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รายงานความยั่งยืน (Sustainability Development) 

 

1. ช่วงเริ่มต้น 

          นับตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งบรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)  ในปี  2525 เป็นต้นมาทางบริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความ

รับผดิชอบต่อสังคมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมายังไม่ก าหนดแนวทางชัดเจนในการด าเนินงานดา้น

ความรับผดิต่อสังคมที่เป็นมาตรฐานสากล 

2. กำรพัฒนำเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน 

         บริษัทฯ มีนโยบายจัดท ารายงานด้านการด าเนินการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยรวมไว้ในรายงานประจ าปี 2560 เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วย 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลและยังรวมไปถึงการช่วยเหลือบุคคลและชุมชน 

3. แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนตำมแบบสำกล 

         ในปี 2560 เป็นปีแรก ในการท ารายงานของบริษัทฯ และได้มีการประยุกต์ให้มีการพัฒนาการด าเนินงาน ในด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อองคก์รหรือการพัฒนาที่ย่ังยืน ให้สอดคล้องกับแนวทางของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีหลักการ 3 ด้าน  ได้แก่   ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้  ได้เลือกประเด็นที่มีผลกระทบต่อ

ความส าคัญ จากการด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ต่อผู้มีส่วนได้เสียและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมรวมเอาไว้ในรายงาน

ประจ าปี 

          บรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีกระบวนการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นที่เปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย  ผ่านช่องทางต่างๆ 

โดยได้จัดท ารายงานความรับผดิชอบต่อสังคม  ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และในเว็บไซด์ของบรษิัทฯ  ซึ่งผู้มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้

ที่  www.arrow.pipe.com  และหากมีความต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ให้ติดต่อที่ตั้งส านักงานของ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด 

(มหาชน) เลขที่ 3088 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 ต าบลส าโรงเหนือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-749-8135 

4. ระยะเวลำ 

         ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนารายงานฯ ประมาณ 3 ปี  

5. ขอบเขตกำรรำยงำน 

         รายงานความย่ังยืนปี 2562 นี้จะครอบคลุมเฉพาะบริษัทฯ โดยเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ในระดับข้อมูลหลักและระดับข้อมูลรวม 

ตามกรอบการรายงาน  CSR แบบบูรณาการ 

6. แนวทำงที่น ำมำใช้ 

          บรษิัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการรายงานการพัฒนาที่ย่ังยืนตามแบบสากล รายงานความย่ังยืนขององค์กรโดยสถาบันธุรกิจเพื่อ

สังคมและตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการรายงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

  

http://www.arrow.pipe.com/
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นโยบำยกำรพัฒนำธุรกิจท่ียั่งยืน 

         เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบรษิัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ยก้าวเข้าสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน บริษัทฯได้น าแนว

ปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้จึงน ามาสู่

นโยบายการด าเนินงานที่ทางบริษัทฯได้น ามายึดถือปฏิบัติเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างย่ังยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน

สิ่งแวดล้อม 

1. กำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้กลยุทธ์ท้ังระยะสั้นและระยะยำว 

         บรษิัทฯ ได้วางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางด้านธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว  แต่ยังคงความยืดหยุ่นในการปรับตัว  โดยค านึงถึงปัจจัย

ความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน  และนอกจากนี้  บริษัทฯ  ยังได้แสวงหาวิธีและกระบวนการที่ท าให้ธุรกิจสามารถเอาชนะ

คู่แข่งในทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

2. ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส 

         บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามหลักจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุก

ขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจ 

3. ด ำเนินธรุกิจโดยค ำนึงถึงผู้มสี่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

          บรษิัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบในทางลบให้น้อยที่สุด หรือไม่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเลย ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม และยังมุ่งมั่นในการสรา้งคุณค่าร่วมกันด้วยความจริงใจ มุ่งมั่นด าเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย 

4. ด ำเนินธรุกิจด้วยควำมรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

          บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาสังคมโดยเร่ิมตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ จนไปถึงการพัฒนาชุมชนภายนอกในการท าประโยชน์

หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งที่ดีให้กับชุมชนและสังคม ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อม

ทั้งสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติตนที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้นอ้ยที่สุดหรือไม่มีเลย 
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หลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

         บรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ได้ใช้หลัก Triple Bottom Line มาเป็นหลักการที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯเชื่อมั่นว่า

การที่องค์กรจะเติบโตได้อย่างย่ังยืนนั้นต้องมี วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และมีแผนการด าเนินงานที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับการดู แล

สังคมสิ่งแวดล้อมและการด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส  มีธรรมาภิบาล และเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง อีกทั้งยังมุ่งเ น้นไปยังความสมดุล

ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เศรษฐกจิ 

สังคม 

ส่ิงแวดล้อม 

บรรษัทภิบำล 

บรรษัทภิบำล 

ก ากับดูแลการบริหาธุรกจิให้มีความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 

-การด าเนินงานตามนโยบายและ

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น 

-การจัดการและบริหารความเส่ียง 

-การเปิดเผยข้อมูลและการายงาน 

 

 

 

 

 

ส่ิงแวดล้อม 

การดูแลปอ้งกันส่ิงแวดล้อมและสร้าง

ผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย

ที่สุดหรือไมส่ร้างเลย 

-การจัดการทรัพยากรและส่ิง แวดล้อม 

-การจัดการของเสีย 

-ลดการปล่อยมลพษิออกสู่อากาศ 

 

 

 

 

 

 

เศรษฐกิจ 

การสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจ 

ก าไร ผลประกอบการร่วมกันของทุกฝ่ายที่

เก่ียวข้องและควบคู่กับผูม้ส่ีวนได้เสีย 

-การด าเนินงานด้านเศรษฐกจิ 

-การบริหารห่วงโซคุ่ณค่า 

-การบริหารธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังคม 

จุดเริ่มต้นที่จะจุดประกายให้สังคมได้เห็นถึง

ความส าคัญของการเกื้อกูลต่อสังคมรอบ

ข้างด้วยการสร้างมติรภาพ 

-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

-การพัฒนานวัตกรรม 

-การพัฒนาสินค้าและการบริการ 

-ความปลอดภัยด้านชีวอนามัย 

-สุขภาวะชุมชน 

-การพัฒนาชุมชนและสังคม 
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กระบวนกำรประเมนิสำระส ำคัญของธุรกิจ  

   

            บรษิัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการประเมินสาระส าคัญตามแนวทางของหลักการรายงานความย่ังยืนเพื่อระบุ

และจัดล าดับความส าคัญ ในประเด็นด้านความย่ังยืน ที่ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ประสิทธิภาพการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องและเป้าหมายส าหรับการปรับปรุงที่ดีขึ้น การประเมินสาระส าคัญจึงเป็นหนึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะ

สนับสนุน การบริหารจัดการประเด็นที่มีสาระส าคัญต่อไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัทฯ ในการประเมินประเด็นที่เป็น

สาระส าคัญของบรษิัทฯ ได้มีกระบวนการดังนี้ 

1. กำรระบุประเด็นส ำคัญ 

 การนิยามและระบุประเด็นส าคัญ  นิยามสาระส าคัญที่มีประโยชน์อย่างไรต่อ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 

และก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินสาระส าคัญ 

 ก าหนดตัวชี้วัดความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอด

จนถึงห่วงโซ่คุณค่าที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

 ระบุและจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ

ภายนอก เช่น ลูกค้า คู่แข่ง พนักงาน ผูถ้ือหุ้น  ชุมชน 

 

 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

 ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม

ผ่านระบบส ารวจสาระส าคัญ ดังนี ้ 

- ส ารวจความพึงพอใจลูกค้าจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

- ส ารวจความคิดเห็นของพนักงาน ในประเด็นส าคัญ หรือ โดยการ

ส ารวจผ่านหัวหน้างาน หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

- ส ารวจความคิดเห็นผู้ถือหุ้นจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้น -ลูกค้า 

 

2. กำรประเมนิระดับควำมส ำคัญ 

 การวิเคราะห์ความส าคัญและจัดล าดับ

ความส าคัญ 

 ส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้

เสีย 

 จัดประเภทประเด็นส าคัญ ในแง่ของความเสี่ยงและโอกาสส าหรับ

ธุรกิจ และผูม้ีส่วนได้เสีย 

 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญในแต่ละประเด็น โดยก าหนดขอบเขต  

ผลกระทบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

3. กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 

 น าเสนอประเด็นส าคัญต่อคณะกรรมการ 

หรือคณะท างานฝา่ยที่เกี่ยวข้อง 

 น าเสนอประเด็นที่ผ่านการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญต่อ

คณะกรรมการ และคณะท างานด้านการก ากับดูแลกิจการ   

 คณะกรรมการ และคณะท างานด้านการก ากับดูแลกิจการ  ได้

ตรวจสอบความถูกต้องของประเด็นที่มีสาระส าคัญและขอบเขตที่

สัมพันธ์กันโดยอ้างอิงจากผลประเมินความส าคัญต่อความส าเร็จ

ของธุรกิจ 
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          จากกระบวนการประเมินสาระส าคัญของธุรกิจตามกระบวนการข้างต้น สาระส าคัญที่ได้รับการพิจารณาจากการบ่งชี้และความ

คาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ผนวกกับประเด็นที่มีความส าคัญต่อธุรกิจ และประเด็นความย่ังยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม พบว่ามีประเด็นที่ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และผู้มีส่วนได้เสียให้ความส าคัญสูงสุด 10 ประเด็น  อาทิ  คุณภาพ

สินค้า  ราคาของสินค้าที่ต้องแข่งขันได้  การจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา  การบรกิารลูกค้าที่ดี  การขาดแคลนแรงงาน  ค่าตอบแทนของพนักงาน  

ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน  ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่ค้า  การปล่อยมลพิษจากกระบวนการผลิต การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 

ประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญ 10 ประเด็น 
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              นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยังได้จัดล าดับความส าคัญจากประเด็นที่เป็นสาระส าคัญทั้ง 10 ประเด็น แยกออกเป็น 3 ประเด็นหลัก จากการ

วิเคราะห์ถือวา่เป็นประเด็นที่ส่งผลต่อความส าคัญของธุรกิจ ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นสอดคล้องกับกับเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 8 (การจ้างงานที่มีคุณค่า

และการเติบโตทางเศรษฐกิจ) และข้อที่ 12 (แผนการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีแผนการด าเนินงานในการพัฒนา แก้ไข 

หรือบริหารจัดการให้ดีย่ิงขึ้น มีก าหนดระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนาเพื่อตอบสนองประเด็นซึ่งเป็นสาระส าคัญดังกล่าว โดยมีก าหนด

ระยะเวลาประมาณ 3 ปี  

 

ประเด็นส าคญั (Materiality) ผลกระทบต่อธุรกิจ แผนการบรหิารจัดการ 

1. ราคาของสินค้าที่ต้องแข่งขนั

ได ้

- หากบริษัทไม่มีแผนด้านราคาที่สามารถ

แข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้ การด าเนินธุรกิจ

ก็จะไปไม่รอด  จะไม่สามารถยืนอยู่ได้  อีก

ทั้ง ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ มีคู่แข่งเยอะ

มากขึ้น จึงต้องมีการบริหารจัดการ หรือ

กลยุทธ์  แผนการตลาดที่ ดี  และต้อง

สอดคล้องการภาวะเศรษฐกิจให้มากขึน้ 

 

- สรรหาวัตถุดิบที่ถูกที่สุดเพื่อลดต้นทุน

การซือ้วัตถุดิบ แต่ยังคงเป็นวัตถุดิบที่

ตรงตามมาตรฐานความต้องการของ

ลูกค้า และเป็นไปตามกฎหมาย 

- มีแผนด าเนินงานปรับปรุง แก้ไข หรือ

พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถใช้

งานเคร่ืองจักรได้เต็มก าลังมากขึ้น ซึ่ง

จะส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าได้มาก

ขึ้น แต่ต้นทุนการใช้งานเคร่ืองจักร

ยังคงเท่าเดิม เป็นการลดต้นทุนการ

ผลิตอีกด้าน 

- พัฒนาเคร่ืองจักรให้เดินเคร่ืองได้

เต็มที่ เพื่อให้ได้สินค้ามากขึ้น ต้นทุนก็

จะลดลง 

- ตรวจสอบข้อมูลด้านการตลาดใน

ภาพรวม ประเมินเศรษฐกิจในแต่ละ

ช่วง และประเมินด้านกลยุทธ์ทาง

การตลาดของคู่ แ ข่ ง  เพื่ อน าม า

เปรียบเทียบด้านราคาว่าจะสามารถ

แข่งขันราคากับคู่แข่งรายอื่นๆได้

อย่างไร 

2. การจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา - หากมีกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้า

ให้ลูกค้าได้ตรงเวลา หรือตรงตามก าหนดที่

ตกลงกับลูกค้าเอาไว้ ก็อาจท าให้ส่งผล

กระทบทางธุรกิจในการสูญเสียลูกค้าไป 

 

กรณีที่จะส่งผลให้การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้

ไม่ตรงเวลา มี 2 ปัจจัย ได้แก่ สินค้าขาดไม่มี

ในสต๊อค และมีสินค้าพร้อมส่งตามสต๊อคแต่

มีกระบวนการจัดส่งที่ไม่ดี  

- สินค้าขาดไม่มีในสต๊อค การแก้ไข 

ต้อง เ ร่ิ มจากวางแผนการสั่ งซื้ อ

วัตถุดิบไม่ให้ขาด หรือให้ได้รับวัตถุดิบ

ตรงตามก าหนดมากที่สุด และต้อง

วางแผนการผลิตตามค าสั่งซื้อของ

ลูกค้าให้ดีว่าลูกค้ารายใดมีก าหนด

ต้องส่งมอบก่อน  

- กระบวนการจัดส่งที่ไม่ดี การแก้ไข

อาจต้องปรับเปลี่ ยนแผนในการ

ก าหนด หรือควบคุมฝ่ายขนส่งให้มาก
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ประเด็นส าคญั (Materiality) ผลกระทบต่อธุรกิจ แผนการบรหิารจัดการ 

ขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท

ฯภายนอกให้เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้ 

หากการด าเนินงานด้านการจัดส่งไม่

เป็ น ไปตามแผน ห รือบ ริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได้ จะต้องมีแผน

ส ารองในการหาบริษัทขนส่งใหม่เข้า

มาจัดส่งสินค้าให้แทน 

3. ค่าตอบแทนของพนกังาน - ห า ก บ ริ ษั ท ฯ มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ค่าตอบแทนพนักงานที่สูงขึ้นจะส่งผลให้

