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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั สยามอี ส ต์ โซลู ชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ฯ” หรื อ “SE”) (เดิ มชื่ อ “บริ ษ ัท สยามราชธานี (ตะวัน ออก) จ ากัด ”) จด
ทะเบี ยนก่ อ ตั้งขึ้ น เมื่ อ วันที่ 13 สิ งหาคม 2536 ด้วยทุ นจดทะเบี ยนเริ่ ม แรก 2.00 ล้านบาท มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อ จัดหาและจ าหน่ ายสิ น ค้า
อุตสาหกรรมในกลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มที่ ครอบคลุม ทุ กลักษณะการใช้งานทั้งน้ า ของเหลว ของหนื ด และอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยบริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าและรับรู ้ถึงความต้องการสิ นค้าและบริ การอื่นๆ ที่สาคัญในโรงงานอุตสาหกรรม บริ ษทั ฯ จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจโดยเพิ่มการ
จัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าอุต สาหกรรมอี ก 2 กลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์การจัดการกระบวนการผลิ ตและระบบท่ อ และกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม รวมถึงงานบริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สิ นค้า
อุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ยงั คงเป็ นสิ นค้าหลักที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายมาจนถึงทุกวันนี้
จุดเริ่ มต้นของบริ ษทั ฯ เริ่ มจากในปี 2527 ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริ ษทั เอ็นจิเนี ยริ่ ง โปรดักส์ จากัด (“เอ็นจิเนี ยริ่ ง โปรดักส์”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริ การด้านวิศวกรรมออกแบบและจาหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรม และเนื่ องด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจส่ งผลให้เกิดการลงทุนอย่างมากตามแนวทางของภาครัฐในโครงการอีสเทิร์นซี บอร์ ด
(Eastern Seaboard) ในภาคตะวัน ออกของประเทศไทยซึ่ งถื อ เป็ นจุ ด ยุท ธศาสตร์ ข องการขนส่ ง และการลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรม
โดยเฉพาะในเขตนิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทาให้โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มจานวนขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้วย
เหตุน้ ี ในปี 2536 ผูบ้ ริ หารจึงได้แยกการดาเนิ นธุ รกิจจาก เอ็นจิ เนี ยริ่ ง โปรดักส์ และจัดตั้งบริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มที่ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานทั้งน้ า
ของเหลว ของหนืด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้ งั อยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย จากการที่บริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีและเข้าถึง
กลุ่มลูกค้า ทาให้บริ ษทั ฯ รับรู ้ถึงความต้องการในสิ นค้าและบริ การในส่ วนอื่นๆ ที่สาคัญในโรงงานอุตสาหกรรม บริ ษทั ฯ จึงเพิ่มการจัดหา
และจาหน่ ายสิ นค้าไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม รวมถึงงานบริ การ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม
ด้วยวิสยั ทัศน์ของกลุ่มผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที่มุ่งขยายการจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมและการบริ การให้ครอบคลุมกลุ่ม
ลูกค้าในทุ กอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในปี 2552 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดสานักงานกรุ งเทพฯ และเพิ่มที มงานวิศวกรฝ่ ายขาย เพื่อ นาเสนอและ
จาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต
และระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล และภูมิภาคต่างๆ ทัว่
ประเทศไทย รวมถึงโอกาสในการจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมไปยังลูกค้าในต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริ ษ ัทฯ ดาเนิ น ธุ รกิ จ ภายใต้แนวคิ ด Industrial Equipment Solution Provider กล่าวคื อ บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ัดหาและจ าหน่ าย
สิ นค้าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดสรรสิ นค้าคุณภาพ นาเสนอทางเลือกและนวัตกรรมใหม่ บริ การด้วยความจริ งใจ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้า รวมถึงการให้บริ การด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าอุตสาหกรรม การให้บริ การหลังการขาย และการ
ให้บริ การซ่อมบารุ ง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานและเพิม่ อายุการใช้งานของสิ นค้าให้มากยิง่ ขึ้น
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั ใหม่เป็ นบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน) ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ

