ
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เสี่ยง ตลอดจนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ และจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี น โยบายจั ด ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ได้ แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการสวัส ดิก าร
คณะทางานด้านอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่
ผ่านมาและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดี
เลขานุ การบริษัทฯ จะน าส่งแบบประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการ ให้ก รรมการทุก ท่านประเมินผลการปฏิ บัติงาน
ประจาปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละท่านประเมินเสร็จเรียบร้อย จะนาแบบประเมินส่งมายังเลขานุการ
บริษัทฯ เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการแต่ละท่านและสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในรอบปีและรายงานให้คระกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย
หลักเกณฑ์พิจำรณำ
คะแนนมากกว่า
85
ช่วงร้อยละ
75-84
ช่วงร้อยละ
65-74
ช่วงร้อยละ
50-64
ต่ากว่าร้อยละ
50

กำรประเมินผล
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ
 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทาให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
 มีการประชุมคณะกรรมการได้ดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความสาคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติตาม อย่าง
เพียงพอ ในเรื่องต่างๆ เช่น ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงาน, การกากับดูแลกิจการ, จรรยาบรรณธุรกิจ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ระบบควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง การแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด การติดตามการทาหน้าที่ของฝ่าย
จัดการ การจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และการประเมินผลกรรมการ
ผู้จัดการ เป็นต้น
 การประเมิน เรื่องอื่น เช่น ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผูบ้ ริหาร เป็นต้น
 สรุปการประเมิน ผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่า ประสิท ธิภ าพในการทางานอยู่ในเกณฑ์ ดีเ ยี่ยม มีค ะแนนเฉลี่ยเท่า กับ
ร้อยละ 98.28
2. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ข อง
คณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสวัสดิการ คณะท างานด้านอนุรัก ษ์พลังงาน และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อใช้สามารถนามาปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยนาเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบ โดยสรุปการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย อยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีเยี่ยม
ดังนี้
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คณะกรรมกำรชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหาร
5. คณะกรรมการสวัสดิการ
6. คณะทางานด้านอนุรักษ์พลังงาน
7. คณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินฯในด้านต่างๆ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ ความพร้อมการประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้กาหนดไว้ มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่แทรกแซงการทางานของฝ่าย
จัดการ มีการควบคุมและติดตามการดาเนินการของฝ่ายจัดการ พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น สรุปการประเมินผล
คณะกรรมการรายบุคคล เห็นว่าประสิทธิภาพในการทางานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 100
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือ CEO) บริษัทฯ จัดให้มีการการประเมินผลงานประจาปีของ
ผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากผลการประเมิน โดยใช้แบบประเมินผลงานของ CEO ที่กาหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินที่ครอบคลุมผลการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ และผลการดาเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกณฑ์การประเมินได้ถูกกาหนดใน
แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความคืบหน้าของแผนงาน ด้านการวัดผลการปฏิบัติงาน ด้านกาหนดกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ด้านการ
วางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ด้านความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ด้านความสัมพันธ์กับภายนอก ด้านการบริหารงานและความสัมพันธ์
กับบุคลากร ด้านการสืบทอดตาแหน่ง ด้านความรู้ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อจะนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
ปฏิบัติงานต่อไป
ควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริษัทฯ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายต่างๆ เพื่อให้การรายงานข้อมูลการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย มีความ
ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งทาให้ผลการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาปี 2562 บริษัทฯได้รับคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมร้อยละ 90 จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีใน
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้มีคะแนนโดยรวมเพิ่มขึน้

หมายเหตุ : 1 ตราสัญลักษณ์ = 1 ดาว
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บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
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กำรบริหำรห่วงโซ่คุณค่ำ
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อประปา โดยบริษัทฯ ให้ความสาคัญ
กับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า จึงได้นาแนวทางบริหารห่วงโซ่คุณค่ามาใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในเชิง
ธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดหาเครื่องจักรและแรงงาน เพื่อมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้น โดยมีการ
ผลิตสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งยังมีการครอบคลุมไปถึงการพัฒนาเครื่องจักร เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจานวน
มากและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานเพื่อออกสู่ตลาด ซึ่งทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าได้อาศัยความร่วมมือและการเชื่อมโยงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้ อง
ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ตัวแทนขาย ลูกค้า ชุมชนข้างเคียง และสังคมเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนและเพื่อเติบโตไปพร้อมกัน
1. กำรจัดหำวัตถุดิบ
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบหรือจัดซือ้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดี จากshipping
หรือจากผู้จัดหาวัตถุดิบหลายรายที่อยู่ในประเทศจีนเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดวัตถุดิบ นอกจากนั้นยังได้สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อคู่ธุรกิจ
เช่น คู่ค้า ตัวแทนขาย ลูกค้า รวมทั้งยังได้ร่วมมือกัน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและบริษัทฯ ยังได้มี
นโยบายใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี ในการผลิตสินค้าเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. กำรผลิต
บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าครอบคลุม ตั้งแต่การเลือกซื้อ
วัตถุดิบ อีกทั้งยังครอบคลุม ในเรื่องคุณภาพและการผลิตสินค้าและการดูแลผลกระทบต่ อชุมชนข้างเคียง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
3. กำรตลำดและกำรขำย
บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสินค้า เพื่อสร้างความแตกต่างและความหลากหลาย เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยคานึงถึงคุณภาพ
และการหลากหลายของสินค้าเป็นหลักเพื่อให้ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
4. บริกำรหลังขำย
บริษัทฯ ให้การดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจและใส่ใจในการบริการระหว่างการขาย ทั้งใน เรื่องสอบถามข้อมูล อีกทั้ง ในเรื่องการ
เปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าชารุด และนอกจากนีท้ างบริษัทฯ ยังได้สร้างความสัมพันธ์ทีดีตอ่ ลูกค้าที่มาใช้บริการในผลิตภัณฑ์
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กำรดำเนินงำนผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอยู่เสมอ เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีในการทางาน รวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจ ในการจัดระดับความสาคัญและสื่อสารคาดหวังผลประโยชน์ ในการดาเนินธุรกิจของเรา การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียนี้ เป็ น
ส่วนหนึ่งของจริยธรรมทางธุรกิจและความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุแนวทางปฏิบัติด้านธุรกิจที่เป็นเลิศ โดยบริษัทฯ ได้จัดลาดับความสาคัญของผู้มีส่วน
ได้เสียที่สาคัญ 3 ลาดับแรก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่สาคัญรองลงมา ได้แก่ พันธมิตร ชุมชนและสัง คม คู่แข่ง
ตามลาดับ
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย
ความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสีย
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
การตอบสนองความคาดหวัง
1. ผู้ถือหุ้น - เงิน ปั น ผลที่ดีแ ละสร้า งผลตอบแทนที่ - การจัดให้มกี ารพบปะหารือร่วมกัน - การกากับดูแลกิจการที่ดี
คุ้มค่า
ระหว่าง การประชุมต่างๆ เช่น
- การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และความ
- ดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ,
โปร่งใส
- สร้ า งการเติ บ โตของธุ ร กิ จ เพื่ อ เพิ่ ม
Opportunity Day
- เงินปันผล
มูลค่าต่อองค์กร
- กิจกรรมอย่างเป็นทางการและไม่ - ส่วนต่างราคาหุ้น
เป็นทางการ
- พัฒ นาสิน ค้า เพื่อสร้า งความ
- การประชุมผู้ถือหุ้น
แตกต่า งและความหลากหลาย
- การเยี่ยมชมกิจการ
ให้ตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจของลูกค้า
2. ลูกค้า
- ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
- การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและ - ผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบ
- การบริหารจัดการ ในการเปลี่ยน
เพื่อเป็นที่พอใจแก่ลกู ค้า
รับฟังความคิดเห็น
ผลิตภัณฑ์ที่ชารุด
- การพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ - การบริการหลังการขายที่ดี
- คุณภาพชีวิตที่ดขี นึ้ ในการใช้ผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภาพและความหลากหลาย - สินค้าที่จาหน่ายต้องได้รับ
มาตรฐานสากล
มากยิ่งขึน้
- ทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความ - ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานคานึงถึง
ความปลอดภัยในชีวิตผู้บริโภค
พึงพอใจ
3. พนักงาน

4. พันธมิตร

5. ชุมชน
และ
สังคม

- สวัสดิการและค่าตอบแทน
- การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
- การจัดอบรมความรู้ในด้านความ
ปลอดภัยให้แก่พนักงาน
- การจัดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
- ความมั่นคงและ ความก้าวหน้าใน
อาชีพ
- การจัดซือ้ วัตถุดิบที่เป็นธรรมและ
โปร่งใส
- การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
- การพัฒนาแผนงานร่วมกัน
- สุขอนามัยที่ดแี ละปลอดภัยในการ
ทางาน
- ดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบโดยไม่
สร้างผลกระทบแก่บุคคลในชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
- การดูแลและพัฒนาส่งเสริมคุณภาพ
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- การทากิจกรรมร่วมกับผูบ้ ริหาร
- การประชุมระหว่างผู้บริหารและ
พนักงาน
- www.arrowpipe.com

- ทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
พอใจ
- การประชุมและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- การพัฒนาการดูแลพนักงาน
สวัสดิการต่างๆ
- การพัฒนานวัตกรรม สินค้าและ
การบริการตอบสนองลูกค้า
- การพัฒนาพนักงานให้สอดคล้อง
กับงานและความรู้
ความสามารถ
- มีนโยบายสัญญาและข้อกาหนด
ที่ชัดเจนและโปร่งใส
- มีการประเมินผลการทางาน
ร่วมกัน