ค่าใช้จ่าย(ต้นทุน)ในการบริหารจัดการด้าน

แรงงานเพิ่มขึน้  

- แต่หากบริษัทฯมุ่งเน้นในด้านต้นทุนมาก

เกินไปอาจส่งผลให้พนักงานไม่สามารถ

ท างานต่อไปได้ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯเกิด

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน หรือมี

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานใหม่เพิ่มขึน้ 

 

บริษัทฯ อาจมีแผนการด าเนินงานเพื่อเพิ่ม

ค่าตอบแทนให้กับพนักงานโดยไม่กระทบ

ต้นทุนในการบรหิารจัดการ ได้ 2 ด้าน ได้แก่ 

- เมื่อมีการบริหารจัดการด้านต้นทุนได้ดี 

ส่งผลให้บริษัทฯมีก าไรเพื่อใช้ในการปัน

ผลให้ ผู้ถือหุ้น บริษัทฯอาจมีการขอ

อนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้จัดสรรก าไรส่วน

หนึ่งเป็นผลตอบแทนให้กับพนักงาน เช่น 

การออก ESOP ตามความเหมาะสมใน

ปีนั้นๆ 

- สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการลด

ต้นทุนการผลิตในหลายๆด้าน หาก

สามารถท าได้  จะส่งผลให้ต้นทุนที่

บรษิัทฯตั้งเอาไวล้ดลง และน าส่วนก าไร

ที่เพิ่มขึ้น มาจัดสรรเพิ่มค่าตอบแทน 

หรือเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน 
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กำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกจิ 

  

         บรษิัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการก้าวไปสู่มาตรฐานสูงสุดในด้านการก ากับดูแลกจิการที่ดี และเชื่อมั่นในการสรา้ง

ดุลยภาพระหว่างเป้าหมายในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ส าหรับการก ากับดูแลกิจการที่ดี คือการแสดงให้เห็นถึงมาตรการด้าน

คุณธรรมและความซื่อตรง ตลอดจนท าให้มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ย่ังยืน และเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียของบรษิัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ 

ได้มีการบรหิารจัดการภายในองค์กรให้มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานจริยธรรมที่ดี จากการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ส่งผลให้ทางบริษัทฯ ได้

ก้าวเข้าสู่กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่องและได้เผชิญความท้าทายและข้อก าหนดใหม่ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามและการที่เราจะ

สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนั้น เราต้องมีการปรับปรุงและปฏิบัติตามนโยบายในการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ 

 

1. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ           

          บรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อประปา นอกจากนี้ ยังมบีรษิัทย่อย 

ได้แก่ บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย ท่อระบายอากาศหรือท่อลม และท่อส าหรับงานก่อสรา้ง และบรษิัท 

เมฆา-เอส จ ากัด ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบและรับเหมาก่อสรา้ง รับเหมางานติดตั้งระบบงานต่างๆ ในโครงการก่อสรา้ง ซึ่งสามารถ

แบ่งผลิตภัณฑข์องบรษิัทฯ และบริษทัฯย่อย ดังนี้ 

          บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อประปา ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑข์องบรษิัทฯได้เป็น 

1. ท่อร้อยสายไฟและข้อต่อต่างๆ (Electrical Conduit): ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Arrowpipe” และ “Arrowtite” โดยเป็นท่อ

เหล็กกล้าเคลือบสังกะสีส าหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า มีความทนทานแข็งแรงดัดโค้งได้ง่าย เพื่อป้องกันสายไฟฟ้าจากการขูดขีดและทนทานจาก

สภาพแวดล้อม ท่อร้อยสายไฟฟ้าดังกล่าวจะผา่นการชุบสังกะสี (Hot-dip galvanized) ทั้งภายนอกและภายในจงึป้องกันสนิมและทนต่อการกัด

กร่อนได้ดี ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานสากล Underwriters Laboratories Inc. (UL) โดย

ผลิตภัณฑ์ของบรษิัทฯสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ  

1) ท่อเหล็กร้อยสายไฟ (White Conduit) ภายใตเ้คร่ืองหมายการค้า “Arrowpipe” 

2) ท่อเหล็กออ่นร้อยสายไฟ (Flexible Metal Conduit: FMC) ภายใตเ้คร่ืองหมายการค้า “Arrowtite” 

3) ท่อเหล็กออ่นกันน้ าร้อยสายไฟ (Liquid-tigh Flexible Metal Conduit: LFMC) ภายใตเ้คร่ืองหมายการค้า “Arrowtite” 

นอกจากนี ้บรษิัทฯยังผลิตท่อร้อยสายไฟดังกล่าวข้างต้นส าหรับจ าหน่ายในระดับราคารองลงมา ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Union” 

ด้วย โดยที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯทั้งหมดมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ผู้ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าส าหรับโครงการมาตรฐานและใช้ไฟฟ้าในกลุ่ม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ อาคาร คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร โรงงาน

อุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น โดยมีการท าการตลาดผ่านตัวแทนจ าหน่าย (Dealers) และผู้รับเหมา

โครงการ 

2. ท่อน้ าประปาและข้อต่อต่างๆ: ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ArrowPP-R” เป็นท่อคุณภาพสูงผลิตจากพลาสติกโพลิโพรพิลีน 

(Polypropylene Random Copolymer: PP-R) ส าหรับน้ าดื่ม น้ าประปา น้ าร้อน และน้ าเย็น ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐาน

เยอรมัน (DIN 8077-8078) โดยผลิตภัณฑ์ท่อน้ าประปาดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ (1) ท่อน้ าชั้นเดียวทนแรงดัน 10 บาร์ (2) 

ท่อน้ าชั้นเดียวทนแรงดัน 20 บาร ์และ (3) ท่อน้ า 3 ชั้น ทนแรงดัน 20 บาร์ เพื่อใช้ติดตั้งในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม  โดยมีกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย คือ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อุตสาหกรรมอาหารและยา ได้แก่ คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน โรงแรม โรงงาน

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารและยา เป็นต้น โดยมีการท าการตลาดผา่นตัวแทนจ าหน่าย และผูรั้บเหมาโครงการ 

 

 

 

 

 



  บริษัท แอร์โรว์ ซินดเิคท จ ำกัด (มหำชน) 

รำยงำนควำมยั่งยืน (Sustainability Development) ปี 2562 

 

 รำยงำนควำมยั่งยืน (SD Report)                                                                                                                     หน้ำ  11 

 

           บริษัท เจ.เอส.ว.ี เทคนิคอล จ ำกัด 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย ท่อระบายอากาศหรือท่อลม และท่อส าหรับงานก่อสร้าง เป็นผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี 

ส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามค าสั่งซือ้ของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1.  ท่อระบายอากาศหรือท่อลม (Air Duct) มีทั้งแบบท่อวงกลม ท่อวงรี และท่อสี่เหลี่ยม ใชส้ าหรับงานระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศในอาคาร เช่น ท่อส่งลมเย็นในอาคารและห้างสรรพสินค้า ท่อดูดฝุน่ งานล าเลียงและงานไซโล เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า “Arrow duct” 

ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯผลิตตามมาตรฐานสากล SMACNA โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ อาคารต่างๆ ห้างสรรพสินค้า อุตสาหกรรม

ก่อสรา้ง และโรงงานอุตสาหกรรม  

2. ท่อส าหรับงานก่อสร้าง (Post-Tension Duct) เป็นท่อที่ใช้ในงานก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรง ใช้ส าหรับงานก่อสร้างหลาย

รูปแบบ เพื่อเสรมิความแข็งแรงของงานรากฐานการก่อสร้าง ท่อนี้ผลิตจากวัสดุเหล็กเคลือบสังกะสี ผ่านการขึ้นรูปเป็นท่อด้วยการรีดตะเข็บ

เป็นเกลียวยาวแบบเชื่อมซ้อน (Double Seam) ระหว่างเกลียวนั้นจะมีรอยย่นเป็นลูกฟูกอยู่ ซึ่งจะช่วยให้มีความแข็งแรง และท าให้คอนกรีต

เกาะติดแน่นขึ้น ท่อ Post-Tension เหมาะกับงานก่อสร้างบ้านเรือน งานสร้างถนน สะพาน งานก่อสร้างฐานราก เป็นต้น โดยมีกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย คือ งานโครงสร้างพื้นฐานของอาคาร โครงสร้างพื้นคอนกรีต และงานโครงสร้างสะพาน เป็นต้น โดยมีการท าการตลาดผ่าน

ผู้รับเหมาโครงการ 

3. ชิ้นงานเหล็กหล่อ  ที่อยู่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า (Arrow Parts) เป็นชิ้นงานที่ผลิตด้วยวัสดุเหล็กหล่อเหนียว FCD 500 ที่ผลิต

ภายใตม้าตรฐานสากล  JIS Standard  โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นงานเหล็กหล่อนั้น  แบ่งได้เป็น 6 ประเภท คือ 1.ชิ้นงานเหล็กหล่อทางการเกษตร  2.

เหล็กหล่อชิน้งานโพสเทนชั่น  3.เหล็กหล่อชิ้นส่วนทางรถไฟ   4.เหล็กหล่อชิ้นส่วนระบบไฟฟ้าแรงสูง  5.เหล็กหล่อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยาน

ยนต์  6.เหล็กหล่อชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์  โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ กลุ่มอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรด้าน

การเกษตร  กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้ง  เป็นต้น  โดยมีการท าการตลาดผา่นตัวแทนจ าหน่ายและผูรั้บเหมา 

4. ท่ออพี็อกซีเรซินเสรมิใยแก้วส าหรับรอ้ยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ หรือ Reinforce Thermosetting Resin Conduit (RTRC) ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “Arrow RTRC” 

 

           บริษัท เมฆำ-เอส จ ำกัด 

ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบและรับเหมาก่อสรา้ง รับเหมางานติดตั้งระบบงานต่างๆ ในโครงการก่อสรา้ง เช่น ระบบปรับอากาศ 

,ระบบไฟฟา้ ,ระบบประปา และสุขาภิบาล เป็นต้น มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 10.00 ล้านบาท โดยมีบริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จ ากัด เข้าถือ

หุ้นเป็นจ านวนเงิน 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 การก่อสรา้งโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้าก าลัง และสายสัญญาณสื่อสาร โดยมีสัดส่วนลงทุนแต่ละฝ่ายร้อยละ 50 ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มียอดเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 

 ในป ี2562 ได้เลิกกิจการ บจก.คูดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น (บริษัทย่อยของเมฆา-เอส ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 2.00 ล้านบาท โดยมี

บรษิัท เมฆา-เอส จ ากัด ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง) เพื่อให้ธุรกิจมีความคล่องตัว โดยการด าเนินการดังกล่าวไม่

เกิดผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ (ณ 31 ธันวาคม 2562 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว) 

 

2. วสิัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนของบรษิัท 

      บรษิัทฯมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ “เพื่อความย่ังยืนและเป็นหนึง่เร่ืองท่อในอาคาร” ดังนี ้

1. เป็นผู้น าในการผลิตท่อร้อยสายไฟและผลิตภัณฑ์ท่ออื่นๆ ส าหรับอาคารมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมโดยมีคุณภาพและการบริการ

สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีค านึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นและผูม้ีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม มีความโปร่งใส และ

มีความรับผิดชอบ ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรที่ย่ังยืนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริหารความเสี่ยงครอบคลุมประเด็นด้าน

เศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม และห่วงโซอุปทานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล (Governance) 

2. ลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองจักร 

และดูแลรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  โดยมุ่งเน้นเพื่อลดการใชพ้ลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ (Environment) 
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รายได้จากการขาย 

1,333.08  ล้านบาท 

รายได้จากการบริการ 

117.66  ล้านบาท 

รายได้อ่ืนๆ 

16.49  ล้านบาท 

รวมรายได้รวม 

1,467.23  ล้านบาท  

3. มุ่งเน้นพัฒนาแผนการตลาดอย่างย่ังยืนในผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราก าไรขั้นต้นในเกณฑ์ดี รักษาความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นและผล

การด าเนินงาน ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม (Economic)  

4. เพิ่มยอดขายและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ รองรับความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย  (Economic) ควบคู่กับการมีนโยบายและแผนความ

รับผดิชอบต่อลูกค้า หรือผู้บริโภค (Social) 

5. มีนโยบายและแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างย่ังยืน และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยแีละการแข่งขัน โดยมีนโยบายและแผนงานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ย่ังยืน (Social) 

 

3.  ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 

         กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Electrical Conduit) ท่อระบายอากาศ (Duct) ท่อก่อสร้าง 

(Post-Tension Duct) และท่อประปา PP-R รวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ โดยมีการจัดจ าหน่ายทั้งภายใน และต่างประเทศ ผ่านช่องทางการ

จ าหน่ายทางตรงต่อผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ และผ่านตัวแทนจ าหน่าย โดยกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็น ตัวแทน

จ าหน่าย (Dealer), ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor), และเจ้าของโครงการ (Project Owner) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทถือเป็นวัสดุก่อสร้างที่

จ าเป็นในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การเติบโตของรายได้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมดังกล่าว และด้วย

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสม และมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก

สถาบัน ภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้ใช้ เป็นปัจจัยที่มีส่วนผลักดัน ให้กลุ่ม

บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  และจากการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562  ผลประกอบกิจการของบริษัทฯและบริษัท

ย่อย ตามงบแสดงฐานะทางการเงินรวมเป็นไป ดังนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           หมายเหตุ:  1  รายได้รวมถงึผลิตภัณฑ์ข้อต่อส าหรับผลิตภัณฑ์น้ันๆ ด้วย 
                                         2 รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษเหล็ก ก าไรจากการขายสินทรัพย ์ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน ดอกเบ้ีย

รับ เป็นต้น 

 

          ในปี 2563 บริษัทฯ มีแผนการด าเนินงานในโครงการในอนาคต หรือการลงทุน ได้แก่ ปรับปรุงเคร่ืองจักรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพส าหรับการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้า  โครงการสรา้งคลังสินค้าเพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่  และลงทุนด้านเคร่ืองจักรใน

การผลิตท่อส่งลมชนิดแผ่นโฟม ด้วยการซือ้เคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยใีหม่ 
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กำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี 

 

บรษิัทฯตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีนโยบาย

ปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งได้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code 

of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การก าหนดบทบัญญัติต่างๆ จะ

ยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึง สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผูม้ีส่วนได้เสีย  โครงสรา้ง  บทบาทหน้าที่ ความรับผดิชอบและ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  ในการควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ 

เพื่อให้การบรหิารงานและการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปรง่ใสตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเนื้อหา