1

รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

0.50 บาท และทุนที่ชาระแล้วจานวน 90,000,000 บาท สาหรับหุ ้นสามัญที่เหลืออีกจานวน 60,000,000 หุ ้น บริ ษทั ฯ ออกไว้เพื่อรองรับการ
เสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริ ษทั จากเดิ ม 90,000,0000 บาท เป็ น 120,000,000
บาท บริ ษ ัท ฯได้จ ัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท จ านวน 60,000,000 หุ ้ น มู ลค่ าหุ ้ น ที่ ตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท เพื่ อเสนอขายให้แ ก่
ประชาชนทัว่ ไป ( Initial Public Offering) ในราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญหุ ้นละ 2.45 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 147,000,000 บาท และเริ่ มการ
ดาเนินการซื้อขายเป็ นครั้งแรก ( First Trading Day) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

1.1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมและให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 3
กลุ่มผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division)
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายปั๊ มสู บส่ งน้ าและของเหลวที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสู ง และโครงการ
น้ าของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท รายละเอียดดังนี้
1.1 ปั๊ มประเภทหมุนเหวีย่ ง (Centrifugal Pump) เป็ นปั๊ มที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายของเหลวจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ง ปั๊ มประเภทนี้เหมาะ
สาหรับของเหลวใสและมีความหนื ดต่า ส่ วนใหญ่ใช้ในระบบสาธารณูปโภคและกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊ ม
ประเภทหมุนเหวีย่ งที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่าย ได้แก่
▪ ปั๊ ม Horizontal End Suction
▪ ปั๊ ม Vertical In-Line Multi Stage
▪ ปั๊ ม Immersible
▪ ปั๊ ม Vertical Turbine
▪ ปั๊ ม Submersible
▪ ปั๊ ม Horizontal Split Case
▪ ปั๊ ม Axial Flow
1.2 ปั๊ มประเภทแทนที่ บ วก (Positive Displacement Pump) เป็ นปั๊ มที่ ใช้ในการเคลื่ อนย้ายของเหลวจากที่ ห นึ่ งไปยังอี กที่ หนึ่ ง ปั๊ ม
ประเภทนี้เหมาะสาหรับของเหลวที่มีความหนื ดสูง ส่วนใหญ่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊ มประเภทแทนที่
บวกที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่าย ได้แก่
▪ ปั๊ ม Screw
▪ ปั๊ ม Piston
▪ ปั๊ ม Peristaltic
▪ ปั๊ ม Air Operated Double Diaphragm
▪ ปั๊ ม Diaphragm Metering
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่ องอัดก๊าซ Liquid Ring และเครื่ องอัดก๊าซ
Centrifugal
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ (Process and Piping Solution Division)
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
2.1 อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
▪ อุปกรณ์เพื่อการคัดแยกวัสดุ ได้แก่ สเตรนเนอร์ ฟิ ลเตอร์ เครื่ องเหวีย่ งแยกตะกอน และเครื่ องดักละอองน้ า
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▪ วัสดุเพื่อการดูดซึม ได้แก่ สารดูดความชื้น และตัวรองสารเร่ งการทาปฏิกิริยา
▪ อุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสาร
▪ ระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการเผาไหม้และความร้อน
▪ ระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการบาบัดมลพิษทางอากาศ
2.2 ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
▪ ระบบท่อและข้อต่อ
▪ แท็งก์พลาสติก
▪ อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน ได้แก่ วาล์วหายใจ และลิ้นแตกระบายความดัน
▪ ระบบป้ องกันและระงับการระเบิด ได้แก่ แผ่นแตกระบายความดัน อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดแบบไร้เปลวไฟ วาล์วตัดตอน
และสเปรย์ระงับประกายไฟ
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ วสั ดุนวัตกรรม (Innovative Material Division)