-การเยี่ยมชมกิจการ
-กิจการพัฒนาชุมชน
-การรับฟังความคิดเห็นและเยี่ยม
เยือน ชุมชน

- มีการสารวจความต้องการและ
ความพึงพอใจของชุมชนที่อาศัย
อยู่รอบโรงงาน
- ป้องกันและลดผลกระทบการ
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บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน (Sustainability Development) ปี 2562

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสีย
ชีวติ ของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
- การมีส่วนร่วมกับชุมชนและเปิดกว้าง
รับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
-กิจการเพื่อสังคมและ รณรงค์ตา่ งๆ

6. คู่แข่ง

-การแข่งขันที่เป็นธรรม

-www.arrowpipe.com

รำยงำนควำมยั่งยืน (SD Report)

การตอบสนองความคาดหวัง
ปล่อยฝุ่น ละออง สังกะสี ขึน้ สู่
อากาศ
- การเปิดเผยข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม
- เกิดการสร้างงานให้แก่บุคคลที่
อยู่ในชุมชนที่ใกล้เคียง
- ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
และดาเนินธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรม

หน้ำ 18

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน (Sustainability Development) ปี 2562

กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) มีการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) โดยมี
คณะทางานบริหารความเสี่ยง ร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในซึ่งเป็นที่ปรึกษา ดาเนินการร่วมประเมินความเสี่ยงในทุกด้าน ของทุกหน่วยงาน โดยมี
การนาเสนอประเด็น ความเสี่ยง การเสนอแนวทางปฏิบั ติเพื่อลดความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามผล และรายงานความคื บหน้า ต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา โดยในปี 2562
บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานมากขึ้น และได้มีการจัดทารายงาน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนาเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ในปี 2560 โดยในช่วงปี 2560-2561 บริษัทฯได้กาหนดนโยบายต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชั่น รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น การปรับปรุงการควบคุมภายในและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงคู่ค้าของบริษัทฯ และการประชาสัมพันธ์ในช่ องทางต่างๆ
เพื่อประกาศให้คู่ค้าทราบถึงการประกาศเจตนาดังกล่าว บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการดูแล ติดตาม ประเมินผล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการทุจริตการคอร์รัปชั่นและได้ปฏิเสธการให้สินบนทุกรูปแบบ โดยกรรมการผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ
จะต้องไม่เรียกร้องหรือดาเนินการยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชั่นใดๆ โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว เพื่อนและคน
รู้ จั ก อี ก ทั้ ง ทุ ก คนจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น ที่ บ ริ ษั ท ฯประกาศใช้ ป รากฏบนเว็ ป ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.arrowpipe.com) อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ให้ได้รับทราบถึงนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นโดยทั่วกัน หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระทาการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือกับการทุ จริต
คอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ
บริษัทฯได้มีการประกาศเชิญชวนบริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัททั่วไป เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
(CAC) โดยมีการเปิดเผยเป็นจดหมายเชิญชวนประกาศบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ (www.arrowpipe.com)
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle Blower)
เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ( Whistle
Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสการกระทาผิดกฎหมาย รวมถึงการแจ้ง
เบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีเป้าหมายเพื่อ (1) การพัฒนา/ฝึกอบรม (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ (3)
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และกาหนดให้เลขานุการบริษัทฯ ทาหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกากับดูแลกิ จการและจริยธรรมธุรกิจ ของ
บริษัทฯ
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ผ่านอีเมล์ กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัทฯ
1. คุณสุรเดช จันทรานุรักษ์
E-mail : citaniac@gmail.com
2. คุณชนะ สิงห์รุ่งเรือง
E-mail : acc_consultants@yahoo.com
3. คุณนาพล เงินนาโชค
E-mail : numpon_n@yahoo.com
4. เลขานุการบริษัทฯ
E-mail : cs@arrowpipe.com
หรือส่งทางไปรษณีย์ถึง ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3088 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 30 ถนน สุขุมวิท 107 ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
สาหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ ริหารได้โดยตรงทางอีเมล์ในระบบ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทาผิด รวมถึงให้ความคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้ง

รำยงำนควำมยั่งยืน (SD Report)
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บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน (Sustainability Development) ปี 2562
เรื่อง โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ ในการรายงานการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ กาหนดไว้ ใน
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น
ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ครั้ง ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุม ภาพัน ธ์ 2562 ได้พิจารณาแบบประเมิน ตนเองฯซึ่ง มีประธาน
กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนาม ร่วมกับรายงานของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว มีมติอนุมัติดาเนินการยื่นขอคา
รับรองต่อประธานคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และผ่านการพิจารณาในโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ประจาปี 2562 แล้ว (มีผลตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2562 – 20 พฤษภาคม 2565 และจะมี
การยื่นขอต่ออายุก่อนวันครบกาหนด)

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีการประกาศไว้ และที่จะมีการประกาศเพิ่มเติม รวมถึง มีการ
สื่อสารถึงพนักงาน จัดทาสารสนเทศแจ้งไปยังคู่ค้าของบริษัท ให้ทราบถึงเจตนาขององค์กรในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่าเสมอ ทั้ ง
ในรูปแบบคู่มือพนักงาน จดหมาย แผ่นพับ และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ( No Gift Policy)
นอกจากนีบ้ ริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน และคู่ค้า เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ตลอดจนแต่งตั้ ง
ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อสอบทานการดาเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ได้ประกาศ
ไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกปี

รำยงำนควำมยั่งยืน (SD Report)
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บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน (Sustainability Development) ปี 2562

กำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำ
ลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะอยู่ในธุรกิจก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องการวางระบบไฟฟ้า ระบบ
ระบายอากาศหรือระบบประปา โดยติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อระบายอากาศหรือท่อประปาใหม่ รวมทั้งหน่วยงานที่ต้องการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและระบบประปา ให้มี ความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (End user) ที่เป็นธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์อยู่
ประมาณร้อยละ 75 และโรงงานอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 25 ของลูกค้าทั้งหมด โดยบริษัทฯแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย
เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (End user) เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท

กลุ่มลูกค้ า

ตัวแทนจาหน่าย
ARROW
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ
ลูกค้าทีบ่ ริษัทฯ
ผลิตสินค้าใน
ลักษณะ OEM

(1) ตัวแทนจาหน่าย (Dealers) บริษัทฯจะขายสินค้าให้ตัวแทนจาหน่ายและให้ตัวแทนจาหน่ายเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อลูกค้า
รวมถึงการติดตั้งทั้งหมด โดยบริษัทฯพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจาหน่ายจากความสามารถในการให้บริการกับลูกค้า คุณภาพในการติดตั้ง
พืน้ ที่ที่ตัวแทนจาหน่ายสามารถเข้าทาการตลาด ซึ่งตัวแทนจาหน่ายดังกล่าวทาให้การกระจายสินค้าของบริษัทฯกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในต่างจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีบริษัทตัวแทนจาหน่ายในต่า งประเทศสั่ งซื้อสินค้าประเภทท่อร้อยสายไฟจากบริษั ทฯไปขาย โดยตัวแทน
จาหน่าย ดังกล่าวเป็นบริษัทเทรดดิ้งในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศตุรกี เป็นต้น
ทั้งนี้ ลูกค้าประเภทตัวแทนจาหน่ายสามารถเข้าเสนอราคาเพื่อจาหน่ายแก่งานโครงการด้วย โดยบริษัทฯมีนโยบายไม่ให้ตัวแทน
จาหน่ายเสนอราคาสินค้าของบริษัทแข่งกันเอง โดยจะให้สิทธิแก่ร้านค้าที่แจ้งให้แก่บริษัทฯทราบก่อนเป็นรายแรก และบริษัทฯจะไม่เข้าเสนอ
ราคาแข่งกับตัวแทนจาหน่ายเช่นกัน ปัจจุบันบริษัทฯมีตัวแทนจาหน่ายประมาณ 60 ร้านค้า อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยกาหนด
เครดิตการชาระเงิน 60 - 90 วัน บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเพิ่มตัวแทนจาหน่ายต่อไปหากพิจารณาแล้วเห็นว่าตัวแทนจาหน่ายนั้นมีความสามารถ
ในการขายและการชาระเงิน
อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ประเภทท่อระบายอากาศ และท่อก่อสร้างจะไม่ขายผ่านตัวแทนจาหน่าย (Dealer) เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสินค้าสั่ง
ผลิตโดยเฉพาะตามคาสั่งซือ้ ของลูกค้า
(2) ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractors) เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยลักษณะปกติของการทาธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมางานระบบ
จะเป็นผู้รับงานจากลูกค้าโครงการก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เป็นต้น และลูกค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารสานักงาน คอนโดมิ เนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยผู้รับเหมาจะสั่งซือ้ สินค้าตามการวางแบบของผู้ออกแบบระบบสาหรับงานก่อสร้างในส่วนต่างๆ ซึ่งผู้ออกแบบ
จะเป็นผู้กาหนดรายชื่อผู้จาหน่ายสินค้าอุปกรณ์ตา่ งๆ (Vendor list) เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถสั่งซือ้ สินค้าได้ตรงตามสเปค ซึ่งบริษัท
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ฯจะต้องเสนอราคาให้แก่ผู้รับเหมาโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ โดยโครงการที่บริษัทฯได้รับการสั่งซือ้ จากผู้รับเหมา มีทั้ ง
โครงการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้าประปา ท่อระบายอากาศ และท่อสาหรับงานก่อสร้าง
การพิจารณาเลือกผู้รับเหมาเพื่อลดความเสี่ยงในการรับชาระเงิน บริษัทฯจะพิจารณาจากประวัติและชื่อเสียงในวงการ ผลงานที่
ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้รับเหมา จะได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพที่เพียงพอในการชาระหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเงิ น
มัด จาล่วงหน้าจากลู ก ค้า ร้อยละ 50 ของมูล ค่า สั่ ง ซื้อ ในกรณีที่มีก ารสั่ ง ซื้อสิน ค้า โดยที่ยัง ไม่มีก าหนดการส่งมอบและ/หรือกรณีค รบ
กาหนดการยืนราคา สาหรับกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่มีความเสี่ยง บริษัทฯจะให้ลูกค้าออกเช็คล่วงหน้าหรือตั๋วอาวัล ซึ่งเป็นก ารลด
ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินได้อกี ทางหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายการให้เครดิตการชาระเงินอยู่ที่ 60 - 90 วัน
(3) เจ้าของโครงการ (Project Owners) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17 ของรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2560-2562
ลูกค้ากลุ่มนี้คือเจ้าของโครงการผู้ที่มาติดต่อขอให้บริษัทฯเสนอราคาโดยตรง ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น บมจ.แสนสิ ริ,
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการวางระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายอากาศ รวมถึงงาน
ก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสาหรับโครงการใหม่หรือการปรับปรุงคุณภาพ เป็นต้น โดยบริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงิน
จากเจ้าของโครงการเช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา
สาหรับกลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์ประเภทท่อระบายอากาศและท่อก่อสร้าง จะมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้รับเหมางานระบบ และเจ้าของ
โครงการ(รวมโรงงานอุตสาหกรรม) คิดเป็นสัดส่วน 80 และ 20 ตามลาดับ ซึ่งไม่ผ่านตัวแทนจาหน่าย เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าสั่ง
ผลิตโดยเฉพาะตามคาสั่งลูกค้า
(4) ลูกค้าที่บริษัทฯผลิตสินค้าให้ หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) เป็นกลุ่มลูกค้าที่ว่าจ้างให้บริษัทฯผลิตสินค้า ท่อ
เหล็กร้อยสายไฟฟ้าบางราย โดยไม่ติดเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯให้เพื่อที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง
1. กำรจัดลำดับควำมสำคัญของลูกค้ำ
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีการระบุได้ว่าลูกค้ารายใดเป็นลูกค้ารายสาคัญของบริษัทฯ โดยการจาแนก
ลูกค้านั้น บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อจัดลาดับความสาคัญของกลุ่มลูกค้าที่สาคัญ โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
กลุ่มลูกค้าที่สาคัญ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ หลักๆ มี 3 กลุ่ม การแยกว่าลูกค้ารายใดเป็นลูกค้ารายสาคัญจึงแยกตามกลุ่มลูกค้า
ได้แก่ ตัวแทนจาหน่าย (Dealers) และลูกค้าบริษัทฯผลิตสินค้าให้ (OEM) การพิจารณาและจัดลาดับว่าลูกค้ารายใดถือเป็นลูกค้ารายสาคัญ
บริษัทฯจะพิจารณาจากการที่ลูกค้ารับเป้าการขายจากทางบริษัทฯ ส่วนลู กค้าผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractors) มีการพิจารณาจากลูกค้าที่มี
ยอดขาย 20 ล้านบาทขึน้ ไปต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้พจิ ารณาในด้านความน่าเชื่อถือในด้านการเงิน การชาระเงินตรงกาหนดของลูกค้าด้วย
2. ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ และความคาดหวังหรือความต้องการของลูกค้าปีละหนึ่ง
ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ลูกค้ามีความคาดหวังและความต้องการต่อสินค้าและบริการ เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางการวางแผน บริหารจัดการ
พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพสินค้า การส่งมอบ การบริการ รวมทั้งเพื่อหาแนวทางเพื่อรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ระบุประเด็นสาคัญ 5 ลาดับ ได้แก่