ส าคัญแบ่งได้เป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น  โดยจะไม่กระท าการใดๆ  ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม  รวมทั้งจะส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ทั้งนี ้บรษิัทฯจะด าเนินการใน

เรื่องต่างๆ  ที่เป็นการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

2. กำรปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกัน 

           บรษิัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่ค านึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะ

ทางสังคม หรือการทุพพลภาพ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ 

โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่โปร่งใส 

3.  บทบำทของผู้มสี่วนได้เสีย 

           บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นนอกจากผู้ถือหุ้น จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ในนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี 

และจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติส าหรับผูม้ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยระบุไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ 

4.  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

            ในการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ บรษิัทฯ ไดเ้ผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการประกาศ ก าหนด นอกจากนี้ยังเผยแพร่ไว้

บนเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ได้แก่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจ าปี ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯประกาศใช้ โดย

มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันสม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง เท่าเทียม ทั่วถึง และทันต่อ

เหตุการณ์ 

 

5.  ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 

            คณะกรรมการบรษิัทฯและคณะกรรมการชุดยอ่ย ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น มีบทบาทส าคัญ ในการก าหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์

ขององค์กร เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบรษิัทฯ โดยก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด

ไว้ และยังมีบทบาทส าคัญในการก าหนดและจัดท านโยบายต่างๆ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานให้กับพนักงานและคณะท างานได้ด าเนินตาม 

โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดท านโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ กฎบัตรของคณะกรรมการ นโยบายการบริหารความ
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เสี่ยง ตลอดจนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ และจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

   นอกจากนี้  บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสวัสดิการ 

คณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่

ผ่านมาและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการตามหลักก ากับดูแลกิจการที่ดี 

   เลขานุการบริษัทฯ จะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละท่านประเมินเสร็จเรียบร้อย จะน าแบบประเมินส่งมายังเลขานุการ

บรษิัทฯ เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการแต่ละท่านและสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บรษิัทฯ ในรอบปีและรายงานให้คระกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น 

 

กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย 

 

หลักเกณฑ์พิจำรณำ กำรประเมนิผล 

คะแนนมากกว่า             85 ดีเย่ียม 

ช่วงร้อยละ                   75-84 ดีมาก 

ช่วงร้อยละ                   65-74 ด ี

ช่วงร้อยละ                   50-64 พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ               50 ควรปรับปรุง 

 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ 

 โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ท าให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

 มีการประชุมคณะกรรมการได้ด าเนินการในด้านต่างๆ  เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความส าคัญ ใชเ้วลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติตาม อย่าง

เพียงพอ ในเรื่องต่างๆ เช่น ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงาน, การก ากับดูแลกิจการ, จรรยาบรรณธุรกิจ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน ระบบควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง การแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด การติดตามการท าหน้าที่ของฝ่าย

จัดการ การจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และการประเมินผลกรรมการ

ผู้จัดการ เป็นต้น 

 การประเมิน เร่ืองอื่น เช่น ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผูบ้รหิาร เป็นต้น 

 สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

ร้อยละ 98.28 

2.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย  บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ

คณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสวัสดิการ คณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อใช้สามารถน ามาปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยน าเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบ โดยสรุปการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย อยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีเย่ียม 

ดังนี ้
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คณะกรรมกำรชุดย่อย  ผลกำรประเมนิ (ร้อยละ) กำรประเมนิผล 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 100.0 ดีเย่ียม 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 87.5 ดีเย่ียม 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 90.0 ดีเย่ียม 

4. คณะกรรมการบรหิาร 90.0 ดีเย่ียม 

5. คณะกรรมการสวัสดิการ 68.8 ด ี

6. คณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน 87.5 ดีเย่ียม 

7. คณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

85.0 ดเีย่ียม 

 

3.   การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล บรษิัทฯ จัดให้มีการประเมินฯในด้านต่างๆ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการ ความพร้อมการประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้ก าหนดไว้ มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่แทรกแซงการท างานของฝ่าย

จัดการ มีการควบคุมและติดตามการด าเนินการของฝ่ายจัดการ พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น สรุปการประเมินผล

คณะกรรมการรายบุคคล เห็นว่าประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 100 

4.   การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือ CEO)  บริษัทฯ จัดให้มีการการประเมินผลงานประจ าปีของ

ผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากผลการประเมิน โดยใช้แบบประเมินผลงานของ CEO ที่ก าหนดหลักเกณฑ์การ

ประเมินที่ครอบคลุมผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ และผลการด าเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกณฑ์การประเมินได้ถูกก าหนดใน

แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความคืบหน้าของแผนงาน  ด้านการวัดผลการปฏิบัติงาน  ด้านก าหนดกลยุทธ์  ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์  ด้านการ

วางแผนและผลปฏิบัติทางการเงนิ ด้านความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ  ด้านความสัมพันธ์กับภายนอก  ด้านการบรหิารงานและความสัมพันธ์

กับบุคลากร ด้านการสืบทอดต าแหน่ง  ด้านความรู้ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อจะน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการ

ปฏิบัติงานต่อไป 

         

ควำมคืบหน้ำเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี 

บริษัทฯ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายต่างๆ เพื่อให้การรายงานข้อมูลการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย มีความ

ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งท าให้ผลการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2562 บริษัทฯได้รับคะแนนเฉลี่ย

โดยรวมรอ้ยละ 90 จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ตราสัญลักษณ ์อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีใน

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และหมวดความรับผดิชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้มีคะแนนโดยรวมเพิ่มขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  1 ตราสัญลักษณ ์=  1 ดาว 
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กำรบริหำรห่วงโซ่คุณค่ำ 

บรษิัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ากัด  (มหาชน)  ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อประปา โดยบรษิัทฯ ให้ความส าคัญ

กับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า จึงได้น าแนวทางบรหิารห่วงโซ่คุณค่ามาใชเ้พื่อสรา้งความเข้มแข็งในเชิง

ธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ   การจัดหาเคร่ืองจักรและแรงงาน เพื่อมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากย่ิงขึ้น โดยมีการ

ผลิตสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งยังมีการครอบคลุมไปถึงการพัฒนาเคร่ืองจักร เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจ านวน

มากและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานเพื่อออกสู่ตลาด ซึ่งทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าได้อาศัยความร่วมมือและการเชื่อมโยงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้ อง 

ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ตัวแทนขาย ลูกค้า ชุมชนข้างเคียง และสังคมเพื่อที่จะสร้างความย่ังยืนและเพื่อเติบโตไปพร้อมกัน 

1. กำรจัดหำวัตถุดิบ 

บรษิัทฯ มีการบรหิารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบหรือจัดซือ้วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดี จากshipping 

หรือจากผู้จัดหาวัตถุดิบหลายรายที่อยู่ในประเทศจีนเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดวัตถดุิบ นอกจากนั้นยังได้สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อคู่ธุรกิจ 

เช่น คู่ค้า ตัวแทนขาย ลูกค้า รวมทั้งยังได้ร่วมมือกัน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้นและบริษัทฯ  ยังได้มี

นโยบายใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี ในการผลิตสินค้าเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

2. กำรผลิต 

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าครอบคลุม ตั้งแต่การเลือกซื้อ

วัตถุดิบ อกีทั้งยังครอบคลุม ในเร่ืองคุณภาพและการผลิตสินค้าและการดูแลผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับ

สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก 

3. กำรตลำดและกำรขำย 

บรษิัทฯ ได้มีการพัฒนาสินค้า เพื่อสรา้งความแตกต่างและความหลากหลาย เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพมากย่ิงขึ้น โดยค านึงถึงคุณภาพ

และการหลากหลายของสินค้าเป็นหลักเพื่อให้ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา 

4. บริกำรหลังขำย 

บริษัทฯ ให้การดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจและใส่ใจในการบริการระหว่างการขาย ทั้งใน เร่ืองสอบถามข้อมูล อีกทั้ง ในเร่ืองการ

เปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าช ารุด และนอกจากนีท้างบรษิัทฯ ยังได้สร้างความสัมพันธ์ทีดีตอ่ลูกค้าที่มาใชบ้รกิารในผลิตภัณฑ์ 
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กำรด ำเนินงำนผู้มีส่วนได้เสีย 

          บรษิัทฯ มีส่วนร่วมกับผูม้ีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอยู่เสมอ  เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีในการท างาน รวมถึงการสร้าง

ความเข้าใจ  ในการจัดระดับความส าคัญและสื่อสารคาดหวังผลประโยชน์  ในการด าเนินธุรกิจของเรา การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียนี้ เป็น

ส่วนหนึ่งของจริยธรรมทางธุรกิจและความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุแนวทางปฏิบัติด้านธุรกิจที่เป็นเลิศ โดยบรษิัทฯ ได้จัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วน

ได้เสียที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญรองลงมา ได้แก่ พันธมิตร ชุมชนและสัง คม  คู่แข่ง 

ตามล าดับ   

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้เสีย ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การตอบสนองความคาดหวงั 

1. ผู้ถือหุ้น - เงินปันผลที่ดีและสร้างผลตอบแทนที่

คุ้มค่า 

- ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปรง่ใส 

- สร้างการเติบโตของธุรกิจเพื่อเพิ่ม

มูลค่าต่อองค์กร 

- การจัดให้มกีารพบปะหารือร่วมกัน

ระหว่าง การประชุมต่างๆ เช่น

ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ, 

Opportunity Day 

- กิจกรรมอย่างเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ 

- การประชุมผู้ถือหุ้น 

- การเย่ียมชมกิจการ 

- การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

- การเปิดเผยข้อมูลและความ

โปร่งใส 

- เงินปันผล 

- ส่วนต่างราคาหุ้น 

- พัฒนาสินค้า เพื่อสร้างความ

แตกต่างและความหลากหลาย

ให้ตอบสนองความต้องการและ

ความพึงพอใจของลูกค้า 

2. ลูกค้า - ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

- การบรหิารจัดการ ในการเปลี่ยน

ผลิตภัณฑ์ที่ช ารุด 

- คุณภาพชีวิตที่ดขีึน้ในการใชผ้ลิตภณัฑ์ 

- การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

รับฟังความคิดเหน็ 

- การพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ให้มีคุณภาพและความหลากหลาย

มากย่ิงขึน้ 

- ท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความ

พึงพอใจ 

- ผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบ 

เพื่อเป็นที่พอใจแก่ลกูค้า 

- การบรกิารหลงัการขายที่ดี 

- สินค้าที่จ าหน่ายต้องได้รับ

มาตรฐานสากล 

- ผลิตสินค้าที่ไดม้าตรฐานค านงึถึง

ความปลอดภัยในชีวิตผู้บริโภค 

3. พนักงาน - สวัสดิการและค่าตอบแทน 

- การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ 

- การจัดอบรมความรู้ในด้านความ

ปลอดภัยให้แก่พนกังาน 

- การจัดการเรียนรู้และพัฒนาบคุลากร 

- ความมั่นคงและ  ความก้าวหนา้ใน

อาชีพ 

- การท ากิจกรรมร่วมกับผูบ้รหิาร 

- การประชุมระหว่างผู้บริหารและ

พนักงาน 

- www.arrowpipe.com 

- การพัฒนาการดแูลพนักงาน 

สวัสดิการต่างๆ 

- การพัฒนานวัตกรรม สินค้าและ

การบรกิารตอบสนองลูกค้า 

- การพัฒนาพนักงานใหส้อดคล้อง

กับงานและความรู้

ความสามารถ 

4. พันธมิตร - การจัดซือ้วัตถุดิบที่เปน็ธรรมและ

โปร่งใส 

- การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

- การพัฒนาแผนงานรว่มกัน 

- สุขอนามัยที่ดแีละปลอดภัยในการ

ท างาน 

- ท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความ

พอใจ 

- การประชุมและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

- มีนโยบายสัญญาและข้อก าหนด

ที่ชัดเจนและโปรง่ใส 

- มีการประเมินผลการท างาน

ร่วมกัน 

5. ชุมชน

และ

สังคม 

- ด าเนินงานด้วยความรับผดิชอบโดยไม่

สรา้งผลกระทบแก่บุคคลในชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม 

- การดูแลและพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพ

-การเย่ียมชมกิจการ 

-กิจการพัฒนาชมุชน 

-การรับฟังความคิดเห็นและเย่ียม

เยือน    ชุมชน 

- มีการส ารวจความต้องการและ

ความพึงพอใจของชุมชนที่อาศัย

อยู่รอบโรงงาน 

- ป้องกันและลดผลกระทบการ
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้เสีย ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การตอบสนองความคาดหวงั 

ชีวติของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

- การมีส่วนร่วมกบัชุมชนและเปิดกวา้ง

รับฟังความคิดเหน็ 

-กิจการเพื่อสงัคมและ รณรงค์ตา่งๆ ปล่อยฝุ่น ละออง สังกะส ี ขึน้สู่

อากาศ 

- การเปิดเผยข้อมูลด้าน

สิ่งแวดล้อม 

- เกิดการสรา้งงานใหแ้กบุ่คคลที่

อยู่ในชุมชนที่ใกล้เคียง 

6. คู่แขง่ -การแขง่ขันที่เป็นธรรม -www.arrowpipe.com - ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

และด าเนินธุรกิจด้วยความเป็น

ธรรม 
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่น 

          บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) มีการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) โดยมี

คณะท างานบริหารความเสี่ยง ร่วมกับผูต้รวจสอบภายในซึ่งเป็นที่ปรึกษา ด าเนินการร่วมประเมินความเสี่ยงในทุกด้าน ของทุกหน่วยงาน โดยมี

การน าเสนอประเด็นความเสี่ยง การเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามผล และรายงานความคื บหน้าต่อคณะ

กรรมการบรหิารความเสี่ยงอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา โดยในปี 2562 

บรษิัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานมากขึ้น และได้มีการจัดท ารายงาน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนาเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ในปี 2560 โดยในช่วงปี 2560-2561 บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายต่อต้านทุจริตและ

คอร์รัปชั่น รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น การปรับปรุงการควบคุมภายในและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อตา้นคอร์รัปชั่น การจัดฝกึอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงคู่ค้าของบริษัทฯ และการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ 

เพื่อประกาศให้คู่ค้าทราบถึงการประกาศเจตนาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนมีการดูแล ติดตาม ประเมินผล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชั่น   

 บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการทุจริตการคอร์รัปชั่นและได้ปฏิเสธการให้สินบนทุกรูปแบบ โดยกรรมการผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ 

จะต้องไม่เรียกร้องหรือด าเนินการยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชั่นใดๆ โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว เพื่อนและคน