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ งในโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
3.1 ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่ กาวไซยาโนอะคริ เลต กาวอะนาโรบิค และกาวอีพอ๊ กซี่
3.2 วัสดุยาแนว ได้แก่ ซิลิโคนยาแนว อะครี ลิคยาแนว และโพลียรู ิ เทนยาแนว
3.3 วัสดุเคลือบผิว ได้แก่ น้ ายาเคลือบผิว และน้ ายากันสนิม
3.4 ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย
▪ อุปกรณ์อาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม ได้แก่ กระดาษทาความสะอาดงานอุตสาหกรรม และน้ ายาทาความสะอาด
▪ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ แว่นตา ถุงมือ และชุดป้ องกันร่ างกาย
▪ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ผ้ากันไฟ การ์ดป้ องกันสารเคมี กระจกทนความร้อน ฉนวนยางหุ ้ม
วัสดุ อุปกรณ์ซ่อมท่อรั่วฉุกเฉิ น และใบตัด-ใบเจียร์
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ ธุรกิจงานบริการ (Service Business Division)
บริ ษทั ฯ ให้บริ การครบวงจรในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จดั จาหน่ายมายาวนานกว่า 24 ปี ซึ่งมีฐานลูกค้าอยูจ่ านวนมาก และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจงานบริ การได้เป็ น 4 กลุ่มงานดังนี้
▪ งานบริ การเกี่ยวกับระบบปั๊ ม (Pump Service Business) ได้แก่ งานซ่อมบารุ ง, งานดัดแปลง ติดตั้ง ทดแทนปั๊ มเดิม, งาน
ซ่อมบารุ งปั๊ มเชิงป้ องกัน, งานตรวจสอบการใช้พลังงาน (Pump Audit/Energy Check)
▪ งานติดตั้งระบบท่อ (Piping Installation) ได้แก่ งานดัดแปลง รื้ อถอน ติดตั้งระบบท่อ เพื่อทดแทนระบบท่อเดิมที่ผกุ ร่ อน
เป็ นสนิม รั่ว ซึม
▪ งานเคลือบพื้นผิว (Coating Services) ได้แก่ งานเคลือบพื้นผิว อุปกรณ์ เครื่ องจักร ถัง ไซโล พื้นคอนกรี ต เพื่อยืดอายุการ
ใช้งานให้ยาวนานยิง่ ขึ้น
▪ งานตัดเย็บฉนวนหุม้ (Insulation Services) ได้แก่ งานบริ การตัดเย็บฉนวนหุม้ ทั้งงานความร้อน ความเย็น และฉนวนลด
เสี ยง
ตลอดระยะเวลาการประกอบธุ รกิ จกว่า 24 ปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการคัดสรรสิ นค้าที่ มีคุณภาพสู งจากผูผ้ ลิตสิ นค้าชั้นนา
ระดับสากล และให้บริ การด้วยความจริ งใจ รวมถึงนาเสนอทางเลือกหรื อนวัตกรรมใหม่ๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดต่อสิ นค้า
และบริ การ อีกทั้ง บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นพัฒนาการดาเนิ นงานและการให้บริ การที่เกี่ยวกับสิ นค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง
โดยนามาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทัว่ โลกมาใช้ควบคุมคุณภาพสิ นค้าและบริ การ บริ ษทั ฯ ได้
รับรองคุณภาพในด้านการออกแบบ จาหน่าย ประกอบ ติดตั้ง และบริ การหลังการขายสาหรับสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ ใช้ในกระบวนการผลิต
และงานซ่อมบารุ ง ได้แก่ ปั๊ มสูบส่งน้ าและของเหลว ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง ด้วยความมุ่งมัน่ ในการประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่าย
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สิ นค้าอุตสาหกรรมและการให้บริ การที่มีคุณภาพสูงสุด จึงทาให้บริ ษทั ฯ เป็ นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม
ในจังหวัดระยอง จังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก และจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย ตลอดจนบริ ษทั ฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากคู่คา้ ทาง
ธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับแผนในอนาคตจากการก่อสร้างศูนย์บริ การวิศวกรรม ( Workshop) บริ ษทั ฯ ได้มีวางแผนขยายธุรกิจด้านงานบริ การโดย
แบ่งงานบริ การสิ นค้าจากทั้ง 3 ฝ่ ายเป็ นลักษณะงาน บริ การเคลือบพื้นผิวเครื่ องจักร อุปกรณ์และระบบท่อ ให้บริ การงานออกแบบและตัด
เย็บฉนวนหุ ้มเครื่ องจักรและอุปกรณ์แก่โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงใช้เป็ นสถานที่บริ การประกอบและซ่ อมแซมอุปกรณ์ในระบบปั๊ มสู บ
ส่งน้ า,ของเหลวและอุปกรณ์ในระบบท่อ