คุณภาพสินค้า
ลักษณะของบรรจุภัณฑ์
ความถูกต้องในการส่งมอบ
ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
ความสามารถในการควบคุมระยะเวลาการส่งมอบสินค้า

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้สารวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยมีระยะเวลาการเก็บข้อมูลจากลูกค้าตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 จนถึงเดือน
มิถุนายน 2562 โดยบริษั ทฯ ได้จัดส่งแบบประเมิน ความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้ง หมด 123 ราย แบ่งตามกลุ่มลูกค้า ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่มี
ยอดขายสูงใน 10 ลาดับแรก จานวน 10 ราย กลุ่มลูกค้าตัวแทนจาหน่าย (Dealer) จานวน 22 ราย และลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง
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(Contrator) และลูกค้ารายย่อยทั่วไป จานวน 91 ราย ทั้งนี้ บริษัทฯมีเป้าหมายและคาดหวังให้ลูกค้าตอบแบบประเมินความพึงพอใจอยู่ที่ 80
ราย คิดเป็นร้อยละ 65 ของแบบประเมินทั้งหมด และตั้งเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าจากการวัดผลให้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
ผลสารวจความพึงพอใจจากลูกค้าจานวน 123 ราย มีลูกค้าตอบแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 ของ
จานวนแบบประเมินทั้งหมด และผลคะแนนความพึงพอใจจากการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 77.5
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากกลุ่มลูกค้าที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความพึงพอใจ
จากลูกค้าต่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากสินค้ามีการแข่งขันในด้านราคาค่อนข้างสูง บรรจุภัณฑ์ของสินค้าไม่แข็งแรงเท่าที่ควร การส่งมอบและ
การขนส่งไม่ชัดเจนตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้วเิ คราะห์ประเด็นที่เป็นแนวทางแก้ไข และวางแผนกลยุทธ์การดาเนินงานในปี 2563
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป
3. กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกลูกค้ำ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการดาเนินธุ รกิจอันอาจจะมีเหตุจากปัจจัยภายใน หรือภายนอกองค์กร บริษัทฯจึงจัดให้มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้วยการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร รวมถึงประเมินความเสี่ยงภายนอกองค์กร ด้วยการประเมินความเสี่ยงลูกค้า ที่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และความเข้าใจถึงการวิเคราะห์ และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง รวมไป
ถึงการทาแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงดังกล่าวขึน้ จะได้มีผู้รับผิดชอบ และดาเนินการได้ทันเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯได้
กาหนดให้มีดัชนีชี้วัดการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
3.1 กระบวนการประเมินความเสี่ยง
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและ

วิเครำะห์แนวทำงหรือมำตรกำร

แก้ไข หรือสร้ำงระบบระเบียบ

ติดตำมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงว่ำ

ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิด

ป้องกัน

ปฏิบตั ิงำนตำมแนวทำงกำร

ควำมเสี่ยงลดลงหรือไม่

ป้องกัน

3.2 เกณฑ์การวัดค่าความถี่โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ระดับ
1
2
3
4
5

รำยงำนควำมยั่งยืน (SD Report)

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
เชิงคุณภาพ
เคยเกิด
คาดว่าจะเกิด
ยากที่จะเกิด
เกินกว่า 3 ปี
เป็นไปได้น้อย
ทุก 2 – 3 ปี
อาจจะเกิดขึน้ บ้าง
ทุกปี
น่าจะเกิดขึน้ บ่อย
ทุกไตรมาส
มีโอกาสเกิดขึน้ ทุกครั้ง
ทุกเดือน

เชิงปริมาณ
ความถี่
1 ครั้งต่อเดือน
2 – 3 ครั้งต่อเดือน
4 - 5 ครั้งต่อเดือน
6 - 8 ครั้งต่อเดือน
>8 ครั้งต่อเดือน
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ระดับผลกระทบต่อ
องค์กร
1
2
3
4
5

ผลกระทบต่อองค์กร (Impact)
จานวนเงิน
ระดับงาน / โครงการ
<= 100,000
100,001 - 1,000,000
1,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 10,000,000
> 10,000,001

3.3 ผลการประเมินความเสี่ยงลูกค้า
ด้าน
ปัจจัยเสี่ยง

งานประจาวัน
แผนงาน / โครงการทั่วไป
บางส่วนของโครงการสาคัญ
แผนงาน /โครงการสาคัญ
ทั้งองค์กร

จานวนครั้ง
ที่หยุดดาเนินงานต่อปี
<=1 ครั้ง
2 – 3 ครั้ง
4 – 5 ครั้ง
6 - 10 ครั้ง
> 10 ครั้ง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการ/วิธีการควบคุม

- เก็บเงินไม่ได้ตามกาหนดวางบิล
- ไม่มีสิ่งจูงใจให้กับลูกค้าตอบ
แทน เช่น มีโปรโมชั่นลดราคา
ฯลฯ
- การบริการไม่ประทับใจ
- ราคาสินค้า

ค่อนข้างสูง
ปานกลาง

สิ่งแวดล้อม

- ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพไม่
สามารถใช้งานได้ ทาให้เกิด
การแก้ไข หรือต้องผลิตสินค้า
ใหม่

ค่อนข้างสูง

สังคม

- การเก็บเงินค่าสินค้าไม่ได้
บริษัทฯ มีหนีส้ งสัยจะสูญ
เพิ่มขึน้ ส่งผลต่อกาไรสุทธิ
ของบริษัทฯ ซึ่งอาจกระทบต่อ
ค่าตอบแทนของพนักงาน และ
สัดส่วนการปันผลผูถ้ ือหุ้น

ค่อนข้างสูง

- การเงิ น ติ ด ตามทวงหนี้ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด
สม่าเสมอ หากสงสัยจะเกิดหนี้ศูนย์ ให้
แจ้งฝ่ายขายให้ทราบทัน ทีเพื่อเบื้องต้น
จะได้พจิ ารณาเรื่องขายสินค้าต่อไป
- จัดโปรโมชั่นลดราคาช่วงปลายปีสาหรับ
ลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายหลักอาจมีส่วนลด
พิเศษ
- เน้น บริ ก ารลู ก ค้า ทั้ ง ก่อนและหลั ง การ
ขาย รับฟังคาติชม เพื่อมาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนา
- สร้ า งสายสั ม พั น ธ์ ที่ ดี เช่ น ติ ด ต่ อ แจ้ ง
ข่า วสาร หรื อ โปรโมชั่ น ต่ า งๆ เข้ า พบ
ลูกค้าตามความเหมาะสม
- พนั ก งานขายจั ด ประชุ ม ที ม ขายเพื่ อ
วิเ คราะห์หาวิธีลดต้นทุ น และ ก าหนด
กลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคต
- คอยหาข้อมูลการใช่สินค้าจากผู้ใช้ เช่น
แบบสอบถามความพึ ง พอใจ และน า
ข้อมูลมาหารือกับฝ่ายโรงงาน
- รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
ลดข้อผิดพลาดในการผลิต เพื่อช่วยลด
ต้นทุนการผลิตได้
- พิ จ ารณาการให้ ว งเงิ น เครดิ ต ลู ก ค้ า
ไม่ให้วงเงินเยอะกว่าปริมาณสินค้าที่จะ
สั่ง เพื่อควบคุมวงเงินให้ลูกค้าชาระเงิน
ตรงตามก าหนด และไม่ ข ายสิ น ค้ า
จนกว่าลูกค้าจะชาระเงินตามยอดสั่งซื้อ
เดิ ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการเกิ ด หนี้
สงสัยจะสูญ

เศรษฐกิจ

รำยงำนควำมยั่งยืน (SD Report)
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4.