รู้จัก อีกทั้งทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่บริษัทฯประกาศใช้ปรากฏบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ 

(www.arrowpipe.com) อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ให้ได้รับทราบถึงนโยบายการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่นโดยทั่วกัน หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือกับการทุจริต

คอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ 

 บรษิัทฯได้มีการประกาศเชิญชวนบริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัททั่วไป เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 

(CAC) โดยมีการเปิดเผยเป็นจดหมายเชิญชวนประกาศบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ (www.arrowpipe.com) 

 

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) 

เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน คณะกรรมการบริษัทฯ  ก าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle 

Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผูม้ีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย รวมถึงการแจ้ง

เบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีเป้าหมายเพื่อ (1) การพัฒนา/ฝึกอบรม (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ (3) 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง และก าหนดให้เลขานุการบรษิัทฯ ท าหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ของ

บรษิัทฯ 

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ผา่นอีเมล์ กรรมการอสิระ และเลขานุการบรษิัทฯ 

1. คุณสุรเดช จันทรานุรักษ์  E-mail :  citaniac@gmail.com 

2. คุณชนะ สิงห์รุ่งเรือง  E-mail :  acc_consultants@yahoo.com 

3. คุณน าพล เงินน าโชค   E-mail :  numpon_n@yahoo.com 

4. เลขานุการบรษิัทฯ   E-mail :  cs@arrowpipe.com 

หรือส่งทางไปรษณย์ีถึง ส่วนงานเลขานุการบรษิัทฯ 

บรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่  3088  หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 30  ถนน  สุขุมวิท 107  ต.ส าโรงเหนือ  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270 

ส าหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ และผูบ้รหิารได้โดยตรงทางอเีมล์ในระบบ

ของบรษิัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิด รวมถึงให้ความคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้ง

http://www.arrowpipe.com/?act=a&title=corporate-governance-policy
http://www.arrowpipe.com/?act=a&title=corporate-governance-policy
mailto:cs@arrowpipe.com
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เร่ือง โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ ในการรายงานการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ใน

มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชั่น 

ควำมคืบหน้ำเก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแบบประเมินตนเองฯซึ่งมีประธาน

กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนาม ร่วมกับรายงานของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว มีมติอนุมัติด าเนินการย่ืนขอค า

รับรองต่อประธานคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ และผา่นการพิจารณาในโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ประจ าปี 2562 แล้ว (มีผลตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2562 – 20 พฤษภาคม 2565 และจะมี

การย่ืนขอต่ออายุก่อนวันครบก าหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ทั้งนี้  บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีการประกาศไว้ และที่จะมีการประกาศเพิ่มเติม รวมถึง มีการ

สื่อสารถึงพนักงาน จัดท าสารสนเทศแจ้งไปยังคู่ค้าของบรษิัท ให้ทราบถึงเจตนาขององค์กรในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอ ทั้ ง

ในรูปแบบคู่มือพนักงาน จดหมาย แผ่นพับ และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 

นอกจากนีบ้รษิัทมีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน และคู่ค้า เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั่น ตลอดจนแต่งตั้ง

ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อสอบทานการด าเนินการของบรษิัทให้เป็นไปตามนโยบายมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั่นที่ได้ประกาศ

ไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 
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กำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำ 

           ลูกค้าของบรษิัทฯ และบริษัทยอ่ยจะอยู่ในธุรกิจก่อสรา้ง อสังหาริมทรัพย์ และโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องการวางระบบไฟฟ้า ระบบ

ระบายอากาศหรือระบบประปา โดยติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อระบายอากาศหรือท่อประปาใหม่ รวมทั้งหน่วยงานที่ต้องการปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าและระบบประปา  ให้มีความปลอดภัยย่ิงขึ้น  โดยมีสัดส่วนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (End user) ที่เป็นธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์อยู่

ประมาณร้อยละ 75 และโรงงานอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 25 ของลูกค้าทั้งหมด โดยบริษัทฯแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย

เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (End user) เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   ตัวแทนจ าหน่าย (Dealers) บริษัทฯจะขายสินค้าให้ตัวแทนจ าหน่ายและให้ตัวแทนจ าหน่ายเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อลูกค้า

รวมถึงการติดตั้งทั้งหมด โดยบริษัทฯพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจ าหน่ายจากความสามารถในการให้บริการกับลูกค้า คุณภาพในการติดตั้ง 

พืน้ที่ที่ตัวแทนจ าหน่ายสามารถเข้าท าการตลาด ซึ่งตัวแทนจ าหน่ายดังกล่าวท าให้การกระจายสินค้าของบรษิัทฯกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะ

ในต่างจังหวัด  นอกจากนี้ ยังมีบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในต่างประเทศสั่งซื้อสินค้าประเภทท่อร้อยสายไฟจากบริษัทฯไปขาย  โดยตัวแทน

จ าหน่าย ดังกล่าวเป็นบริษัทเทรดดิ้งในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศตุรกี เป็นต้น  

                ทั้งนี ้ลูกค้าประเภทตัวแทนจ าหน่ายสามารถเข้าเสนอราคาเพื่อจ าหน่ายแก่งานโครงการด้วย โดยบริษัทฯมีนโยบายไม่ให้ตัวแทน

จ าหน่ายเสนอราคาสินค้าของบรษิัทแข่งกันเอง โดยจะให้สิทธิแก่ร้านค้าที่แจ้งให้แก่บริษัทฯทราบก่อนเป็นรายแรก และบริษัทฯจะไม่เข้าเสนอ

ราคาแข่งกับตัวแทนจ าหน่ายเช่นกัน ปัจจุบันบริษัทฯมีตัวแทนจ าหน่ายประมาณ 60 ร้านค้า อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยก าหนด

เครดิตการช าระเงิน 60 - 90 วัน  บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเพิ่มตัวแทนจ าหน่ายต่อไปหากพิจารณาแล้วเห็นว่าตัวแทนจ าหน่ายนั้นมีความสามารถ

ในการขายและการช าระเงิน 

   อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ประเภทท่อระบายอากาศ และท่อก่อสรา้งจะไม่ขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสินค้าสั่ง

ผลิตโดยเฉพาะตามค าสั่งซือ้ของลูกค้า 

(2)  ผู้รับเหมาก่อสรา้ง (Contractors) เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยลักษณะปกติของการท าธุรกิจรับเหมาก่อสรา้ง ผู้รับเหมางานระบบ

จะเป็นผู้รับงานจากลูกค้าโครงการก่อสรา้ง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น โครงการรถไฟฟา้บีทีเอส โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ เป็นต้น และลูกค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารส านักงาน คอนโดมิ เนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม 

ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยผู้รับเหมาจะสั่งซือ้สินค้าตามการวางแบบของผู้ออกแบบระบบส าหรับงานก่อสร้างในส่วนต่างๆ  ซึ่งผู้ออกแบบ

จะเป็นผู้ก าหนดรายชื่อผู้จ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์ตา่งๆ (Vendor list) เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสรา้งสามารถสั่งซือ้ สินค้าได้ตรงตามสเปค   ซึ่งบรษิัท

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท 

ARROW 

ตัวแทนจ าหน่าย 

ลูกค้าทีบ่รษิัทฯ

ผลิตสินค้าใน

ลักษณะ OEM 

ผู้รับเหมาก่อสรา้ง 

กลุ่มลูกค้า 

เจ้าของโครงการ 
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ฯจะต้องเสนอราคาให้แก่ผู้รับเหมาโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ โดยโครงการที่บรษิัทฯได้รับการสั่งซือ้จากผู้รับเหมา มีทั้ง

โครงการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้ าประปา ท่อระบายอากาศ และท่อส าหรับงานก่อสรา้ง  

                การพิจารณาเลือกผู้รับเหมาเพื่อลดความเสี่ยงในการรับช าระเงิน บรษิัทฯจะพิจารณาจากประวัติและชื่อเสียงในวงการ ผลงานที่

ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้รับเหมา จะได้รับการประเมินวา่มีศักยภาพที่เพียงพอในการช าระหนี ้ นอกจากนี ้บรษิัทฯอาจมีการเรียกเก็บเงิน

มัดจ าล่วงหน้าจากลูกค้าร้อยละ 50 ของมูลค่าสั่งซื้อ  ในกรณีที่มีการสั่งซื้อสินค้าโดยที่ยังไม่มีก าหนดการส่งมอบและ/หรือกรณีครบ

ก าหนดการยืนราคา ส าหรับกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่มีความเสี่ยง บริษัทฯจะให้ลูกค้าออกเช็คล่วงหน้าหรือตั๋วอาวัล ซึ่งเป็นก ารลด

ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินได้อกีทางหนึ่ง ทั้งนี ้บรษิัทฯมีนโยบายการให้เครดิตการช าระเงินอยู่ที่ 60 - 90 วัน 

             (3)  เจ้าของโครงการ (Project Owners) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17 ของรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2560-2562 

ลูกค้ากลุ่มนี้คือเจ้าของโครงการผู้ที่มาติดต่อขอให้บริษัทฯเสนอราคาโดยตรง ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น บมจ.แสนสิ ริ, 

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการวางระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายอากาศ รวมถึงงาน

ก่อสรา้งระบบคอนกรีตอัดแรงส าหรับโครงการใหม่หรือการปรับปรุงคุณภาพ เป็นต้น โดยบริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงิน

จากเจ้าของโครงการเช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา 

   ส าหรับกลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์ประเภทท่อระบายอากาศและท่อก่อสร้าง จะมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้รับเหมางานระบบ และเจ้าของ

โครงการ(รวมโรงงานอุตสาหกรรม) คิดเป็นสัดส่วน 80 และ 20 ตามล าดับ ซึ่งไม่ผ่านตัวแทนจ าหน่าย เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าสั่ง

ผลิตโดยเฉพาะตามค าสั่งลูกค้า 

             (4) ลูกค้าที่บริษัทฯผลิตสินค้าให้ หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) เป็นกลุ่มลูกค้าที่ว่าจ้างให้บริษัทฯผลิตสินค้าท่อ

เหล็กร้อยสายไฟฟ้าบางราย โดยไม่ติดเคร่ืองหมายการค้าของบรษิัทฯให้เพื่อที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง  

 

1. กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของลูกค้ำ 

            บรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ยมีการระบุได้ว่าลูกค้ารายใดเป็นลูกค้ารายส าคัญของบรษิัทฯ โดยการจ าแนก

ลูกค้านั้น บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ โดยใชห้ลักเกณฑ์ ดังนี้ 

            กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ  เนื่องจากลูกค้าของบรษิัทฯ หลักๆ มี 3 กลุ่ม การแยกว่าลูกค้ารายใดเป็นลูกค้ารายส าคัญจึงแยกตามกลุ่มลูกค้า  

ได้แก่  ตัวแทนจ าหน่าย (Dealers) และลูกค้าบริษัทฯผลิตสินค้าให้ (OEM) การพิจารณาและจัดล าดับว่าลูกค้ารายใดถือเป็นลูกค้ารายส าคัญ 

บรษิัทฯจะพิจารณาจากการที่ลูกค้ารับเป้าการขายจากทางบริษัทฯ ส่วนลูกค้าผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractors) มีการพิจารณาจากลูกค้าที่มี

ยอดขาย 20 ล้านบาทขึน้ไปต่อปี ทั้งนี ้บรษิัทฯยังได้พจิารณาในด้านความน่าเชื่อถือในด้านการเงิน การช าระเงินตรงก าหนดของลูกค้าด้วย 

 

2.  ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 

           บรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ไดด้ าเนินการส ารวจความพึงพอใจ และความคาดหวังหรือความต้องการของลูกค้าปีละหนึ่ง

คร้ัง เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ลูกค้ามีความคาดหวังและความต้องการต่อสินค้าและบริการ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางการวางแผน  บริหารจัดการ  

พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพสินค้า การส่งมอบ การบริการ รวมทั้งเพื่อหาแนวทางเพื่อรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ระบุประเด็นส าคัญ  5 ล าดับ ได้แก่ 

 คุณภาพสินค้า 

 ลักษณะของบรรจุภัณฑ ์

 ความถกูต้องในการสง่มอบ 

    ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 

 ความสามารถในการควบคุมระยะเวลาการส่งมอบสินค้า 

 

          ในปี 2562 บรษิัทฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยมีระยะเวลาการเก็บข้อมูลจากลูกค้าตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 จนถึงเดือน

มิถุนายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งหมด 123 ราย แบ่งตามกลุ่มลูกค้า ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่มี

ยอดขายสูงใน 10 ล าดับแรก จ านวน 10 ราย กลุ่มลูกค้าตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) จ านวน 22 ราย และลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง 
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บริษัท แอร์โรว์ ซนิดิเคท จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทย่อย 

(Contrator) และลูกค้ารายย่อยทั่วไป จ านวน 91 ราย ทั้งนี้ บริษัทฯมีเป้าหมายและคาดหวังให้ลูกค้าตอบแบบประเมินความพึงพอใจอยู่ที่  80 

ราย คิดเป็นร้อยละ 65 ของแบบประเมินทั้งหมด และตั้งเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าจากการวัดผลให้อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม 

 

วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 

           ผลส ารวจความพึงพอใจจากลูกค้าจ านวน 123 ราย มลีูกค้าตอบแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 ของ

จ านวนแบบประเมินทั้งหมด  และผลคะแนนความพึงพอใจจากการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 77.5  

           จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากกลุ่มลูกค้าที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความพึงพอใจ

จากลูกค้าต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากสินค้ามีการแข่งขันในด้านราคาค่อนข้างสูง  บรรจุภัณฑ์ของสินค้าไม่แข็งแรงเท่าที่ควร  การส่งมอบและ

การขนส่งไม่ชัดเจนตามระยะเวลาที่ก าหนด  ซึ่งบรษิัทฯ ได้วเิคราะห์ประเด็นที่เป็นแนวทางแก้ไข และวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงานในปี 2563 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป 

 

3. กำรประเมนิควำมเสี่ยงจำกลูกค้ำ 

            เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจอันอาจจะมีเหตุจากปัจจัยภายใน หรือภายนอกองค์กร บริษัทฯจึงจัดให้มีการบริหาร

จัดการความเสี่ยงด้วยการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร รวมถึงประเมินความเสี่ยงภายนอกองค์กร ด้วยการประเมินความเสี่ยงลูกค้าที่มี

ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ  อกีทั้ง เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และความเข้าใจถึงการวิเคราะห์ และกระบวนการในการบรหิารความเสี่ยง รวมไป