1.2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย หรื อกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
• วิสัยทัศน์
เป็ นหนึ่ งในสามของผูน้ าในการจาหน่ายเครื่ องจักรอุปกรณ์โรงงาน นาเสนอเทคโนโลยีและทางเลือกใหม่ๆ พร้อมส่ งมอบสิ นค้า
และงานบริ การที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า
• พันธกิจ
▪ ดาเนินกิจการ เพื่อสร้างประโยชน์และความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และคู่คา้
▪ มุ่งมัน่ สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง และมีศกั ยภาพ ภายใต้บรรยากาศการทางานที่ดี
▪ มุ่งมัน่ สร้างองค์กรให้เจริ ญเติบโตทุกปี อย่างต่อเนื่อง
▪ สร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็ นธรรมต่อพนักงาน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
• นโยบาย
▪ สร้างความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงในยอดขายทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
▪ สร้างโอกาสต่อยอดขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศไทย
▪ สร้างโอกาสและมองหาหรื อร่ วมลงทุนธุรกิจใหม่ๆ หรื อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเพิ่มช่องทาง
รายได้ให้มากยิง่ ขึ้น
▪ พัฒนางานและระบบ IT เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
▪ พัฒนาและปรับปรุ งมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015 เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของงานขายและงานบริ การ
▪ ส่งเสริ มพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลัก “เก่ง ดี และมีความสุข”
▪ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย คู่คา้ ลูกค้า พนักงาน และผูเ้ กี่ยวข้อง
• กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
▪ สร้ า งความเจริ ญเติ บ โตรายได้ และความสามารถในการแข่ ง ขัน ของทั้ ง 4 กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ รองรั บ การฟื้ นตัว
ภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่ดีข้ ึนในปี 2560
▪ เน้นสร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน งานขายโครงการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการลงทุนใหม่ๆ ของลูกค้า
และสร้างรายได้มูลค่าสูงให้กบั บริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี
▪ สร้างเครื อข่าย ทั้งในรู ปแบบของสานักงานขายหรื อคู่คา้ (Partner) เพื่อช่วยกระจายและขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาค
ต่างๆ ทัว่ ไทย
▪ เพิ่ ม บุ ค คลากร เครื่ อ งมื อ สถานที่ เพื่ อสร้ างงาน สร้ างรายได้ ให้ เติ บ โตแบบก้าวกระโดดในกลุ่ มธุ รกิ จ งานบริ ก าร
(Service Business) เพื่อสร้างฐานลูกค้าในอนาคต
▪ พัฒนาระบบงาน IT สู่ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรองรับการ
ขยายตัวในอนาคต
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▪ พัฒนาระบบงานภายใน พัฒนาบุคคลากร อย่างต่อเนื่ องภายใต้โครงการ SE 4.4 อันได้แก่ Benefit & Work Place, Job
Description & Career Path, People Development, กาย วาจา ใจ