กิจกรรมให้ควำมรู้กับลูกค้ำและคู่ค้ำ

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ หลากหลายช่องทาง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า
หรือคู่ค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าหรือคู่ค้าใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า หรือคู่ค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีแนวทางการบริหารความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทา
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆกับ
ลูกค้าหรือคู่ค้า เป็นต้น
บริษัทฯ ได้ดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือคู่ค้าหลากหลายกิจกรรม และหนึ่งในนั้น ได้แก่ กิจกรรมการให้
ความรู้กับกลุ่มลูกค้า หรือคู่ค้า ทั้งในลูกค้าหรือคู่ค้าเดิมและลูกค้าหรือคู่ค้าใหม่ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือสนใจข้อมูล การบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ การอบรมให้ความรู้ให้กับลูกค้าหรือคู่ค้านั้นจะเป็นกรณีที่ลูกค้าหรือคู่ค้ามีความประสงค์อยากเข้าเยี่ยม
ชมกิจการหรือโรงงาน ซึ่ง บริษัทฯจะจัดให้มีวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ และทราบถึง กระบวนการทางานในด้าน
ต่างๆของบริษัทฯ เพื่อเป็นผูใ้ ห้ความรู้กับลูกค้าหรือคู่ค้าในประเด็นที่สาคัญ อาทิ การบริหารจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน การบริหารจัดการความสะอาดของที่ทางานตามลักษณะ 5 ส. วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ การสวมใส่อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย PPE มาตรฐานของสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นต้น

ภาพถ่ายกิจกรรมให้ความรู้กับลูกค้าและคูค่ ้าบางส่วน
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กำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ต้องควบคู่ไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ตระหนักและให้ความสาคัญในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าและการใช้พลังงานภายในองค์กร จึงมีการ
ส่งเสริมลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตสินค้า และส่งเสริมลดการใช้พลังงานภายในองค์กร และรวมไปถึงการกาจัดของเสียที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
นโยบำยและแนวปฏิบัติ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในด้านการใช้ทรัพยากรอันอาจจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจที่ต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายที่ควบคุม และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังคานึงเสมอว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยการ
ดาเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยกาหนดให้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงให้การสนับสนุนที่จาเป็นในทุกด้าน (ดูนโยบายและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่นโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านความยั่งยืนปี 2563) ได้แก่
1. กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ได้มีระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เ ป็นเครื่องมือสาคัญ ในการจัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงานตามมาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ทาให้เราได้ประโยชน์ใน
ด้านดังกล่าว ทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สุด ดังนี้
1.1 การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต
บริษัทฯได้ให้ความสาคัญในด้านการจัดการกับของเสีย ด้วยการคานึงว่าของเสียนั้น ต้องเกิดขึ้นน้อยที่สุด หรือเมื่อมีของเสียเกิดขึ้น
แล้วจะต้องมีกระบวนการจัดการอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นเรื่องการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรในการผลิตอย่า งมี
ประสิทธิภาพและประหยัด โดยทางบริษัทฯ ได้จาแนกของเสียออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
-

ของเสียที่เกิดจากการผลิต หมายถึง ของเสียที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต ในส่วนต่างๆ ในกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ เช่น เศษเหล็กที่เหลือจากการผลิต หรือสินค้าที่ผลิตแล้วมีตาหนิไม่สามารถใช้งานได้
ของเสียที่เกิดจากการสนับสนุนการผลิต หมายถึง ของเสียที่เกิดจากการกระบวนการผลิต ได้แก่ ฝุ่นละออง ฝุ่นเหล็ก ที่เกิด
จาก การผลิตในส่วนนี้ถือเป็นของเสียที่อันตราย
ของเสียที่เกิดจากสานักงานและโรงอาหารที่อยู่ในบริเวณโรงงาน
 ของเสี ยที่เกิด จากส านักงานได้แ ก่ กระดาษ ลูกแม็ก ซ์ที่ใช้ แล้ว หมึกพิม พ์เสื่อมสภาพ กระป๋ องน้าอัดลม ขวดน้ า
ถุงพลาสติก เป็นต้น
 ของเสียที่เกิดจากโรงอาหาร ได้แก่ เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคและเศษภาชนะที่ใช้บรรจุอาหาร

บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการของเสียออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การลดของเสียในขั้นตอนการผลิต และการจัดการกับของเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิต
1.1.1 การลดของเสียในขั้นตอนการผลิต บริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยให้แต่ละแผนกการผลิตมี
เป้าหมายในการควบคุมของเสียตามแผนกของตน ซึ่งแต่ละแผนกจะมีการกาหนดเป้าหมายการเกิดของเสียที่ยอมรับได้ต่อการผลิตสินค้าในแต่
ละครั้ง เฉลี่ยอยู่ที่ 2%-3% ของสินค้าที่จะต้องผลิตได้ โดยจะมีการบันทึกข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแต่ละครั้ง และนามา
บันทึกข้อมูลจานวนของเสียในแผนกนั้นๆเป็นรายเดือนและนามาวัดผลเปรียบเทียบเป็นรายปี กรณีที่แผนกผลิตสินค้าแผนกใดเกิดของเสียเกิน
เป้าหมายที่กาหนดไว้ แผนกผลิตนั้นๆจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการเกิดของเสียดังกล่าวและหามาตรการทางจัดการแก้ ให้จานวนของเสีย
ลดลงต่อไป
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1.1.2 การจัดการกับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต หากเป็นของเสียไม่อันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น เศษเหล็ก เศษท่อ และ
เศษสังกะสี ทางบริษัทฯ มีนโยบายคัดแยกของเสียเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าเพิ่ม หรือจาหน่ายให้โรงงานผลิตเหล็กนาไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อ เพิ่มมูลค่ากับของเสียดังกล่าว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้
ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากที่สุด นอกจากนี้ ของเสียที่อยู่ในสภาพดีบางส่วนยังสามารถใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน หรือสังคม โดยบริษัทฯ ได้นาไป
บริจาคช่วยเหลือสังคม ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดและการคานึงถึงสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานการผลิต ของเสียที่
เกิดจากกระบวนการผลิต ที่เป็นของเสียอันตราย บริษัทฯ ได้ดาเนินการกาจัดของเสียจากการผลิตในส่วนของเสียที่เป็นอันตรายให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ของเสียในแต่ล่ะปีที่มีการกาจัด บริษัทฯ ได้จ้างเหมาบริษัทที่ให้บริการด้านการกาจัดของเสียที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย และ
ของเสียที่มีลักษณะเป็น เศษฝุ่นเหล็ก เศษฝุ่นสังกะสี ที่เกิดจากการผลิต บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องกรองฝุ่นเพื่อกักเก็บฝุ่นดังกล่าวและว่าจ้างบริษัท
ภายนอกซึ่งให้บริการทาลายฝุ่น อย่างถูกกฎหมายต่อไป
2. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
นอกจากบริ ษั ท ฯ จะมี ก ารปลู ก ฝั ง ให้ พนั ก งานมี ก ารใช้ ท รัพ ยากรธรรมชาติ วั ส ดุ ห รื อ อุป กรณ์ ต่ า งๆ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลด้วยความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ ต้องการจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการใช้พลังงานภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯยังมี
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
2.1 โครงการจัดการพลังงาน
ด้วยความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ ต้องการจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการใช้พลังงานภายในองค์กร บริษัทฯ จึงเข้าร่วม
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นมา โดยจัดตั้งคณะทางานด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อดาเนินการจัดการพลังงานให้
สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานที่มแี ละเพื่อดาเนินการตามวิธีจัดการพลังงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้
แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล ซึ่งมีการตรวจประเมินปีละ 1 ครั้ง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน คณะทางานด้านการอนุรักษ์พลังงานจะมีการ
ทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนการอนุรักษ์พลังงานในทุกปี ซึ่งใน ปี 2562 คณะทางานด้านอนุรักษ์พลังงานได้จัดทาแผนอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ได้แก่ มาตรการลดลมรั่วในระบบอากาศอัดภายในโรงงานตามแผนกการผลิต
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร ได้แก่ อบรมปลูกจิตสานึกอนุรักษ์พลังงานและกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรมติดป้ายไว
นิลรณรงค์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และจัดกิจกรรมตอบคาถามอนุรักษ์พลังงานและประกวดคา
ขวัญ
2.1.1