ถึงการท าแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงดังกล่าวขึน้ จะได้มีผู้รับผิดชอบ และด าเนินการได้ทันเวลา ทั้งนี้ บ ริษัทฯได้

ก าหนดให้มีดัชนีชี้วัดการบรหิารความเสี่ยงที่ชัดเจนและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม 

 

3.1 กระบวนการประเมินความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

3.2 เกณฑ์การวัดค่าความถี่โอกาสที่จะเกดิ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

 

 

 

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 

ระดับ เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 

เคยเกิด คาดว่าจะเกดิ ความถี ่

1 ยากที่จะเกิด เกินกว่า 3 ป ี 1 คร้ังต่อเดือน 

2 เป็นไปได้น้อย ทุก 2 – 3 ปี 2 – 3 คร้ังต่อเดือน 

3 อาจจะเกิดขึน้บา้ง ทุกป ี 4 - 5 คร้ังต่อเดือน 

4 น่าจะเกิดขึน้บ่อย ทุกไตรมาส 6 - 8 คร้ังต่อเดือน 

5 มีโอกาสเกิดขึน้ทุกคร้ัง ทุกเดือน >8 คร้ังต่อเดือน 

วเิครำะห์ควำมเส่ียงและ

ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิด 

 

วเิครำะห์แนวทำงหรือมำตรกำร

ป้องกัน 

แก้ไข หรือสร้ำงระบบระเบยีบ 

ปฏิบตัิงำนตำมแนวทำงกำร

ป้องกัน 

ติดตำมกำรจัดกำรควำมเส่ียงว่ำ

ควำมเส่ียงลดลงหรือไม่ 
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3.3    ผลการประเมินความเสี่ยงลูกค้า 

ด้าน ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการ/วิธีการควบคมุ 

เศรษฐกิจ - เก็บเงินไม่ได้ตามก าหนดวางบิล 

- ไม่มีสิ่งจูงใจใหก้ับลกูค้าตอบ

แทน เช่น มีโปรโมชั่นลดราคา 

ฯลฯ 

- การบรกิารไม่ประทับใจ 

- ราคาสินค้า 

ค่อนข้างสูง 

ปานกลาง 

 

ค่อนข้างสูง 

ค่อนข้างสูง 

- การเงินติดตามทวงหนี้อย่างใกล้ชิด 

สม่ าเสมอ หากสงสัยจะเกิดหนี้ศูนย์ ให้

แจ้งฝ่ายขายให้ทราบทันทีเพื่อเบื้องต้น

จะได้พจิารณาเรื่องขายสินค้าต่อไป 

- จัดโปรโมชั่นลดราคาช่วงปลายปีส าหรับ

ลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายหลักอาจมีส่วนลด

พิเศษ 

- เน้นบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการ

ขาย รับฟังค าติชม เพื่อมาปรับปรุงแก้ไข

และพัฒนา 

- สร้างสายสัมพันธ์ที่ดี เช่น ติดต่อแจ้ง

ข่าวสาร หรือ โปรโมชั่นต่างๆ เข้าพบ

ลูกค้าตามความเหมาะสม 

- พนักงานขายจัดประชุมทีมขายเพื่อ

วิเคราะห์หาวิธีลดต้นทุน และ ก าหนด

กลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคต 

สิ่งแวดล้อม - ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพไม่

สามารถใชง้านได้ ท าให้เกิด

การแก้ไข หรือต้องผลิตสินค้า

ใหม่ 

ค่อนข้างสูง - คอยหาข้อมูลการใช่สินค้าจากผู้ใช้ เช่น 

แบบสอบถามความพึงพอใจ และน า

ข้อมูลมาหารือกับฝา่ยโรงงาน 

- รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า 

ลดข้อผิดพลาดในการผลิต เพื่อช่วยลด

ต้นทุนการผลิตได้ 

สังคม - การเก็บเงินค่าสินค้าไม่ได้ 

บรษิัทฯ มีหนีส้งสัยจะสูญ

เพิ่มขึน้ สง่ผลต่อก าไรสุทธิ

ของบรษิัทฯ ซึ่งอาจกระทบต่อ

ค่าตอบแทนของพนกังาน และ

สัดส่วนการปันผลผูถ้ือหุ้น 

ค่อนข้างสูง 

 

 

 

 

- พิจารณาการให้วงเงินเครดิตลูกค้า  

ไม่ให้วงเงินเยอะกว่าปริมาณสินค้าที่จะ

สั่ง เพื่อควบคุมวงเงินให้ลูกค้าช าระเงิน

ตรงตามก าหนด และไม่ขายสินค้า 

จนกว่าลูกค้าจะช าระเงินตามยอดสั่งซื้อ

เดิม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้

สงสัยจะสูญ 

ผลกระทบต่อองคก์ร (Impact) 

ระดับผลกระทบต่อ

องค์กร 

จ านวนเงิน ระดับงาน / โครงการ จ านวนคร้ัง 

ที่หยุดด าเนินงานต่อป ี

1 <= 100,000 งานประจ าวัน <=1 คร้ัง 

2 100,001 -  1,000,000 แผนงาน / โครงการทั่วไป 2 – 3 คร้ัง 

3 1,000,001 - 5,000,000 บางส่วนของโครงการส าคญั 4 – 5 คร้ัง 

4 5,000,001 - 10,000,000 แผนงาน /โครงการส าคัญ 6 - 10 คร้ัง 

5 > 10,000,001 ทั้งองค์กร > 10  คร้ัง 
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4.   กิจกรรมให้ควำมรู้กับลูกค้ำและคู่ค้ำ 

            บรษิัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าของบรษิัทฯ หลากหลายช่องทาง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า

หรือคู่ค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าหรือคู่ค้าใหม่ ๆ เพื่อสรา้งความเชื่อมั่น และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าหรือคู่ค้า ทั้งนี้  บริษัทฯ 

มีแนวทางการบริหารความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   ท า

แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ  การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆกับ

ลูกค้าหรือคู่ค้า  เป็นต้น             

            บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่ค้าหลากหลายกิจกรรม และหนึ่งในนั้น ได้แก่ กิจกรรมการให้

ความรู้กับกลุ่มลูกค้า หรือคู่ค้า ทั้งในลูกค้าหรือคู่ค้าเดิมและลูกค้าหรือคู่ค้าใหม่ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือสนใจข้อมูลการบริหาร

จัดการด้านความปลอดภัยของบรษิัทฯ การอบรมให้ความรู้ให้กับลูกค้าหรือคู่ค้านั้นจะเป็นกรณีที่ลูกค้าหรือคู่ค้ามีความประสงค์อยากเข้าเย่ียม

ชมกิจการหรือโรงงาน  ซึ่งบริษัทฯจะจัดให้มีวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ และทราบถึงกระบวนการท างานในด้าน

ต่างๆของบรษิัทฯ เพื่อเป็นผูใ้ห้ความรู้กับลูกค้าหรือคู่ค้าในประเด็นที่ส าคัญ  อาทิ  การบรหิารจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน  การบรหิารจัดการความสะอาดของที่ท างานตามลักษณะ 5 ส.  วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ  การสวมใส่อุปกรณ์ความ

ปลอดภัย PPE  มาตรฐานของสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ  เป็นต้น 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายกิจกรรมให้ความรู้กับลกูค้าและคูค่้าบางส่วน 
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กำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

          บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนที่ต้องควบคู่ไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  โดย

ตระหนักและให้ความส าคัญในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าและการใชพ้ลังงานภายในองค์กร  จึงมีการ

ส่งเสรมิลดการใชพ้ลังงานในกระบวนการผลิตสินค้า  และส่งเสริมลดการใช้พลังงานภายในองค์กร และรวมไปถึงการก าจัดของเสียที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย  

 

นโยบำยและแนวปฏิบัต ิ

        บรษิัทฯ ให้ความส าคัญในด้านการใชท้รัพยากรอันอาจจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม จึงให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจที่ต้องอยู่ภายใต้

กฎหมายที่ควบคุม และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังค านึงเสมอว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและ

พนักงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยการ

ด าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยก าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของบรษิัทฯ รวมถึงให้การสนับสนุนที่จ าเป็นในทุกด้าน (ดูนโยบายและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่นโยบายและแนว

ปฏิบัติด้านความย่ังยืนปี 2563)  ได้แก่  

 

1. กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

บริษัท  แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ได้มีระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นเคร่ืองมือส าคัญ ในการจัดการผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม  จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานตามมาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เราได้ประโยชน์ใน

ด้านดังกล่าว ทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้นอ้ยที่สุด ดังนี ้

1.1 การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต 

           บรษิัทฯได้ให้ความส าคัญในด้านการจัดการกับของเสีย ด้วยการค านึงว่าของเสียนั้น ต้องเกิดขึ้นน้อยที่สุด หรือเมื่อมีของเสียเกิดขึ้น

แล้วจะต้องมีกระบวนการจัดการอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นเร่ืองการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรในการผลิตอย่า งมี

ประสิทธิภาพและประหยัด โดยทางบรษิัทฯ ได้จ าแนกของเสียออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

- ของเสียที่เกิดจากการผลิต  หมายถึง ของเสียที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต ในส่วนต่างๆ ในกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ ให้เป็น 

ผลิตภัณฑ์  เช่น เศษเหล็กที่เหลือจากการผลิต หรือสินค้าที่ผลิตแล้วมีต าหนิไม่สามารถใชง้านได้ 

- ของเสียที่เกิดจากการสนับสนุนการผลิต  หมายถึง ของเสียที่เกิดจากการกระบวนการผลิต ได้แก่ ฝุ่นละออง ฝุ่นเหล็ก ที่เกิด

จาก การผลิตในส่วนนี้ถือเป็นของเสียที่อันตราย 

- ของเสียที่เกิดจากส านักงานและโรงอาหารที่อยู่ในบริเวณโรงงาน 

 ของเสียที่เกิดจากส านักงานได้แก่ กระดาษ ลูกแม็กซ์ที่ใช้แล้ว หมึกพิมพ์เสื่อมสภาพ กระป๋องน้ าอัดลม ขวดน้ า 

ถุงพลาสติก เป็นต้น 

 ของเสียที่เกิดจากโรงอาหาร ได้แก่ เศษอาหารที่เหลือจากการบรโิภคและเศษภาชนะที่ใชบ้รรจุอาหาร 

 

           บรษิัทฯ มีแผนบรหิารจัดการของเสียออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การลดของเสียในขั้นตอนการผลิต  และการจัดการกับของเสียที่เกิด

จากกระบวนการผลิต 

 

1.1.1  การลดของเสียในขั้นตอนการผลิต  บริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยให้แต่ละแผนกการผลิตมี

เป้าหมายในการควบคุมของเสียตามแผนกของตน ซึ่งแต่ละแผนกจะมีการก าหนดเป้าหมายการเกิดของเสียที่ยอมรับได้ต่อการผลิตสินค้าในแต่

ละคร้ัง เฉลี่ยอยู่ที่ 2%-3% ของสินค้าที่จะต้องผลิตได้ โดยจะมีการบันทึกข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแต่ละคร้ัง และน ามา

บันทึกข้อมูลจ านวนของเสียในแผนกนั้นๆเป็นรายเดือนและน ามาวัดผลเปรียบเทียบเป็นรายปี กรณีที่แผนกผลิตสินค้าแผนกใดเกิดของเสียเกิน

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ แผนกผลิตนั้นๆจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการเกิดของเสียดังกล่าวและหามาตรการทางจัดการแก้ให้จ านวนของเสีย

ลดลงต่อไป 
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1.1.2    การจัดการกับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต  หากเป็นของเสียไม่อันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น เศษเหล็ก เศษท่อ และ

เศษสังกะสี ทางบรษิัทฯ มีนโยบายคัดแยกของเสียเพื่อใชป้ระโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ที่มีมูลค่าเพิ่ม หรือจ าหน่ายให้โรงงานผลิตเหล็กน าไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อ เพิ่มมูลค่ากับของเสียดังกล่าว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้

ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากที่สุด นอกจากนี้ ของเสียที่อยู่ในสภาพดีบางส่วนยังสามารถใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน หรือสังคม โดยบริษัทฯ ได้น าไป

บรจิาคช่วยเหลือสังคม ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์  

นอกจากนี ้เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและการค านึงถึงสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานการผลิต ของเสียที่

เกิดจากกระบวนการผลิต ที่เป็นของเสียอันตราย บรษิัทฯ ได้ด าเนินการก าจัดของเสียจากการผลิตในส่วนของเสียที่เป็นอันตรายให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย  ของเสียในแต่ล่ะปีที่มีการก าจัด บริษัทฯ ได้จ้างเหมาบริษัทที่ให้บริการด้านการก าจัดของเสียที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย   และ

ของเสียที่มีลักษณะเป็น เศษฝุ่นเหล็ก เศษฝุ่นสังกะสี ที่เกิดจากการผลิต บริษัทฯ ได้ติดตั้งเคร่ืองกรองฝุ่นเพื่อกักเก็บฝุ่นดังกล่าวและว่าจ้างบริษัท

ภายนอกซึ่งให้บริการท าลายฝุ่น อย่างถูกกฎหมายต่อไป 

2. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 

นอกจากบริษัทฯ จะมีการปลูกฝังให้พนักงานมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลด้วยความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ ต้องการจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการใชพ้ลังงานภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯยังมี

โครงการส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี ้  

2.1   โครงการจัดการพลังงาน 

 ด้วยความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ ต้องการจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการใช้พลังงานภายในองค์กร บริษัทฯ จึงเข้าร่วม

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นมา โดยจัดตั้งคณะท างานด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อด าเนินการจัดการพลังงานให้

สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานที่มแีละเพื่อด าเนินการตามวิธีจัดการพลังงานของบรษิัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี ้บรษิัทฯ ยังได้

แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล  ซึ่งมีการตรวจประเมินปีละ 1 คร้ัง ตามโครงการส่งเสรมิกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน  คณะท างานด้านการอนุรักษ์พลังงานจะมีการ

ทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนการอนุรักษ์พลังงานในทุกปี ซึ่งใน ปี 2562 คณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงานได้จัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

ได้แก่ มาตรการลดลมร่ัวในระบบอากาศอัดภายในโรงงานตามแผนกการผลิต 

           นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยังส่งเสรมิให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร ได้แก่ อบรมปลูกจิตส านึกอนุรักษ์พลังงานและกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรมติดป้ายไว

นิลรณรงค์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน  จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน  และจัดกิจกรรมตอบค าถามอนุรักษ์พลังงานและประกวดค า

ขวัญ 

 