1.3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
เดือน/ปี
สิ งหาคม 2536

ตุลาคม 2544
มกราคม 2552

สิ งหาคม 2558

ธันวาคม 2558

มีนาคม 2559

กุมภาพันธ์ 2560
5

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
▪ บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จากัด จัดตั้งขึ้น ด้วยทุ นจดทะเบี ยน 2.00 ล้านบาท โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ จัด หาและจ าหน่ า ยสิ น ค้าอุ ต สาหกรรมใน 3 กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้แ ก่ กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในจังหวัดระยองและจังหวัด ใกล้เคียง
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
▪ บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2.00 ล้านบาท เป็ น 5.00 ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ
▪ บริ ษัท ฯ เปิ ดส านั ก งานกรุ ง เทพฯ โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ น าเสนอและจ าหน่ า ยสิ น ค้า
อุ ต สาหกรรมทั้ง 3 กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้แ ก่ กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละเทคโนโลยี ร ะบบปั๊ ม กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ และกลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์วสั ดุ นวัตกรรม ให้
เข้าถึ งกลุ่ มลู กค้าในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล และจังหวัดอื่ น ๆ ครอบคลุ มทุ ก ภาคส่ วนของ
ประเทศไทย และโอกาสในการจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมไปยังลูกค้าในต่างประเทศ
▪ บริ ษ ัท ฯ ได้รับ มาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่ งรั บ รองคุ ณ ภาพในด้านการออกแบบ จ าหน่ าย
ประกอบ ติดตั้ง และบริ การหลังการขายสาหรับสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ ใช้ในกระบวนการผลิต
และงานซ่อมบารุ ง ได้แก่ ปั๊ มสูบส่งน้ าและของเหลว ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง
▪ บริ ษทั ฯ ปรับโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาทเป็ น 90.00 ล้านบาท
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและสร้างความมัน่ คงทางการเงินในระยะยาวให้กบั บริ ษทั ฯ
โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 850,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เสนอ
ขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมจานวน 4 ราย โดยเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 100.00 บาทให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มที่ จองซื้ อหุ ้นตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนในราคาตามมูลค่ายุติธรรมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้ อหุ น้ สามัญในส่วนที่เกินกว่า
สัดส่วนการถือหุ ้นเดิม ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมคือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา ได้โอนหุ ้นสามัญบางส่วน
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นใหม่คือ นายเกริ ก ลีเกษม ซึ่ งเป็ นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงทาให้บริ ษทั ฯ มีผู ้
ถือหุน้ ทั้งหมดรวมจานวน 5 ราย
▪ บริ ษทั ฯ แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน และเปลี่ยนชื่อบริ ษทั ใหม่เป็ น บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
จากัด (มหาชน)
▪ บริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญ จากเดิมหุ ้นละ 100.00 บาท เป็ นหุ ้นละ 0.50
บาท
▪ บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบี ยนจาก 90.00 ล้านบาท เป็ น 120.00 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญ
ใหม่จานวน 60,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สาหรับการเสนอขายหุน้ สามัญต่อ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering)
▪ 9 กพ. บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริ ษทั จากเดิม 90,000,0000 บาท
รับรองโดย …………………..
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บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
เดือน/ปี

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
เป็ น 120,000,000 บาท บริ ษทั ฯได้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 60,000,000 หุ ้น
มู ล ค่ า หุ ้ น ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 0.50 บาท เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป ( Initial Public
Offering) ในราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญหุน้ ละ 2.45 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 147,000,000 บาท
▪ 14 กพ. เริ่ มการดาเนินการซื้อขายเป็ นครั้งแรก ( First Trading Day)

1.4. โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้ว 120,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 240,000,000 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท

กลุ่มครอบครัว
นางสาวอรสา วิมลเฉลา

1

ร้อยละ 60.250

กลุ่มครอบครัวนายแสงเพชร
ตันทะอธิพานิช2
ร้อยละ 10.846

นางกฤติกา พัวพิไล
ร้อยละ 3.542

ประชาชนทัว่ ไป
ร้อยละ 25.362

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
1. กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ประกอบด้วย
- นางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือหุน้ จานวน 95,646,400 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 39.853 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
- นายสิ ทธิ ชยั ลีเกษม เป็ นสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนางสาวอรสา วิมลเฉลา ซึ่ งถือหุ ้นจานวน 3,600 หุ ้น คิดเป็ นร้อย
ละ 0.001 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
- นายเกริ ก ลี เกษม เป็ นบุ ตรที่ บรรลุนิติภาวะแล้วของนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิ ทธิ ชยั ลี เกษม ซึ่ งถือหุ ้นจานวน
48,950,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20.396 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
2. กลุ่มครอบครัวนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ประกอบด้วย
- นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ถือหุน้ จานวน 25,780,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10.742 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
- นายพิ ช ญะ ตัน ทะอธิ พ านิ ช เป็ นบุ ต รที่ บ รรลุ นิ ติภาวะแล้วของ นายแสงเพชร ตัน ทะอธิ พ านิ ช ซึ่ งถื อหุ ้น จ านวน
250,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.104 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