เป้าหมายในการดาเนินงาน
มีแผนอนุรักษ์พลังงานและกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าร้อยละ 0.84 ของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในปี 2561
2.1.2 ผลการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในปี 2562




ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 0.35 เมื่อเทียบกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในปี 2561
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 18,480 KWh/ปี
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 73,369.28 บาท/ปี
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2.2 แผนงานลดการใช้น้า
บริษัทฯ มีมาตรการประหยัดน้า เพื่อรณรงค์ ปลูก ฝังค่านิยม สร้างความตระหนัก เเละความร่วมมือจากหน่วยงานและพนักงานใน
องค์กรให้มีส่วนร่วมและดาเนินการตามมาตรการการประหยัดน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติการขาดแคลนน้า รวมถึงช่วย
ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้น้าอย่างรู้คุณค่าเเละมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯยังไม่มีการจัดทาโครงการประหยัดน้า และจัดตั้ง
คณะทางานที่มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการอย่างชัดเจน แต่มุ้งเน้นให้พนักงานช่วยกันสอดส่องดูแล และมี ส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการร่วมกัน
2.2.1 เป้าหมายในการดาเนินงาน
1. เพื่อลดการใช้น้าของโรงงาน และสานักงานตามนโยบายและแผนงานการดาเนินงานตามกรอบความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ ความตระหนักของพนักงานทุกระดับ ในการประหยัดน้า
3. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้าของพนักงานทุกระดับ เพื่อเกิดความประหยัดคุ้มค่า
4. เพื่อลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้าของบริษัทฯ
2.2.2 มาตรการประหยัดน้า
1. มีการตรวจเช็คการรั่วไหลของระบบน้า เพื่อตรวจสอบหาจุดรั่วไหล และดาเนินการจัดซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้มกี าร
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ในการใช้น้า เช่น ก๊อกน้า ชักโครก โดยการตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น้าประปาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มี
การรั่วซึม หากตรวจสอบพบให้รีบดาเนินการจัดซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้มีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
3. ปิดวาล์วน้าหรืออุปกรณ์การใช้น้าทุกชนิดให้สนิท หลังการใช้ทุกครั้ง แจ้งให้พนักงานทุกหน่วยงานทราบและให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติ
4. มีแผนงานการส่งเสริมการประหยัดน้า เช่น
- น้าที่ใช้ในห้องน้าของผู้ชาย บริษัทฯได้นาน้าทิง้ จากน้าล้างมือมาล้างน้าปัสสาวะ โดยมีกระบวนการต่อท่อน้าทิ้งของอ่าง
ล้างมือมาเข้ากับรางน้าที่ใช้เป็นรางที่ล้างปัสสาวะ
- ด้านการโถสุขภัณฑ์ บริษัทฯได้คิดค้นการประหยัดน้า โดยใช้ขวดน้าใส่น้าและนาไปใส่ในถังเก็บน้าของโถสุขภัณฑ์ เพื่อ
ช่วยประหยัดน้าได้มากขึน้
3. กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง จึง
มีแผนงานที่จะบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึน้ จากการประกอบธุรกิจให้ลดลง และเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่เคยดาเนินงานด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจกมาก่อน ในการการเริ่มต้นที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ จึงเริ่มจากวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในปี
2562 เพื่อนามาใช้เป็นปีฐานในการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยมีการวัดและคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิด
จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้ งทางตรงและทางอ้อมโดยแบ่งเป็นประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 การเผาไหม้ของเครื่องจักรและการใช้
พาหนะขององค์กร ประเภทที่ 2 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ประเภทที่ 3 ปริมาณการใช้น้าประปาและปริมาณการใช้กระดาษทั้งองค์กร
และคานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) ผลการคานวณพบว่ามีปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ ดังนี้
รายการ / ประเภท
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3
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3.1 เป้าหมายในปี 2563
บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน ประเภทที่ 2 ให้ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2562 โดยมีแผนงาน
ลดการใช้พลั ง งานงานไฟฟ้า ภายในองค์ก รเป็ น อัน ดับ แรก ซึ่ง มีค ณะท างานด้า นการอนุ รักษ์พลั ง งานด าเนิน งานตามแผนการบริห ารจัด
การพลังงานขององค์กร และจะมีการเปิดเผยข้อมูลการวัดผลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานผ่านช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายการใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะมีโครงการลงทุนในด้านโซล่าเซลล์ (Solar Cell) เพือ่ ใช้
เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งจะเริ่มมีการลงทุนในปี 2563 เป็นต้นไป
4. ผลกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ดาเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย
มุ่งเน้นในการกาจัดของเสียที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด อีกทั้งยังมีการดาเนินงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรพลังงานให้ลดลงโดย
การมีส่วนร่วมของพนักงาน ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้
4.1 บริษัทฯ มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามโครงการจัดการพลังงานประจาปี 2562 ร้อยละ 0.84 ของปริมาณพลังงานไฟฟ้า
ที่ใช้ในปี 2561 โดยผลการดาเนินงานตามโครงการจั ดการพลังงานสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้ร้อยละ 0.35 ของปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในปี 2561 คิดเป็น 18,480 กิโลวัตต์/ชั่วโมง เป็นจานวนเงิน 73,369.28 บาท
4.2 ของเสียที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น เศษเหล็ก เศษท่อ เศษสังกะสี ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ มูลค่ากว่า 4,489,469.92 บาท และได้
นาไปบริจาคให้กับชุมชนและสังคมเพื่อทาประโยชน์และเสริมสร้างความรู้ทางการศึกษามูลค่ารวมประมาณ 319,014 บาท
4.3 บริษัทฯ ได้เริ่มดาเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มจากการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2562 เพื่อ
นามาใช้เป็นปีฐานในการกาหนดเป้าหมายและแผนงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป
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กำรดำเนินงำนด้ำนสังคม
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสังคมไม่วา่ จะเป็นกลไกที่จะช่วยผลักดันให้การดาเนินธุรกิจยังคงอยู่และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็น
แรงสาคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้ในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา เนื่องจากสังคมภายในองค์กรบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็น
ทรัพยากรที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะด้านงานบริหารและการทางานให้กับพนักงานควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมพนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม เมื่อได้มีการพัฒนาพนักงานในบริษัทฯให้มีความเจริญก้าวหน้าที่ดีแล้วท าง
บริษั ท ฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการพัฒ นาออกไปสู่สั ง คมภายนอกขององค์ก ร โดยด าเนิน การผ่า นโครงการและกิจกรรมเพื่อสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
นโยบำยและแนวปฏิบัติ
บริษัทฯ มุ่งเน้นและส่งเสริมจัดให้มีระบบการทางานที่ดีและปลอดภัยสาหรับพนักงาน ทั้งด้านการปฏิบัติงานและด้านสุขภาพและ อาชี
วอนามัยของพนักงาน ส่งเสริมพนักงานให้ได้รับความรู้และเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อผลักดันให้ได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางาน
และด้านการพัฒนาศักยภาพในการทางานที่เพิ่มขึน้ และบริษัทฯ ยังให้ความสาคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม ทั้งในส่วนของค่าตอบแทน สวัสดิการที่ดีเหมาะสมให้กับพนักงาน รวมไปถึงการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคานึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมควบคู่การบริหารจัดการ (ดูนโยบายและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่นโยบายและการ
ปฏิบัติด้านความยั่งยืนปี 2563) ได้แก่
1. กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
บริษัทฯ เห็นความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งด้านความรู้ ทักษะและระบบปฏิบัติงานภายในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การก าหนดแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ เ หมาะสมต่ อ แผนการเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในธุ ร กิ จ รวมถึ ง การพั ฒ นาระบบเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความก้าวหน้าของบุคลากร เน้นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะสาหรับพนักงานใหม่เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการทางานมากยิ่งขึน้ โดย
มีการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานหลากหลายด้านตามหลักสูตรและความเหมาะสมของงาน
1.1

การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

โดยการนาแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งในส่วนของความสามารถหลัก (Core Competency) สาหรับพนักงานทุกคนใน
องค์กร ความสามารถด้านการบริหารสาหรับผู้บริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชานาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อนาไป
วิเคราะห์ และวางแผนที่เป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลด้วยการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบสาหรับ
พนักงานทุกระดับเพื่อสร้างศักยภาพตนเองให้รองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.1 การวิเคราะห์และวางแผนการฝึกอบรม
บริษัทฯ มีการวิเคราะห์วา่ การอบรมหลักสูตรใดที่เกี่ยวข้องในการทางานของพนักงานแต่ละแผนก และสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งพนักงานไปอบรมตามโครงการภายนอกทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม และสมควรต่อตาแหน่งงานนั้นๆ และนอกจากนี้
บริษัทฯได้วางแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กรตามความเหมาะสมในแผนกงานหรือตาแหน่งงานโดยมีการวิเคราะห์จากงานที่
ต้องทาในแต่ละแผนกหน่วยงาน และหากพนักงานมีการโยกย้ายงานไปหน่วยงานอื่น บริษัทฯจะจัดอบรมให้พนักงานตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการทางานในแผนกใหม่ตอ่ ไป บริษัทฯ ได้มีการวางแผนโครงการอบรมโดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทางานของแต่ละแผนก ดังนี้
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 แผนงานหลักสูตรการอบรมที่สอดคล้องกับตาแหน่งงานของพนักงาน
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร/โครงกำรอบรม
1
คู่มือคุณภาพ
2
การทบทวนระบบคุณภาพของฝ่ายบริหาร
3
แผนงานคุณภาพ
4
การจัดรูปแบบเอกสาร
5
การควบคุมเอกสารและข้อมูล
6
การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
7
การควบคุมบันทึกคุณภาพ
8
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
9
การทบทวนข้อตกลง
10
การจัดซือ้
11
การประเมินความสามารถของผู้รับจ้างช่วง
12
การบ่งชีแ้ ละสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์
13
การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามกาหนด
14
การวางแผนการผลิต
15
กระบวนการผลิตท่อกันน้ารอยสายไฟฟ้า
16
กระบวนการผลิตท่อเหล็กอ่อน
17
กระบวนการผลิต AIR DUCT
18
กระบวนการผลิตท่อเหล็กอ่อนกันน้า
29
กระบวนการผลิตท่อเหล็กกล้ารอยสายไฟ
20
กระบวนการผลิตท่อประปา PP-R (80)
21
กระบวนการผลิตท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วสาหรับร้อย
22
การซ้อมบารุงเชิงป้องกัน
23
การซ้อมบารุงเชิงป้องกันอุปกรณ์เครือ่ งมือ IT
24
การ BACKUP ข้อมูลสาคัญ
25
การตรวจสอบและทดสอบ
26
การสอบเทียบและการบารุงรักษาเครื่องมือวัด
27
การแสดงสถานการณ์ตรวจสอบและทดสอบ
28
การเคลื่อนย้าย จัดเก็บ ถนอมรักษา และส่งมอบ
29
การฝึกอบรม
30
การสรรหาบุคลากร
31
การเข้ามาทางานของบุคคลภายนอก
32
การขายเศษ
33
วิธีการตัดซอยเหล็ก
34
วิธีการทางานเครื่องขึน้ รูปท่อ
35
วิธีการต่อท่อ
36
วิธีการหุ้มท่อ
37
วิธีการบรรจุกล่อง
38
วิธีการตรวจรับวัตถุดิบ
39
วิธีการตรวจสอบการตัดซอยเหล็กม้วน
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ลำดับ
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ชื่อหลักสูตร/โครงกำรอบรม
วิธีการตรวจสอบขึน้ รูปท่อ
วิธีการตรวจสอบการต่อท่อเหล็กอ่อนกันน้าร้อยสายไฟฟ้า,ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟฟ้า
วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
วิธีการตรวจสอบการขึน้ รูปท่อเหล็กกล้าร้อยสายไฟฟ้า
วิธีการตรวจสอบการลบคมท่อเหล็กกล้าร้อยสายไฟฟ้าและความเรียบของร้อยลบคม
วิธีการตรวจสอบการทาเกลียวท่อเหล็กกล้าร้อยสายไฟฟ้า (IMC,RSC)
วิธีการตรวจสอบการทาเกลียวท่อเหล็กกล้าร้อยสายไฟฟ้า (ท่อก่อนชุบ)
การทดสอบ Salt Spray
วิธีการตรวจสอบความหนาของสังกะสีที่เคลือบภายนอกท่อ
วิธีการตรวจสอบความหนาของสังกะสีโดยใช้เครื่องมือวัดแบบดิจิตอล
วิธีการทดสอบท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (ม.อ.ก)
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ท่อประเภทต่างๆ
การสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิเปอร์
การสอบเทียบพิมพ์วัด
การสอบเทียบปลอกวัด
การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเครื่องวัดความหนาของผนังท่อ
การสอบเทียบตลับเมตร,ไม้บรรมัดเหล็กและเทปวัดความยาว
การสอบเทียบแท่นวัดรัศมีความโค้งงอ
การสอบเทียบ Scale พืน้ วัดระยะท่อ
การสอบเทียบเครื่องชัง่ น้าหนัก
วิธีการตรวจสอบท่อ PP-R
วิธีการเบิกจ่ายวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
ขั้นตอนการลงโปรแกรม Windows ใหม่
ขั้นตอนการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตาแหน่งฮาร์ดแวร์
วิธีการทางานเครื่องขึน้ รูปท่อเหล็กอ่อน
วิธีการต่อท่อและม้วนแพ็คท่อเหล็กอ่อน
วิธีการขึน้ รูปท่อ Spiral
วิธีการขึน้ รูปท่อ Post
วิธีการขึน้ รูปท่อ Wind Flex
วิธีการขึน้ รูปท่อ Galvanize
วิธีการขึน้ รูปท่อ Plasma
วิธีการใช้งานเครื่องผลิตท่อ Spiral Duct (Spiro /Alpha6)
วิธีการขึน้ รูปท่อเหล็กอ่อนกันน้า
วิธีการต่อท่อเหล็กอ่อนกันน้า
วิธีการหุ้มท่อเหล็กอ่อนกันน้า
เกณฑ์กาหนดการสุ่มตัวอย่าง

รำยงำนควำมยั่งยืน (SD Report)

หน้ำ 32

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน (Sustainability Development) ปี 2562
ในปี 2562 บริษัทฯได้จัดอบรมภายในองค์กร และรวมถึงการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายนอกตามความเหมาะสมของแต่ละ
ตาแหน่งงาน ทั้งหมด 29 หลักสูตร และมีจานวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย 10.64 ชั่วโมง/คน

2. กำรประกอบธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม
2.1 บริษัทฯ ไม่ให้การสนับสนุนในการดาเนินการที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
2.2 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและการทุจริต หรือสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ชักช้า
2.3 บริษัทฯ ส่งเสริมการค้าอย่างเสรีและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่กล่าวและให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า อีกทั้งดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
3. กำรส่งเสริมกำรศึกษำ
3.1 โครงการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาสาหรับบุตรพนักงานของบริษัท
สืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพสูง พนักงานของบริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายสูง และมีบุตรที่ต้องได้รับการศึกษา
ตามกฎหมาย พนักงานบางคนมีบุตรที่ต้องส่งเรียน 1-2 คน หรือ 3 คน ทางคณะกรรมการสวัสดิการจึงเห็นควรเสนอโครงการให้ทุนส่งเสริม
การศึก ษาสาหรับ บุต รพนัก งานของบริษั ทฯ และบริษั ทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยโครงการให้ทุน ส่งเสริมการศึกษาส าหรับ บุต ร
พนักงานได้ริเริ่มมาตั้งแต่ ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ในแต่ละปีบริษัทฯ จัดให้มีทุนการศึกษาทุกปี ปีล่ะ 150,000 -200,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับ
จานวนทุนในแต่ละระดับ และจานวนบุตรของพนักงานที่ขอรับทุนในแต่ละปี
3.1.1 ประเภทของทุนส่งเสริมการศึกษา บริษัทฯ พิจารณาจากระดับการศึกษา ซึ่งมี 3 ระดับ ได้แก่
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ระดับประถมศึกษา : อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนทุนละ 4,000 บาท
 ระดับมัธยมศึกษา : มัธยมต้น - มัธยมปลาย-ปวช. จานวนทุนละ 8,000 บาท
 ระดับอุดมศึกษา : ปวส./เทียบเท่า - ปริญญาตรี
จานวนทุนละ 10,000 บาท
3.1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขการให้ทุน ประกอบด้วย
เงื่อนไขการขอรับทุน
 ผู้ขอรับทุนต้องเป็นพนักงานของบริษท
ั ฯ และมีอายุงานไม่
น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่เริ่มงาน
 พนักงานมีสิทธิเสนอขอรับทุนในแต่ละ่ ปีได้เพียงท่านล่ะ 1
ทุนเท่านั้น โดยใช้สิทธิของบิดาหรือมารดาเท่านั้น
 บุตรมีสิทธิได้รับทุนเพียง 1 คน /1 ครอบครัว/ 1 ปี ถ้าบิดา
และมารดาต่างเป็นพนักงานของบริษทั ฯ ก็ให้ได้รับเพียง 1
ทุน








คุณสมบัติของบุตร
ในปีที่ขอรับทุนนั้น บุตรต้องกาลังศึกษาอยูใ่ น
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีที่ตงั้ อยู่ในประเทศไทย
หลักสูตรการศึกษาของบุตร ต้องเป็นหลักสูตรเต็มต้องเป็น
ภาคเรียนปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงระบบการศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.)
ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยล่ะ 63 หรือ เกรดเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 2.5 ขึน้ ไป ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีจติ อาสาเป็นที่ประจักษ์

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตรของพนักงาน โดยมีพนักงานของบริษั ทฯ และบริษัทย่อยสมัคร
ขอรับทุน และมีบุตรของพนักงานผ่านเกณฑ์ได้รับอนุมัติทุนจานวน 32 คน รวมเป็นจานวนเงิน 198,000 บาท

3.2 โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน
บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนของบุคคลภายนอกและในส่วนของบุตรหลานหรือญาติของ
พนักงานเข้ารับการฝึกงานหรือฝึกวิชาชีพกับทางบริษัทฯ โดยดาเนินงานร่วมกันกับทางสถาบันการศึกษาเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้ น
มา โดยมีจานวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าตามลาดับ และในปี 2562 บริษัทฯได้มีสวัสดิการมอบให้กับ
นักศึกษาที่เข้าฝึกงานกับบริษัทฯ โดยจัดให้มีค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้ต่อวัน และให้ค่าที่พักอาศัยตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาฝึกงาน จาก
การดาเนินโครงการมีนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ เพิ่มขึน้ ตามลาดับ