2.1.1     เป้าหมายในการด าเนินงาน 

           มีแผนอนุรักษ์พลังงานและก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน

ไฟฟา้ร้อยละ  0.84 ของปรมิาณพลังงานไฟฟา้ที่ใชใ้นปี 2561 

            

2.1.2    ผลการอนุรักษ์พลังงานไฟฟา้ในปี 2562 

 ลดการใชพ้ลังงานไฟฟา้ได้ร้อยละ  0.35  เมื่อเทียบกับพลังงานไฟฟา้ที่ใชใ้นปี 2561 

 ลดการใชพ้ลังงานไฟฟา้ได้  18,480  KWh/ปี 

 ประหยัดค่าไฟฟ้าได้  73,369.28  บาท/ปี 
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2.2   แผนงานลดการใชน้้ า 

        บริษัทฯ มีมาตรการประหยัดน้ า เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังค่านิยม สร้างความตระหนัก เเละความร่วมมือจากหน่วยงานและพนักงานใน

องค์กรให้มีส่วนร่วมและด าเนินการตามมาตรการการประหยัดน้ าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติการขาดแคลนน้ า รวมถึงช่วย

ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าเเละมีประสิทธิภาพ  โดยที่ผ่านมาบริษัทฯยังไม่มีการจัดท าโครงการประหยัดน้ า และจัดตั้ง

คณะท างานที่มีหน้าที่รับผดิชอบติดตามประเมนิผลการปฏิบัติตามมาตรการอย่างชัดเจน แต่มุ้งเน้นให้พนักงานช่วยกันสอดส่องดูแล และมีส่วน

ร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการร่วมกัน 

 

2.2.1  เป้าหมายในการด าเนินงาน 

1. เพื่อลดการใชน้้ าของโรงงาน และส านักงานตามนโยบายและแผนงานการด าเนินงานตามกรอบความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและ ความตระหนักของพนักงานทุกระดับ ในการประหยัดน้ า 

3. เพื่อให้มีการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการใชน้้ าของพนักงานทุกระดับ เพื่อเกิดความประหยัดคุ้มค่า 

4. เพื่อลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในการใชน้้ าของบรษิัทฯ 

 

2.2.2  มาตรการประหยัดน้ า   

1. มีการตรวจเช็คการร่ัวไหลของระบบน้ า เพื่อตรวจสอบหาจุดรั่วไหล และด าเนินการจัดซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้มกีาร

ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

2. ตรวจสอบอุปกรณ์ในการใช้น้ า เช่น ก๊อกน้ า ชักโครก โดยการตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น้ าประปาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มี

การร่ัวซึม หากตรวจสอบพบให้รีบด าเนินการจัดซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

3. ปิดวาล์วน้ าหรืออุปกรณ์การใช้น้ าทุกชนิดให้สนิท หลังการใชทุ้กคร้ัง แจ้งให้พนักงานทุกหน่วยงานทราบและให้ความร่วมมือใน

การปฏิบัติ  

4. มีแผนงานการส่งเสรมิการประหยัดน้ า  เช่น   

- น้ าที่ใชใ้นห้องน้ าของผู้ชาย บรษิัทฯได้น าน้ าทิง้จากน้ าล้างมือมาล้างน้ าปัสสาวะ โดยมีกระบวนการต่อท่อน้ าทิ้งของอ่าง

ล้างมือมาเข้ากับรางน้ าที่ใชเ้ป็นรางที่ล้างปัสสาวะ  

- ด้านการโถสุขภัณฑ์ บริษัทฯได้คิดค้นการประหยัดน้ า โดยใชข้วดน้ าใส่น้ าและน าไปใส่ในถังเก็บน้ าของโถสุขภัณฑ์ เพื่อ

ช่วยประหยัดน้ าได้มากขึน้ 

 

3. กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการบรหิารจัดการก๊าชเรือนกระจก  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง จึง

มีแผนงานที่จะบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึน้จากการประกอบธุรกิจให้ลดลง  และเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่เคยด าเนินงานด้านการลด

ก๊าซเรือนกระจกมาก่อน  ในการการเร่ิมต้นที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ จึงเร่ิมจากวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในปี 

2562 เพื่อน ามาใช้เป็นปีฐานในการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยมีการวัดและค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิด

จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยแบ่งเป็นประเภท ได้แก่  ประเภทที่ 1  การเผาไหม้ของเคร่ืองจักรและการใช้

พาหนะขององค์กร  ประเภทที่ 2  ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า  ประเภทที่ 3 ปริมาณการใช้น้ าประปาและปริมาณการใช้กระดาษทั้งองค์กร  

และค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) ผลการค านวณพบว่ามีปรมิาณคาร์บอนฟุตพริน้ท์  ดังนี้ 

 

รายการ / ประเภท ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม ปี 2562 หน่วย 

ประเภทที่  1 60.63 tCO2e 

ประเภทที่ 2 1,229.15 tCO2e 

ประเภทที่ 3 2.78 tCO2e 
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3.1  เป้าหมายในปี 2563 

          บรษิัทฯมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชพ้ลังงาน ประเภทที่ 2 ให้ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2562  โดยมีแผนงาน

ลดการใช้พลังงานงานไฟฟ้าภายในองค์กรเป็นอันดับแรก ซึ่งมีคณะท างานด้านการอนุรักษ์พลังงานด าเนินงานตามแผนการบริหารจัด

การพลังงานขององค์กร และจะมีการเปิดเผยข้อมูลการวัดผลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานผา่นช่องทางที่เหมาะสมต่อไป 

          นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยังมีเป้าหมายการใชพ้ลังงานจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยจะมีโครงการลงทุนในด้านโซล่าเซลล์ (Solar Cell) เพือ่ใช้

เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งจะเริ่มมีการลงทุนในปี 2563 เป็นต้นไป 

 

4. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดลอ้ม  

          บรษิัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย

มุ่งเน้นในการก าจัดของเสียที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด อีกทั้งยังมีการด าเนินงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรพลังงานให้ลดลงโดย

การมีส่วนร่วมของพนักงาน ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร  ในปี 2562 บรษิัทฯ มีผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้ 

4.1 บรษิัทฯ มีเป้าหมายลดการใชพ้ลังงานไฟฟา้ตามโครงการจัดการพลังงานประจ าปี  2562  ร้อยละ 0.84 ของปริมาณพลังงานไฟฟ้า

ที่ใชใ้นปี 2561  โดยผลการด าเนินงานตามโครงการจัดการพลังงานสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 0.35 ของปริมาณ

พลังงานไฟฟา้ที่ใชใ้นปี 2561  คิดเป็น 18,480 กิโลวัตต์/ชั่วโมง เป็นจ านวนเงิน 73,369.28 บาท 

4.2 ของเสียที่ใชป้ระโยชน์ได้ เช่น เศษเหล็ก เศษท่อ เศษสังกะสี ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบรษิัทฯ มูลค่ากว่า 4,489,469.92 บาท  และได้

น าไปบริจาคให้กับชุมชนและสังคมเพื่อท าประโยชน์และเสรมิสรา้งความรู้ทางการศึกษามูลค่ารวมประมาณ  319,014  บาท 

4.3 บรษิัทฯ ได้เร่ิมด าเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเร่ิมจากการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2562 เพื่อ

น ามาใช้เป็นปีฐานในการก าหนดเป้าหมายและแผนงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป 
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กำรด ำเนินงำนด้ำนสังคม 

         บรษิัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสังคมไม่วา่จะเป็นกลไกที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินธุรกิจยังคงอยู่และก้าวหน้าอย่างย่ังยืน รวมทั้งเป็น

แรงส าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้ในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา  เนื่องจากสังคมภายในองค์กรบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็น

ทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของบรษิัทฯ  โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะด้านงานบริหารและการท างานให้กับพนักงานควบคู่ไปกับ

การส่งเสรมิพนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม เมื่อได้มีการพัฒนาพนักงานในบริษัทฯให้มีความเจริญก้าวหน้าที่ดีแล้วทาง

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการพัฒนาออกไปสู่สังคมภายนอกขององค์กร โดยด าเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 

นโยบำยและแนวปฏิบัต ิ

         บรษิัทฯ มุ่งเน้นและส่งเสรมิจัดให้มีระบบการท างานที่ดีและปลอดภัยส าหรับพนักงาน ทั้งด้านการปฏิบัติงานและด้านสุขภาพและ อาชี

วอนามัยของพนักงาน ส่งเสรมิพนักงานให้ได้รับความรู้และเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อผลักดันให้ได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน

และด้านการพัฒนาศักยภาพในการท างานที่เพิ่มขึน้ และบริษัทฯ ยังให้ความส าคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง

เป็นธรรม ทั้งในส่วนของค่าตอบแทน  สวัสดิการที่ดีเหมาะสมให้กับพนักงาน รวมไปถึงการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยค านึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมควบคู่การบรหิารจัดการ (ดูนโยบายและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่นโยบายและการ

ปฏิบัติด้านความย่ังยืนปี 2563) ได้แก่ 

1. กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

         บรษิัทฯ เห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งด้านความรู้ ทักษะและระบบปฏิบัติงานภายในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยมี

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมต่อแผนการเจริญก้าวหน้าในธุรกิจ  รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้าง

ความก้าวหน้าของบุคลากร  เน้นการเสรมิสรา้งพัฒนาทักษะส าหรับพนักงานใหม่เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการท างานมากย่ิงขึน้ โดย

มีการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานหลากหลายด้านตามหลักสูตรและความเหมาะสมของงาน 

1.1  การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ 

         บรษิัทฯ มีนโยบายส่งเสรมิการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

โดยการน าแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งในส่วนของความสามารถหลัก (Core Competency) ส าหรับพนักงานทุกคนใน

องค์กร ความสามารถด้านการบริหารส าหรับผู้บริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความช านาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อน าไป

วิเคราะห์ และวางแผนที่เป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลด้วยการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบส าหรับ

พนักงานทุกระดับเพื่อสรา้งศักยภาพตนเองให้รองรับการเติบโตของธุรกิจของบรษิัทฯ  

1.1.1  การวิเคราะห์และวางแผนการฝึกอบรม 

          บรษิัทฯ มีการวเิคราะห์วา่การอบรมหลักสูตรใดที่เกี่ยวข้องในการท างานของพนักงานแต่ละแผนก และสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้

ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งพนักงานไปอบรมตามโครงการภายนอกทีเ่ห็นว่าเหมาะสม และสมควรต่อต าแหน่งงานนั้นๆ และนอกจากนี ้

บรษิัทฯได้วางแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กรตามความเหมาะสมในแผนกงานหรือต าแหน่งงานโดยมีการวิเคราะห์จากงานที่

ต้องท าในแต่ละแผนกหน่วยงาน และหากพนักงานมีการโยกย้ายงานไปหน่วยงานอื่น  บริษัทฯจะจัดอบรมให้พนักงานตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

กับการท างานในแผนกใหม่ตอ่ไป บริษัทฯ ได้มีการวางแผนโครงการอบรมโดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการท างานของแต่ละแผนก  ดังนี ้ 
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 แผนงานหลักสูตรการอบรมที่สอดคล้องกับต าแหน่งงานของพนักงาน 

ล ำดับ ชื่อหลักสูตร/โครงกำรอบรม 

1 คู่มือคุณภาพ 

2 การทบทวนระบบคุณภาพของฝ่ายบริหาร 

3 แผนงานคุณภาพ 

4 การจัดรูปแบบเอกสาร 

5 การควบคมุเอกสารและข้อมูล 

6 การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน 

7 การควบคมุบันทึกคุณภาพ 

8 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

9 การทบทวนข้อตกลง 

10 การจัดซือ้ 

11 การประเมินความสามารถของผู้รับจ้างช่วง 

12 การบ่งชีแ้ละสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ 

13 การควบคมุผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามก าหนด 

14 การวางแผนการผลิต 

15 กระบวนการผลิตท่อกันน้ ารอยสายไฟฟ้า 

16 กระบวนการผลิตท่อเหลก็ออ่น 

17 กระบวนการผลิต  AIR DUCT 

18 กระบวนการผลิตท่อเหลก็ออ่นกันน้ า 

29 กระบวนการผลิตท่อเหลก็กล้ารอยสายไฟ 

20 กระบวนการผลิตท่อประปา PP-R  (80) 

21 กระบวนการผลิตท่ออพี็อกซีเรซินเสรมิใยแก้วส าหรับรอ้ย 

22 การซ้อมบ ารุงเชงิป้องกัน 

23 การซ้อมบ ารุงเชงิป้องกันอุปกรณ์เคร่ืองมือ IT 

24 การ BACKUP ข้อมูลส าคญั 

25 การตรวจสอบและทดสอบ 

26 การสอบเทียบและการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวัด 

27 การแสดงสถานการณ์ตรวจสอบและทดสอบ 

28 การเคลื่อนย้าย จัดเก็บ ถนอมรักษา และส่งมอบ 

29 การฝึกอบรม 

30 การสรรหาบุคลากร 

31 การเข้ามาท างานของบคุคลภายนอก 

32 การขายเศษ 

33 วิธีการตัดซอยเหลก็ 

34 วิธีการท างานเคร่ืองขึน้รูปท่อ 

35 วิธีการต่อท่อ 

36 วิธีการหุ้มท่อ 

37 วิธีการบรรจุกล่อง 

38 วิธีการตรวจรับวัตถุดิบ 

39 วิธีการตรวจสอบการตัดซอยเหลก็มว้น 
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ล ำดับ ชื่อหลักสูตร/โครงกำรอบรม 

40 วิธีการตรวจสอบขึน้รูปท่อ 

41 วิธีการตรวจสอบการต่อท่อเหลก็ออ่นกันน้ าร้อยสายไฟฟ้า,ท่อเหล็กออ่นร้อยสายไฟฟ้า 

42 วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

43 วิธีการตรวจสอบการขึน้รูปท่อเหล็กกล้าร้อยสายไฟฟ้า 

44 วิธีการตรวจสอบการลบคมท่อเหลก็กล้าร้อยสายไฟฟ้าและความเรียบของร้อยลบคม 

45 วิธีการตรวจสอบการท าเกลียวท่อเหล็กกล้าร้อยสายไฟฟ้า (IMC,RSC) 

46 วิธีการตรวจสอบการท าเกลียวท่อเหล็กกล้าร้อยสายไฟฟ้า (ท่อก่อนชุบ) 

47 การทดสอบ Salt Spray 

48 วิธีการตรวจสอบความหนาของสังกะสีที่เคลือบภายนอกท่อ 

49 วิธีการตรวจสอบความหนาของสังกะสีโดยใช้เคร่ืองมือวัดแบบดิจิตอล 

50 วิธีการทดสอบท่อเหล็กออ่นร้อยสายไฟฟ้า (ม.อ.ก) 