2.ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมและให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็ น
4 กลุ่ ม ผลิ ต ภัณฑ์ไ ด้แ ก่ กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละเทคโนโลยีร ะบบปั๊ ม (Pumping System Technology Division) กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ารจัด การ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การ ( Service Business ) ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 3,500 รายการ ภายใต้
ตราสิ นค้าชั้นนาระดับสากลมากกว่า สิ นค้า ซึ่ งสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จาก
สิ นค้าอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบท่อ และงานซ่อมบารุ ง
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ แบ่งตามประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์สาหรับปี 2558– 2560รายละเอียดดังนี้
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
โครงสร้ างรายได้
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม
159.66
37.89
166.31
38.29
137.02
33.19
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและ
ระบบท่อ
123.83
29.38
135.53
31.21
125.55
30.42
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
127.32
30.21
124.81
28.74
123.35
29.88
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การ
17.25
4.18
รวมรายได้ จากการขายและบริการ
410.82
97.48
426.65
98.24
403.17
97.67
รายได้อื่น1
10.61
2.52
7.66
1.76
9.62
2.33
รายได้ รวม
421.42
100.00
434.31
100.00
412.79
100.00
หมายเหตุ 1. รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่านายหน้า รายได้ส่งเสริ มการขาย และดอกเบี้ยรับ เป็ นต้น

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งเป็ น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม (Pumping System Technology Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
(Process and Piping Solution Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) และตั้งแต่ มกราคม 2560 บริ ษทั ฯ
ได้เพิ่มหน่วยงานบริ การขึ้น เป็ นกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การ เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division)
“One Stop Shop Pumps Supplier”
ปั๊ มเป็ นอุปกรณ์สูบส่ งของเหลวโดยอาศัยพลังงานจากแหล่งต้นกาเนิ ดเพื่อเคลื่อนย้ายของเหลวจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ งซึ่ งอาจ
เป็ นการเคลื่อนย้ายในทิศทางจากที่ต่า ไปยังที่สูงกว่าหรื อในระยะทางที่ไกลออกไป ปั๊ มที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายส่วนใหญ่เป็ นอุปกรณ์ที่
ใช้ในระบบสาธารณูปโภคและกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์ในโรงแรม โรงพยาบาล อาคารสู ง และ
โครงการน้ าของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งปั๊ มสู บส่ งน้ าและของเหลวสามารถแบ่งตามลักษณะการทางานของปั๊ มได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ปั๊ ม
ประเภทหมุนเหวีย่ ง (Centrifugal Pump) และปั๊ มประเภทแทนที่บวก (Positive Displacement Pump)
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1.1 ปั๊มประเภทหมุนเหวีย่ ง (Centrifugal Pump)
ตราสินค้ าปั๊มประเภทหมุนเหวีย่ ง
ปั๊ มประเภทหมุนเหวี่ยง หรื อเรี ยกกันทัว่ ไป
ว่า ปั๊ มหอยโข่ง เป็ นปั๊ มที่ นิยมใช้อย่างแพร่ หลายใน
โรงงานอุ ต สาหกรรม มี ห ลัก การท างานโดยการ Submersible
ถ่ายเทกาลังจากเครื่ องยนต์หรื อมอเตอร์ ไปยังใบพัด - Vertical In-Line Multi Stage
ของปั๊ มเพื่อให้เกิ ดกาลังขับหมุน ซึ่ งจะดูดของเหลว - Immersible
เข้าตรงกลางใบพัดและเหวี่ยงออกทาให้เกิดการไหล - Vertical Turbine
เหวี่ยงจากจุ ดศู นย์กลางของใบพัดไปสู่ แนวเส้นรอ - Submersible
บวงทุกทิศทางและไหลรวมกันในตัวปั๊ มไปออกทาง - Horizontal Split Case
ท่อจ่าย ซึ่ งจะสู บส่ งของเหลวดังกล่าวไปยังจุดหมาย - Horizontal End Suction
ตามที่ตอ้ งการ