ปี 2560 มีนักศึกษาเข้าฝึกงาน 1 คน
 ปี 2561 มีนักศึกษาเข้าฝึกงาน 3 คน
 ปี 2562 มีนักศึกษาเข้าฝึกงาน 12 คน
4. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัตติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
4.1 บริษัทฯ มีการเคารพถึงสิทธิเสรีภาพตามหลักมนุษยชน โดยมีการปฏิเสธการใช้แรงงานเด็ก
4.2 บริษัทฯ มีเงื่อนไขในการจ้างงานอย่างเป็นธรรมให้ได้ผลตอบแทนตามหลักศักยภาพที่มี
4.3 บริษัทฯ มีการจัดให้มีการดูแลสวัสดิการของพนักงานตามมาตรฐาน โดยมีวันหยุดตามปฏิทิน หรือการลาพักร้อน ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศในคู่มือพนักงาน
4.4 บริษัทฯ พัฒนาพนักงานและฝึกฝนทักษะเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตาแหน่ง เมื่อมี
โอกาสที่เหมาะสม
4.5 บริษัทฯ มีการจัดระบบการทางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยต่อพนักงานหรือชุมชนที่อยู่รอบข้างโรงงาน
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5. กำรพัฒนำนวัตกรรม
บริษัทฯ มีนโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดที่สามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้
อย่างทั่วถึง อีกทั้งเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านธุรกิจ แต่นวัตกรรมนั้นต้องตั้งอยู่บนพืน้ ฐานที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นหลัก บริษัทฯจึงมีการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าให้มีจานวนและประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการ
พัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัยและปลอดภัยต่อการทางานของพนักงาน ดังนี้
5.1

การพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร
บริษัทฯ ได้นานวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการผลิตมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า และลดต้นทุนใน
การผลิตระยะยาว อาทิ
- เครื่องเชื่อมระบบ (Induction Welding) ตัวเครื่องจะมีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้ เพราะตัวเครื่องใช้ระบบไฟฟ้า จึงถือว่าเป็น
พลังงานสะอาดไม่ต้องใช้ก๊าซใดๆในการเชื่อม
- เครื่องตัดเลเซอร์ (Laser Cut Machine) ตัวเครื่องจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดวัสดุสิ้นเปลือง ขณะทางานจะไม่เกิดควัน
มากเหมือนกับระบบตัดแบบพลาสมาซึ่งเป็นระบบเก่าที่บริษัทฯใช้ก่อนจะมีการนานวัตกรรมใหม่มาใช้
- เครื่องอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Machine) เป็นเครื่องใช้สาหรับวิเคราะห์หาธาตุที่ผสมในเนื้อเหล็ก เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพ
ของสินค้า
- เครื่องมือทดสอบในห้อง Laboratory (Laboratory Tester) บริษัทฯ มีเครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมไปถึงรองรับด้าน Quality Assurance
- บริษัทฯได้นาระบบลีน หรือการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เข้ามาใช้ในขบวนการผลิต เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ขจัด
ความสูญเปล่าในการผลิตลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้า ลดขั้นตอนที่ ไม่
จาเป็นออกไป ใช้การหมุนแรงงานตามความต้องการของตลาดที่ขึ้นลงเปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่งทาให้ใช้ต้นทุนการผลิตต่าและ
ใช้เวลาในการผลิตที่สั้นที่สุด ทาให้ราคาต้นทุนต่า ทาให้บริษัทฯสามารถแข่งขันอย่างยั่งยืนได้
- การบริหารงานแบบอะมีบา (Amoeba) บริษัทฯ นามาบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งการนาแบบอะมีบามาเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการ ทาให้ทุกๆหน่วยงานทราบถึงผลประกอบการของตัวเอง และตั้งเป้าหมายในการทาให้หน่วยงานของตัวเองมี
กาไร อีกทั้ง ยังพัฒนาให้บุคลากรมีจติ สานึกความเป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยแนวคิดแบบนี้ ทาให้บริษัทฯสามารถผลิตสินค้าที่มี
ต้นทุนที่ต่า สามารถแข่งขันได้ ทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพ
6. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6.1 ผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้ โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของลูกค้า
6.2 กระตุ้นให้ผู้บริโภคและผูผ้ ลิตเห็นความสาคัญของการใช้สินค้าหรือบริการที่คานึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึน้
6.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไปกับการนาพาสังคมผู้บริโภคให้เป็นสังคมที่ดี
มีวัฒนธรรมและคุณธรรมที่ยังก่อให้เกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึน้ ได้ตลอดไปอย่างยั่งยืน
7. กำรพัฒนำชุมชน
7.1 มีการสารวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของของโรงงาน ทั้งใกล้และไกลว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการ
ผลิตสินค้าที่จะดาเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด เพื่อนามาพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุงการดาเนินการ มิให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบที่สร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
7.2 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
7.3 ในการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชนและสังคมธุรกิจสามารถขอคาปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะได้จาก หน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนสถาบันต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจและสังคม
7.4 สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น สถานศึกษา การให้ความรู้และการ
ช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
7.5 การมีส่วนร่วมในการมอบสิ่งที่ดีเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
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8. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้ความสาคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางาน
ด้วยการกาหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมรวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) เพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พ นักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสถานที่ทางานสม่าเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) มีการติดตั้งระบบ
สัญญาณเตือนภัยในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนมีการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบือ้ งต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี
นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพ
พนักงานผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ โดยมีขั้นตอนการรายงาน อุบัติเหตุในการทางาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พนักงานผูป้ ระสบอุบัติเหตุหรือพนักงานผูเ้ ห็นเหตุการณ์ ให้แจ้งหัวหน้างานหรือ จป. วิชาชีพ
หัวหน้างานหรือ จป. วิชาชีพ แจ้งฝ่ายบุคคลและรายงานผูบ้ ริหารหรือนายจ้าง
หัวหน้างาน จป. วิชาชีพ ตรวจสอบประเมินความรุนแรงของอุบตั ิเหตุ
ถ้าบาดเจ็บเล็กน้อยให้การปฐมพยาบาลยังห้องปฐมพยาบาล
ถ้าบาดเจ็บระดับกลางถึงร้ายแรงให้ จป. วิชาชีพ เขียนใบส่งตัวกองทุนเงินทดแทนและนาส่งโรงพยาบาล
เรียกประชุมสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหติกาหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้า
หัวหน้าแผนกที่เกิดอุบัติเหตุขนึ้ ให้เขียนบันทึกใบรายงานอุบัติเหตุ รายงานไปยังผู้บริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
มาตรฐาน รวมถึงป้องกันการเกิดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆด้านการทางานของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีการป้องกันเริ่มตั้งแต่การประเมิน
ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทางานที่อาจเกิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
ของสายงานที่เกี่ยวข้องคอยตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง หาวิธีป้องการ และติดตามผล เพื่อทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญ และเพื่อหา
มาตรการป้องกันในการลดการเกิดอุบัติเหตุหรือเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเลย
สรุปสถิตกิ ารประสบอุบัติเหตุจากการทางาน ปี 2562
พนักงำนที่ประสบอุบัตเิ หตุ
บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท และ บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคอล

เสียชีวติ

ทุพพลภำพ

หยุดงำนไม่เกิน 3 วัน
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อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุถงึ ขั้นหยุดงาน
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หมายเหตุ *การนับพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุ ได้นับเฉพาะพนักงานที่อยู่ระดับปฏิบัติการของโรงงานที่ อ.พานทอง