51 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ท่อประเภทต่างๆ 

52 การสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 

53 การสอบเทียบพิมพ์วัด 

54 การสอบเทียบปลอกวัด 

55 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเคร่ืองวัดความหนาของผนังท่อ 

56 การสอบเทียบตลับเมตร,ไม้บรรมัดเหล็กและเทปวัดความยาว 

57 การสอบเทียบแท่นวัดรัศมคีวามโคง้งอ 

58 การสอบเทียบ Scale พืน้วัดระยะท่อ 

59 การสอบเทียบเคร่ืองชัง่น้ าหนกั 

60 วิธีการตรวจสอบท่อ PP-R 

61 วิธีการเบิกจ่ายวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

62 ขั้นตอนการลงโปรแกรม  Windows ใหม ่

63 ขั้นตอนการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงต าแหน่งฮาร์ดแวร์ 

64 วิธีการท างานเคร่ืองขึน้รูปท่อเหล็กออ่น 

65 วิธีการต่อท่อและม้วนแพค็ท่อเหลก็ออ่น 

66 วิธีการขึน้รูปท่อ Spiral 

67 วิธีการขึน้รูปท่อ Post 

68 วิธีการขึน้รูปท่อ Wind Flex 

69 วิธีการขึน้รูปท่อ Galvanize 

70 วิธีการขึน้รูปท่อ Plasma  

71 วิธีการใชง้านเคร่ืองผลิตท่อ Spiral Duct (Spiro /Alpha6) 

72 วิธีการขึน้รูปท่อเหลก็ออ่นกันน้ า 

73 วิธีการต่อท่อเหลก็ออ่นกันน้ า 

74 วิธีการหุ้มท่อเหล็กออ่นกันน้ า 

75 เกณฑ์ก าหนดการสุ่มตัวอย่าง 
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            ในปี 2562 บริษัทฯได้จัดอบรมภายในองค์กร และรวมถึงการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายนอกตามความเหมาะสมของแต่ละ

ต าแหน่งงาน ทั้งหมด 29 หลักสูตร และมีจ านวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย 10.64 ชั่วโมง/คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กำรประกอบธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม 

2.1 บรษิัทฯ ไม่ให้การสนับสนุนในการด าเนินการที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา 

2.2 บรษิัทฯ จัดให้มีระบบการบรหิารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและการทุจรติ  หรือสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ชักช้า 

2.3 บรษิัทฯ ส่งเสรมิการค้าอย่างเสรีและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่กล่าวและให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า  อกีทั้งด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

 

3.  กำรส่งเสริมกำรศึกษำ 

3.1   โครงการให้ทุนส่งเสรมิการศึกษาส าหรับบุตรพนักงานของบรษิัท 

          สืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพสูง พนักงานของบริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายสูง และมีบุตรที่ต้องได้รับการศึกษา

ตามกฎหมาย พนักงานบางคนมีบุตรที่ต้องส่งเรียน 1-2 คน หรือ 3 คน ทางคณะกรรมการสวัสดิการจึงเห็นควรเสนอโครงการให้ทุนส่งเสริม

การศึกษาส าหรับบุตรพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยโครงการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับบุต ร

พนักงานได้ริเร่ิมมาตั้งแต่ ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ในแต่ละปีบริษัทฯ จัดให้มีทุนการศึกษาทุกปี ปีล่ะ 150,000 -200,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับ

จ านวนทุนในแต่ละระดับ และจ านวนบุตรของพนักงานที่ขอรับทุนในแต่ละปี 

3.1.1  ประเภทของทุนส่งเสรมิการศึกษา บริษัทฯ พิจารณาจากระดับการศึกษา ซึ่งมี 3 ระดับ ได้แก่ 



  บริษัท แอร์โรว์ ซินดเิคท จ ำกัด (มหำชน) 

รำยงำนควำมยั่งยืน (Sustainability Development) ปี 2562 

 

 รำยงำนควำมยั่งยืน (SD Report)                                                                                                                     หน้ำ  34 

 

  ระดับประถมศึกษา  : อนุบาล 1 -  ประถมศึกษาปทีี่ 6    จ านวนทุนละ   4,000  บาท 

  ระดับมัธยมศึกษา   :  มัธยมต้น -  มัธยมปลาย-ปวช.     จ านวนทุนละ   8,000  บาท 

  ระดับอุดมศึกษา     :  ปวส./เทียบเทา่ - ปรญิญาตร ี      จ านวนทุนละ  10,000  บาท 

 

 3.1.2  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาและเงื่อนไขการให้ทุน ประกอบด้วย 

เงื่อนไขการขอรับทุน คุณสมบัติของบุตร 

 ผู้ขอรับทุนต้องเป็นพนักงานของบรษิทัฯ และมีอายุงานไม่

น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่เร่ิมงาน 

 พนักงานมสีิทธิเสนอขอรับทุนในแต่ละ่ปีได้เพียงท่านล่ะ 1 

ทุนเท่านั้น โดยใชส้ิทธิของบิดาหรือมารดาเท่านั้น 

 บุตรมีสิทธิได้รับทุนเพียง 1 คน /1 ครอบครัว/ 1 ปี ถ้าบิดา

และมารดาต่างเป็นพนกังานของบรษิทัฯ ก็ให้ได้รับเพียง 1 

ทุน 

 ในปีที่ขอรับทุนนั้น บุตรต้องก าลังศกึษาอยูใ่น

สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธกิาร ซึ่งมีที่ตัง้อยู่ในประเทศไทย 

 หลักสูตรการศึกษาของบุตร ต้องเป็นหลักสูตรเต็มต้องเป็น

ภาคเรียนปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงระบบการศึกษานอก

โรงเรียน (กศน.) 

 ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยล่ะ 63 หรือ เกรดเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย 2.5 ขึน้ไป ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจติอาสาเป็นที่ประจักษ์ 

 

 

          ในปี 2562 บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตรของพนักงาน  โดยมีพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสมัคร

ขอรับทุน และมีบุตรของพนักงานผา่นเกณฑ์ได้รับอนุมัติทุนจ านวน 32 คน รวมเป็นจ านวนเงิน 198,000 บาท  

 

 

3.2   โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน 

           บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนของบุคคลภายนอกและในส่วนของบุตรหลานหรือญาติของ

พนักงานเข้ารับการฝึกงานหรือฝึกวิชาชีพกับทางบรษิัทฯ โดยด าเนินงานรว่มกันกับทางสถาบันการศึกษาเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้น

มา โดยมีจ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าตามล าดับ และในปี 2562 บริษัทฯได้มีสวัสดิการมอบให้กับ

นักศึกษาที่เข้าฝึกงานกับบริษัทฯ โดยจัดให้มีค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้ต่อวัน และให้ค่าที่พักอาศัยตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาฝึกงาน  จาก

การด าเนินโครงการมีนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ เพิ่มขึน้ตามล าดับ  

 ปี  2560  มีนักศึกษาเข้าฝึกงาน  1  คน 

 ปี  2561  มีนักศึกษาเข้าฝึกงาน  3 คน 

 ปี  2562  มีนักศึกษาเข้าฝึกงาน 12  คน 

 

4. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัตติ่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

4.1 บรษิัทฯ  มีการเคารพถึงสิทธิเสรีภาพตามหลักมนุษยชน โดยมีการปฏิเสธการใชแ้รงงานเด็ก 

4.2 บรษิัทฯ มีเงื่อนไขในการจ้างงานอย่างเป็นธรรมให้ได้ผลตอบแทนตามหลักศักยภาพที่มี 

4.3 บริษัทฯ มีการจัดให้มีการดูแลสวัสดิการของพนักงานตามมาตรฐาน โดยมีวันหยุดตามปฏิทิน หรือการลาพักร้อน ซึ่งเป็นไปตาม

ประกาศในคู่มือพนักงาน 

4.4 บริษัทฯ พัฒนาพนักงานและฝึกฝนทักษะเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนต าแหน่ง เมื่อมี

โอกาสที่เหมาะสม 

4.5 บรษิัทฯ มีการจัดระบบการท างานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยต่อพนักงานหรือชุมชนที่อยู่รอบข้างโรงงาน 
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5. กำรพัฒนำนวัตกรรม 

          บริษัทฯ มีนโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดที่สามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้

อย่างทั่วถึง อกีทั้งเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านธุรกิจ  แต่นวัตกรรมนั้นต้องตั้งอยู่บนพืน้ฐานที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับ

การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นหลัก บริษัทฯจึงมีการพัฒนาเคร่ืองจักรเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าให้มีจ านวนและประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการ

พัฒนาเคร่ืองจักรให้ทันสมัยและปลอดภัยตอ่การท างานของพนักงาน ดังนี้ 

5.1   การพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร 

           บรษิัทฯ ได้น านวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการผลิตมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า และลดต้นทุนใน

การผลิตระยะยาว อาทิ  

- เคร่ืองเชื่อมระบบ (Induction Welding) ตัวเคร่ืองจะมีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้  เพราะตัวเคร่ืองใช้ระบบไฟฟ้า   จึงถือว่าเป็น

พลังงานสะอาดไม่ต้องใชก้๊าซใดๆในการเชื่อม   

- เคร่ืองตัดเลเซอร์ (Laser Cut Machine) ตัวเคร่ืองจะประหยัดพลังงานไฟฟา้และลดวัสดุสิ้นเปลือง  ขณะท างานจะไม่เกิดควัน

มากเหมือนกับระบบตัดแบบพลาสมาซึ่งเป็นระบบเก่าที่บรษิัทฯใช้ก่อนจะมีการน านวัตกรรมใหม่มาใช้ 

- เคร่ืองอัลตรา้โซนิค (Ultrasonic Machine)  เป็นเคร่ืองใชส้ าหรับวิเคราะห์หาธาตุที่ผสมในเนื้อเหล็ก เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพ

ของสินค้า  

- เคร่ืองมือทดสอบในห้อง Laboratory (Laboratory Tester) บรษิัทฯ มีเคร่ืองทดสอบผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมไปถึงรองรับด้าน Quality Assurance     

- บริษัทฯได้น าระบบลีน หรือการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เข้ามาใช้ในขบวนการผลิต เพื่อเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ขจัด

ความสูญเปล่าในการผลิตลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต   โดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้า ลดขั้นตอนที่ ไม่

จ าเป็นออกไป ใช้การหมุนแรงงานตามความต้องการของตลาดที่ขึ้นลงเปลี่ยนแปลงตลอด  ซึ่งท าให้ใช้ต้นทุนการผลิตต่ าและ

ใชเ้วลาในการผลิตที่สั้นที่สุด ท าให้ราคาต้นทุนต่ า ท าให้บริษัทฯสามารถแข่งขันอย่างย่ังยืนได้  

- การบรหิารงานแบบอะมีบา (Amoeba) บรษิัทฯ น ามาบรหิารจัดการภายในองค์กร ซึ่งการน าแบบอะมีบามาเป็นแนวทางการ

บรหิารจัดการ ท าให้ทุกๆหน่วยงานทราบถึงผลประกอบการของตัวเอง  และตั้งเป้าหมายในการท าให้หน่วยงานของตัวเองมี

ก าไร  อกีทั้ง ยังพัฒนาให้บุคลากรมีจติส านึกความเป็นเจ้าของธุรกิจ  ด้วยแนวคิดแบบนี้  ท าให้บริษัทฯสามารถผลิตสินค้าที่มี

ต้นทุนที่ต่ า สามารถแข่งขันได้ ทั้งในเร่ืองของราคาและคุณภาพ 

 

6. ควำมรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

6.1 ผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้ โดยเลือกใชว้ัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเพื่อความปลอดภัยในการใชง้านของลูกค้า 

6.2    กระตุ้นให้ผู้บริโภคและผูผ้ลิตเห็นความส าคัญของการใชส้ินค้าหรือบรกิารที่ค านึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึน้ 

6.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและการบรกิารของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไปกับการน าพาสังคมผู้บริโภคให้เป็นสังคมที่ดี  

มีวัฒนธรรมและคุณธรรมที่ยังก่อให้เกิดการพัฒนาให้ดีย่ิงขึน้ได้ตลอดไปอย่างย่ังยืน 

 

7. กำรพัฒนำชุมชน 

7.1 มีการส ารวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของของโรงงาน ทั้งใกล้และไกลว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการ

ผลิตสินค้าที่จะด าเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด เพื่อน ามาพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุงการด าเนินการ มิให้เกิดผลกระทบ

ในทางลบที่สรา้งความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

7.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม 

7.3 ในการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง ให้แกชุ่มชนและสงัคมธุรกิจสามารถขอค าปรกึษาและ

ข้อเสนอแนะได้จาก หน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนสถาบันต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจและสังคม 

7.4 สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ  อย่างเพียงพอ  เช่น  สถานศึกษา  การให้ความรู้และการ

ช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

7.5 การมีส่วนร่วมในการมอบสิ่งที่ดีเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
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8. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

บรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ให้ความส าคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน  

ด้วยการก าหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมรวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความ

ปลอดภัยของสถานที่ท างานสม่ าเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24  ชั่วโมง มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv)  มีการติดตั้งระบบ

สัญญาณเตือนภัยในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนมีการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบือ้งต้น  ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  และการปฐมพยาบาล

เบือ้งต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี 

นอกจากนี ้บรษิัทฯและบริษัทยอ่ยยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ  เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพ

พนักงานผา่นป้ายประชาสัมพันธ์  โดยมีขั้นตอนการรายงาน อุบัติเหตุในการท างาน ดังนี้ 

1. พนักงานผูป้ระสบอุบัติเหตุหรือพนักงานผูเ้ห็นเหตกุารณ์  ให้แจ้งหัวหน้างานหรือ  จป. วิชาชีพ 

2. หัวหน้างานหรือ  จป. วิชาชีพ  แจ้งฝ่ายบุคคลและรายงานผูบ้รหิารหรือนายจ้าง 

3. หัวหน้างาน  จป. วชิาชีพ  ตรวจสอบประเมินความรุนแรงของอุบตัิเหตุ 

4. ถ้าบาดเจ็บเล็กน้อยให้การปฐมพยาบาลยังห้องปฐมพยาบาล 

5. ถา้บาดเจ็บระดับกลางถึงร้ายแรงให้ จป. วิชาชีพ  เขียนใบส่งตัวกองทุนเงนิทดแทนและน าสง่โรงพยาบาล 

6. เรียกประชุมสอบสวนหาสาเหตขุองอบุัติเหติก าหนดมาตรการป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตซุ้ า 