จากตารางสรุปสถิตกิ ารประสบอุบัติเหตุจากการทางานของพนักงาน ในปี 2562 พบว่าไม่มีพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุ ถึงขั้นเสียชีวิต
หรือทุพพลภาพ พบว่ามีพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการทางานเละมีการหยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของจานวน
พนักงานทั้งหมด และพบว่ามีพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยไม่ถึงระดับหยุดงาน มีจานวน 10 คน
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บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน (Sustainability Development) ปี 2562
สรุปสถิตจิ านวนพนักงานเข้า-ออกในแต่ละเดือน ประจาปี 2562
บริษัทฯ ได้มีการบันทึกข้อมูลสถิตกิ ารลาออกของพนักงานทั้งในส่วนของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดย
มีเปอร์เซ็นต์การลาออกของพนักงานเฉลี่ยรวมต่อปี ดังนี้
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นอกจากนี้ บริษัทฯได้ดาเนินงานในด้านต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกในด้านสุขภาพ และอาชีวอนามัยของพนักงาน และชุมชน
ใกล้เคียงโรงงานการผลิต รวมถึงคานึงถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงาน อาทิ เช่น
8.1 บริษัทฯ ได้มีการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศและได้ทาความสะอาดเครื่องส่งลมเย็นเพื่อช่วยลดกลิ่นอับและเพื่อกาจัดเชื้อโรค อีก
ทั้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสาหรับพนักงานในโรงงาน
8.2 บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งเครื่องกรองอากาศเพื่อใช้ในการกรองฝุ่นซิงค์ที่เกิดจากการผลิตสินค้าและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
ของพนักงานและของคนในชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
8.3 ยังได้มีการติดตั้งเครื่องกรองน้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ภายในอาคารและภายในโรงงาน นอกจากนีย้ ังได้มีการล้างไส้กรองน้าในทุก 6
เดือนเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ใช้
8.4 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยถือกาหนดเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
ของบริษัทฯ
8.5 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานที่ทาให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งตนเองและชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณโรงงาน
8.6 ใช้ท รัพยากร ได้แก่ ไฟฟ้า น้าประปา ให้เ กิด ประโยชน์และมีความคุ้มค่าสู งสุ ดและเป็ นไปตามเป้า หมายที่กาหนดไว้ อีกทั้งมีการ
ดาเนินการทบทวนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างสม่าเสมอ
8.7 มีการวิจัยและมีการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและบริการให้มีความปลอดภัย ทันสมัย อีกทั้ง มีการพัฒนาเพื่อประหยัดพลังงานในการ
ผลิต รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ชุมชน รวมทั้งได้มีการพัฒนาระบบในด้านการจัดการความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง
8.8 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกัน และประเมินความเสี่ยงของอันตราย และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจะ
ดาเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนาไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
8.9 บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ตามที่
กาหนดไว้ในแผนงานประจาปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน (Sustainability Development) ปี 2562
นอกจากที่กล่าวมานั้น บริษัทฯ มีมาตรการฝึกอบรมอาสาสมัคร ( อส. ) ผู้นากรณีอัคคีภัยสาหรับพนักงาน มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของโรงงานและบริษัทฯ เป็นประจาทุกปี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการทางานของระบบดับเพลิง เพิม่ ความมัน่ ใจในความปลอดภัย
ของอาคารและสามารถปฏิบัติตนในกรณีเกิดเหตุได้ดี และเป็นการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีสาหรับพนักงานและผู้บริหารในทุกๆปี
ปีล่ะ 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบโดยพนักงานและผู้บริหารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการตรวจ การตรวจนี้เป็นการ
ตรวจสุขภาพพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ,เอ็กซเรย์ทรวงอก(ดิจิตอล) ,ตรวจสอบความสมบูรณ์เม็ดเลือด,ตรวจ
ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ ,ตรวจสายตาอาชีวอนามัย ซึ่งพนักงานที่ได้รับการตรวจ ได้แก่ พนัก งานทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยให้
พนักงานเข้ารับการตรวจตามแผนการจัดการตรวจที่แบ่งไว้ให้เหมาะสม ตามช่วงอายุและเพิ่มเติมการตรวจตามลักษณะงาน นอกจากนีบ้ ริษัท
ฯ ยังมีโครงการที่จัดทาขึน้ ให้กับพนักงานและผูบ้ ริหาร ดังนี้
โครงการตรวจสุขภาพฟรีสาหรับพนักงานอายุ 35 ปี ขึน้ ไป
นอกจากการตรวจสุขภาพประจาปีสาหรับพนักงานและผู้บริหารในขั้นพื้นฐานทั่วไปแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการตรวจ
สุขภาพให้กับ พนักงานและผู้บริห ารกลุ่ม ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้น ไป ให้ได้รับ ได้รับ การตรวจร่า งกายอย่างละเอียดมากขึ้น โดยไม่ต้อง เสีย
ค่าใช้จ่าย ใดๆ ถือเป็นโครงการพิเศษที่ทาขึน้ สาหรับพนักงานและผูบ้ ริหารที่มีอายุเริ่มสูงขึ้น การตรวจสุขภาพสาหรับผู้มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป มี
รายการตรวจที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ตรวจระดับน้าตาลในเลือด (FBS) ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (cholesteral) ตรวจหาระดับไขมันในเลือด
(triglyceride) ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (HDL) และตรวจหาระดับไขมันในเลือด (LDL) ซึ่งพนักงานและผู้บริหารที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ตามโครงการประจาปี 2562 เป็นพนักงานและผูบ้ ริหารของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) จานวน 122 คน และเป็นพนักงานและ
ผู้บริหารของบริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จากัด จานวน 60 คน เป็นผู้ได้รับสิทธิตามโครงการนี้
โครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะช่วยเหลือพนักงานที่มาทางานโดยจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันฟรีแก่พนักงาน (สาหรับพนักงานที่อาเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี) โดยได้เริ่มโครงการนีม้ าตั้งแต่ ปี 2556 เป็นต้นมา ปัจจุบันยังคงดาเนินงานตามโครงการอยู่ บริษัทฯได้จัดให้มีอาหาร
กลางวันตามโครงการพร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานได้รับพลังงานของอาหารที่เหมาะสมต่อร่างกาย จึงจัดให้มีอาหารสาหรับมือ้ กลางวันให้กับ
พนักงานหลากหลายเมนู แต่ในหนึ่งมื้อนั้นจะจัดให้มี อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหาร และเป็นอาหารที่มีพลังงาน
เหมาะสมต่อร่างกายของพนักงาน ซึ่งมีพลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 220- 570 กิโลแคลอรี (เป็นค่าประมาณจากการคานวณพลังงานอาหารใน 1 มื้อ
ซึ่งยังไม่รวมพลังงานจากข้าว)
สาหรับพลังงานที่ตอ้ งการของวัยทางานใน 1 วัน


หากเป็นหญิง-ชาย อายุ 14-25 ปี ควรกินอาหารไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรี
 หากเป็นหญิงวัยทางาน อายุ 25-60 ปี แนะนาควรกินอาหารไม่เกิน 1,600 กิโลแคลอรี
 หากเป็นชายวัยทางาน อายุ 25-60 ปี แนะนาควรกินอาหารไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรี
*หมายเหตุ : อ้างอิงจากกรมอนามัย สานักโภชนาการ (เว็บไซต์ http://nutrition.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=386)
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9. กำรส่งเสริมกำรออม
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงินของพนักงาน และเพื่อให้มีเงินกู้ยืมแก่พนักงานที่เข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้จ่ายตามความ
จาเป็น หรือเพื่อใช้จ่ายในอนาคตหากออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพ และเพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัวในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต
และเป็ นการส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน และกันในหมู่พนักงานที่เ ข้าร่วมเป็นสมาชิก บริษั ทฯ และบริษั ทย่อยจึงได้มี
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึน้ ให้กับพนักงาน ดังนี้
9.1 สหกรณ์ออมทรัพย์
บริษัทฯ จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นให้กับพนักงานของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพนักงานที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดตั้งขึน้ ต้องเป็นพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นพนักงานประจา เป็นผู้ที่มีความประพฤติและนิสยั ดี
ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในกาไรให้กู้ยืมเงิน และเป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ในการควบคุม
สหกรณ์สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของมีสิทธิควบคุมสหกรณ์ตามหลักประชาธิปไตย คือ สมาชิกแต่ล่ะคนจะออกเสียงในที่ประชุมได้คนละหนึ่งเสียง
เท่ากัน ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกจะเลือกคณะกรรมการดาเนินการคณะหนึ่ง มีจานวน 15 คน มีวาระไม่เกิน 2 ปี (เว้นแต่มีการเลือกตั้งเข้ามา
ใหม่) และคณะกรรมการฯ อาจจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อทาธุรกิจประจาของสหกรณ์ เช่น การรับเงินค่าหุ้น การรับเงินฝาก การจ่ายเงินกู้
ตลอดจนทะเบียนและบัญชีต่างๆ ของสหกรณ์ (เงื่อนไขและข้อพึ่งปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์มีประกาศไว้ในคู่มือพนักงานทุกๆปี) ใน
ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มีพนักงานของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อย เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
จานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 53 ของจานวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

10. กำรดำเนินงำนด้ำน CSR
บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การช่วยเหลือพนักงาน ชุมชนและสังคมภายนอกองค์กร
มาโดยตลอด ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯได้ดาเนินงานด้าน CSR ดังนี้
10.1 บริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาอาชีพคนพิการให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด ปทุมธานี
ตาบลบางปรอก อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จานวน 1,000 บาท
10.2 บริจาควัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการออกแบบและก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี มูลค่ารวมประมาณ 257,300 บาท
10.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2562 ให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลพานทองหนองกะขะ อาเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี จานวน 1,000 บาท
10.4 สนับสนุนของขวัญและอุปกรณ์การเรียนเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2562 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งสุเหร่าบางปลา
ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10.5 ทางบริษัทฯ ได้อนุเ คราะห์เศษท่อ เป็ นท่อแป๊บร้อยสายไฟฟ้าขนาด 1 นิ้ว และท่อแป๊บร้อยสายไฟฟ้าขนา ด 2 นิ้ว เพื่อทาศาลา
อเนกประสงค์ให้วัดเนินสัก ตาบลนาเริก อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มูลค่ารวมประมาณ 61,633 บาท
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10.6

บริจาคข้อต่อท่อ PPR จานวน 10 ชิ้น เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ และระบบท่อน้าภายในโรงเรียนให้กับโรงเรียนวัดหนองกะขะ(บุญยิ่ง
ประชานุกูล) ตาบลหนองหงส์ อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

10.7 การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจาปี 2562 จานวน 198,000 บาท

10.8 บริษัทฯ จัดโครงการสานึกรักบ้านเกิดโดยมอบค่าเดินทางกลับบ้าน และของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่

11. ผลกำรดำเนินงำนด้ำนสังคม
จากการดาเนินงานของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่มุ่งเน้นให้การดาเนินธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการ
ดูแลผู้มีส่วนได้เสีย โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงานที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สาคัญ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาผูน้ าและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีสวัสดิการที่ดีเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดี
ยิ่งขึน้ และบริษัทฯ ยังไม่ละเลยที่จะมอบสิ่งที่ดีและการทาประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอีกด้วย และจากการดาเนินงานด้านสังคมในปี 2562
ของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
11.1 พนักงานได้รับการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัยในการทางาน ด้านการพัฒนาศักยภาพในการทางานที่เพิ่มมากขึ้น โดยเข้าอบรม
ทั้งหมด 29 หลักสูตร และมีจานวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมเฉลี่ย 10.64 ชั่วโมง/คน
11.2 ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานในด้านการศึกษาของบุตรพนักงานได้ 32 ราย เป็น
การเพิ่มความผูกพันที่ดีภายในองค์กรระหว่างพนักงานและบริษัทฯ
11.3 นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ ได้รับความรู้ในทางปฏิบัติเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการเข้าฝึกงาน และทาให้นักศึกษามี
รายได้ระหว่างการฝึกงานเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวเพิ่มขึน้
11.4 เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทาประโยชน์แ ละกิจกรรมดีๆ มอบให้กับ ชุมชนและสังคม โดยในปี 2562 บริษัท ฯได้ด าเนินงานด้าน CSR เพื่อ
ประโยชน์ต่อพนักงานและชุมชนภายนอกองค์กร สร้างความผูกพันและสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน ชุมชน และบริษัท ฯ
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11.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในด้านสุขภาพและอาชีวะอนามัย ให้พนักงานกลุ่มที่มีอายุสูงขึน้ ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด
จานวน 182 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
11.6 มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับการทางานให้กับพนักงานทุกคนที่อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้รับประทาน
เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมาะสมในการทางาน
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