7. หัวหน้าแผนกที่เกิดอุบัติเหตุขึน้ให้เขียนบันทึกใบรายงานอุบัติเหตุ รายงานไปยังผู้บริหาร 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ยึดถือและปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น

มาตรฐาน รวมถึงป้องกันการเกิดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆด้านการท างานของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีการป้องกันเร่ิมตั้งแต่การประเมิน

ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่อาจเกิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

ของสายงานที่เกี่ยวข้องคอยตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง หาวิธีป้องการ และติดตามผล เพื่อทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญ และเพื่อหา

มาตรการป้องกันในการลดการเกิดอุบัติเหตุหรือเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเลย 

     สรุปสถิตกิารประสบอุบัติเหตุจากการท างาน ปี 2562 

 

พนักงำนท่ีประสบอบุัตเิหต ุ

บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท และ บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคอล เสียชวีติ ทุพพลภำพ หยุดงำนไม่เกิน 3 วัน ไม่หยุดงำน 

จ านวนการบาดเจ็บ จากการท างานรวม (คน) - - 3 10 

จ านวนการเกิดอุบัติเหตุถงึขั้นหยุดงาน (คน) - - 3 0 

อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุถงึขั้นหยุดงาน - - 0.77% - 

     หมายเหตุ *การนับพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุ ได้นับเฉพาะพนักงานที่อยู่ระดับปฏิบัติการของโรงงานที่ อ.พานทอง 

จากตารางสรุปสถิตกิารประสบอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงาน ในปี 2562 พบว่าไม่มีพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุ ถึงขั้นเสียชีวิต 

หรือทุพพลภาพ พบว่ามีพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการท างานเละมีการหยุดงานเกิน 3 วัน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของจ านวน

พนักงานทั้งหมด และพบว่ามีพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยไมถ่ึงระดับหยุดงาน มีจ านวน 10 คน 
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          สรุปสถิตจิ านวนพนักงานเข้า-ออกในแต่ละเดือน ประจ าปี 2562 

          บรษิัทฯ ได้มีการบันทึกข้อมูลสถิตกิารลาออกของพนักงานทั้งในส่วนของบรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดย

มีเปอร์เซ็นตก์ารลาออกของพนักงานเฉลี่ยรวมต่อปี ดังนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             นอกจากนี้ บริษัทฯได้ด าเนินงานในด้านต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านสุขภาพ และอาชีวอนามัยของพนักงาน และชุมชน

ใกล้เคียงโรงงานการผลิต รวมถึงค านึงถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงาน อาทิ เช่น 

8.1 บรษิัทฯ ได้มีการท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศและได้ท าความสะอาดเคร่ืองส่งลมเย็นเพื่อช่วยลดกลิ่นอับและเพื่อก าจัดเชื้อโรค อีก

ทั้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยส าหรับพนักงานในโรงงาน 

8.2 บรษิัทฯ ได้มีการติดตั้งเคร่ืองกรองอากาศเพื่อใช้ในการกรองฝุ่นซิงค์ที่เกิดจากการผลิตสินค้าและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

ของพนักงานและของคนในชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

8.3 ยังได้มีการติดตั้งเคร่ืองกรองน้ าที่ใชใ้นการอุปโภคบรโิภค  ภายในอาคารและภายในโรงงาน นอกจากนียั้งได้มีการล้างไส้กรองน้ าในทุก 6 

เดือนเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ใช้ 

8.4 บรษิัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยถือก าหนดเป็นบรรทัดฐานขั้นต้ น

ของบรษิัทฯ 

8.5 บรษิัทฯ ได้ปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งตนเองและชุมชนที่อยู่ใกล้บรเิวณโรงงาน 

8.6 ใช้ทรัพยากร ได้แก่ ไฟฟ้า น้ าประปา ให้เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าสูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  อีกทั้งมีการ

ด าเนินการทบทวนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

8.7 มีการวจิัยและมีการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและบริการให้มีความปลอดภัย ทันสมัย อีกทั้ง มีการพัฒนาเพื่อประหยัดพลังงานในการ

ผลิต รวมถึงการมีความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ชุมชน รวมทั้งได้มีการพัฒนาระบบในด้านการจัดการความปลอดภัยและอา

ชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง 

8.8 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกัน และประเมินความเสี่ยงของอันตราย และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจะ

ด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจวา่ระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิผล 

8.9 บรษิัทฯ จะติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตามที่

ก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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           นอกจากที่กล่าวมานั้น บรษิัทฯ มีมาตรการฝึกอบรมอาสาสมัคร ( อส. ) ผู้น ากรณีอัคคีภัยส าหรับพนักงาน มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ของโรงงานและบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการท างานของระบบดับเพลงิ เพิม่ความมัน่ใจในความปลอดภัย

ของอาคารและสามารถปฏิบัติตนในกรณีเกิดเหตุได้ดี และเป็นการปฏิบัตติามกฎหมาย 

บรษิัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับพนักงานและผู้บริหารในทุกๆปี 

ปีล่ะ 1 คร้ัง ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบโดยพนักงานและผู้บริหารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการตรวจ  การตรวจนี้เป็นการ

ตรวจสุขภาพพื้นฐานทั่วไป  ได้แก่ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ,เอ็กซเรย์ทรวงอก(ดิจิตอล) ,ตรวจสอบความสมบูรณ์เม็ดเลือด,ตรวจ

ปัสสาวะแบบสมบูรณ์,ตรวจสายตาอาชีวอนามัย ซึ่งพนักงานที่ได้รับการตรวจ ได้แก่ พนักงานทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย  โดยให้

พนักงานเข้ารับการตรวจตามแผนการจัดการตรวจที่แบ่งไว้ให้เหมาะสม ตามช่วงอายุและเพิ่มเติมการตรวจตามลักษณะงาน  นอกจากนีบ้รษิัท

ฯ ยังมีโครงการที่จัดท าขึน้ให้กับพนักงานและผูบ้รหิาร ดังนี ้

 

โครงการตรวจสุขภาพฟรีส าหรับพนักงานอายุ 35 ปี ขึน้ไป 

นอกจากการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับพนักงานและผู้บริหารในขั้นพื้นฐานทั่วไปแล้ว  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการตรวจ

สุขภาพให้กับพนักงานและผู้บริหารกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดมากขึ้น โดยไม่ต้อง เสีย

ค่าใช้จ่าย ใดๆ  ถือเป็นโครงการพิเศษที่ท าขึน้ส าหรับพนักงานและผูบ้ริหารที่มีอายุเร่ิมสูงขึ้น  การตรวจสุขภาพส าหรับผู้มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป มี

รายการตรวจที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด (FBS)  ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (cholesteral)  ตรวจหาระดับไขมันในเลือด 

(triglyceride)  ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (HDL) และตรวจหาระดับไขมันในเลือด (LDL)   ซึ่งพนักงานและผู้บริหารที่ได้รับการตรวจสุขภาพ

ตามโครงการประจ าปี 2562 เป็นพนักงานและผูบ้รหิารของบรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) จ านวน  122  คน และเป็นพนักงานและ

ผู้บริหารของบรษิัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จ ากัด จ านวน 60 คน เป็นผู้ได้รับสิทธิตามโครงการนี้ 

 

โครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะช่วยเหลือพนักงานที่มาท างานโดยจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันฟรีแก่พนักงาน (ส าหรับพนักงานที่อ าเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี) โดยได้เร่ิมโครงการนีม้าตั้งแต่ ปี 2556 เป็นต้นมา ปัจจุบันยังคงด าเนินงานตามโครงการอยู่  บริษัทฯได้จัดให้มีอาหาร

กลางวันตามโครงการพร้อมกับส่งเสรมิให้พนักงานได้รับพลังงานของอาหารที่เหมาะสมต่อร่างกาย  จึงจัดให้มีอาหารส าหรับมือ้กลางวันให้กับ

พนักงานหลากหลายเมนู แต่ในหนึ่งมื้อนั้นจะจัดให้มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหาร และเป็นอาหารที่มีพลังงาน

เหมาะสมต่อร่างกายของพนักงาน ซึ่งมีพลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 220- 570 กิโลแคลอรี  (เป็นค่าประมาณจากการค านวณพลังงานอาหารใน 1 มื้อ 

ซึ่งยังไม่รวมพลังงานจากข้าว)  

 ส าหรับพลังงานที่ตอ้งการของวัยท างานใน 1 วัน 

  หากเป็นหญิง-ชาย อายุ 14-25 ปี ควรกินอาหารไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรี  

  หากเป็นหญิงวัยท างาน อายุ 25-60 ปี แนะน าควรกินอาหารไม่เกิน 1,600 กิโลแคลอรี 

  หากเป็นชายวัยท างาน อายุ 25-60 ปี แนะน าควรกินอาหารไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรี   

*หมายเหตุ : อ้างองิจากกรมอนามัย ส านักโภชนาการ  (เว็บไซต์ http://nutrition.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=386) 

 

 

 

http://nutrition.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=386
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9. กำรส่งเสริมกำรออม 

บรษิัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิการออมเงินของพนักงาน และเพื่อให้มีเงินกู้ยืมแก่พนักงานที่เข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้จ่ายตามความ

จ าเป็น หรือเพื่อใชจ้่ายในอนาคตหากออกจากงาน  เกษียณอายุ  ทุพพลภาพ และเพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัวในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต  

และเป็นการส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่พนักงานที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้มี

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึน้ให้กับพนักงาน ดังนี ้  

9.1  สหกรณ์ออมทรัพย์ 

         บริษัทฯ จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นให้กับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพนักงานที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดตั้งขึน้ต้องเป็นพนักงานของบรษิัทฯ ที่ไดรั้บการอนุมัติให้เป็นพนักงานประจ า เป็นผู้ที่มีความประพฤติและนิสยัดี 

ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในก าไรให้กู้ยืมเงิน  และเป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ในการควบคุม

สหกรณ์สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของมีสิทธิควบคุมสหกรณ์ตามหลักประชาธิปไตย คือ สมาชิกแต่ล่ะคนจะออกเสียงในที่ประชุมได้คนละหนึ่งเสียง

เท่ากัน ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกจะเลือกคณะกรรมการด าเนินการคณะหนึ่ง มีจ านวน 15 คน มีวาระไม่เกิน 2 ปี (เว้นแต่มีการเลือกตั้งเข้ามา

ใหม่) และคณะกรรมการฯ อาจจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อท าธุรกิจประจ าของสหกรณ์ เช่น  การรับเงินค่าหุ้น  การรับเงินฝาก  การจ่ายเงินกู้  

ตลอดจนทะเบียนและบัญชีต่างๆ  ของสหกรณ์ (เงื่อนไขและข้อพึ่งปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์มีประกาศไว้ในคู่มือพนักงานทุกๆปี) ใน

ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มีพนักงานของบรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) รวมถึงบรษิัทย่อย เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 53 ของจ านวนพนักงานของบรษิัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

10. กำรด ำเนินงำนด้ำน CSR  

          บรษิัทฯ ได้มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การช่วยเหลือพนักงาน ชุมชนและสังคมภายนอกองค์กร

มาโดยตลอด ซึ่งในปี 2562 บรษิัทฯได้ด าเนินงานด้าน CSR ดังนี้ 

10.1 บรจิาคเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาอาชีพคนพิการให้กับศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด  ปทุมธานี  

ต าบลบางปรอก  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1,000 บาท 

10.2 บริจาควัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการออกแบบและก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุร ีมูลค่ารวมประมาณ 257,300 บาท 

10.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2562 ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลพานทองหนองกะขะ  อ าเภอ

พานทอง  จังหวัดชลบุรี จ านวน 1,000 บาท 

10.4 สนับสนุนของขวัญและอุปกรณ์การเรียนเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2562 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งสุเหร่าบางปลา 

ต าบลบางปลา  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ    

10.5 ทางบริษัทฯ ได้อนุเคราะห์เศษท่อ เป็นท่อแป๊บร้อยสายไฟฟ้าขนาด 1 นิ้ว และท่อแป๊บร้อยสายไฟฟ้าขนาด 2 นิ้ว เพื่อท าศาลา

อเนกประสงค์ให้วัดเนินสัก ต าบลนาเริก อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มูลค่ารวมประมาณ 61,633 บาท   
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10.6 บรจิาคข้อต่อท่อ PPR จ านวน 10 ชิ้น เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ และระบบท่อน้ าภายในโรงเรียนให้กับโรงเรียนวัดหนองกะขะ(บุญย่ิง

ประชานุกูล) ต าบลหนองหงส์ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

10.7  การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานของบรษิัทฯและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562 จ านวน  198,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

10.8   บรษิัทฯ จัดโครงการส านึกรักบ้านเกิดโดยมอบค่าเดินทางกลับบ้าน และของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 

11. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสังคม 

          จากการด าเนินงานของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่มุ่งเน้นให้การด าเนินธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการ

ดูแลผู้มีส่วนได้เสีย โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงานที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาผูน้ าและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีสวัสดิการที่ดีเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดี

ย่ิงขึน้ และบริษัทฯ ยังไม่ละเลยที่จะมอบสิ่งที่ดีและการท าประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอกีดว้ย  และจากการด าเนินงานด้านสงัคมในปี 2562 

ของบรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

11.1 พนักงานได้รับการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัยในการท างาน  ด้านการพัฒนาศักยภาพในการท างานที่เพิ่มมากขึ้น โดยเข้าอบรม

ทั้งหมด 29 หลักสูตร และมีจ านวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมเฉลี่ย 10.64 ชั่วโมง/คน  

11.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนในด้านการศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานในด้านการศึกษาของบุตรพนักงานได้  32 ราย  เป็น

การเพิ่มความผูกพันที่ดีภายในองค์กรระหว่างพนักงานและบริษัทฯ 

11.3 นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ ได้รับความรู้ในทางปฏิบัติเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการเข้าฝึกงาน และท าให้นักศึกษามี

รายได้ระหว่างการฝึกงานเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวเพิ่มขึน้ 

11.4 เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ท าประโยชน์และกิจกรรมดีๆ มอบให้กับชุมชนและสังคม โดยในปี 2562 บริษัทฯได้ด าเนินงานด้าน CSR เพื่อ

ประโยชน์ต่อพนักงานและชุมชนภายนอกองค์กร สร้างความผูกพันและสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน ชุมชน และบริษัท ฯ 
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11.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในด้านสุขภาพและอาชีวะอนามัย ให้พนักงานกลุ่มที่มีอายุสูงขึน้ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด

จ านวน  182 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

11.6 มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับการท างานให้กับพนักงานทุกคนที่อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้รับประทาน 

เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมาะสมในการท างาน  