Five Fighting Pump System
- Vertical Turbine
- Horizontal Split Case
รู ปภาพการทางานของปั๊ มประเภทหมุนเหวีย่ ง
ปั๊ ม ประเภทหมุ น เหวี่ ย งใช้กับ ของเหลวที่ มี
ลัก ษณะใสและมี ความหนื ดต่ า เช่ น น้ า ประปา น้ า
ร้ อ น น้ า หล่ อ เย็น น้ า เสี ย น้ า ดับ เพลิ ง ของเหลวใส Canned Motor Pump
สารเคมี เป็ นต้น ส่วนใหญ่ใช้ในระบบสาธารณูปโภค
(Utility System) และกระบวนการผลิ ตของโรงงาน
อุ ต สาหกรรม (Process Industry) โดยปั๊ ม ประเภท
หมุ น เหวี่ ย งที่ บริ ษั ท ฯ จั ด หาและจ าหน่ าย มี
หลากหลายดี ไซน์ เพื่ อให้เหมาะสมกับลักษณะการ
ติดตั้งและการใช้งาน
Plastic Process Pump

Submersible
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1.2 ปั๊มประเภทแทนทีบ่ วก (Positive Displacement
Pump)
ปั๊ ม ประเภทแทนที่ บวกมี หลัก การท างาน
โดยการสร้ างโพรงขยายภายในตัวปั๊ มในขณะที่ ปั๊ม
หมุนหรื อสูบเพื่อให้ของเหลวไหลเข้าไปแทนที่โพรง
ภายในตัวปั๊ ม หลังจากนั้น ของเหลวจะถูกผลักออก
เนื่ องจากพื้นที่ ของโพรงภายในตัวปั๊ มลดลงจากการ
อัดส่ งของปั๊ ม ซึ่ งของเหลวจะถูกส่ งไปยังจุ ด หมาย
ตามที่ ต ้ อ งการ ปั๊ มประเภทแทนที่ บ วกใช้ กั บ
ของเหลวที่มีความหนื ดสู ง มีกากตะกอนเจือปน เช่น
น้ ามันพืช กาว โฟม ยางมะตอย เป็ นต้น และสามารถ
ใช้กบั ของเหลวใสบางประเภทที่ ตอ้ งการแรงดันสู ง
ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ใ นกระบวนการผลิ ต ของโรงงาน
อุ ต สาหกรรม (Process Industry) โดยปั๊ ม ประเภท
แทนที่บวกที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายมีหลากหลาย
ดีไซน์ เพื่อให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการใช้งาน

ตราสินค้ าปั๊มประเภทแทนทีบ่ วก

- Air Operated Double Diaphragm

- Screw
- Peristaltic

- Diaphragm Metering

- Piston

นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ จัด หาและจ าหน่ า ย
อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ ใ ช้ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม ได้แ ก่
เ ค รื่ อ ง อั ด ก๊ า ซ Liquid Ring ( Liquid Ring
Compressor) แ ล ะ เ ค รื่ อ ง อั ด ก๊ า ซ Centrifugal
(Centrifugal Compressor) รายละเอียดดังนี้
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- เครื่ องอัดก๊าซ Centrifugal
- เครื่ องอัดก๊าซ Liquid Ring
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บริ ษทั ฯ มีทีมวิศวกรที่ ให้บริ การด้านวิศวกรรมเกี่ ยวกับปั๊ มตั้งแต่การสอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งาน การ
คัดเลือกประเภทปั๊ มที่เหมาะสม การประกอบอุปกรณ์และส่ วนประกอบปั๊ ม การให้คาแนะนาในการติดตั้ง และการทดสอบการทางานของ
ปั๊ มในการเดินระบบครั้งแรก (Commissioning) พร้อมทั้งให้ความรู ้และคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้งานและการบารุ งรักษาปั๊ มแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความปลอดภัยสู งสุ ด อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ยังให้บริ การหลังการขาย ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหา
ซ่ อ ม เปลี่ ย น แก้ไ ข (Corrective Maintenance) อุ ป กรณ์ ใ นระบบปั๊ ม รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกัน (Preventive
Maintenance) เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและประสิ ทธิภาพการทางานของปั๊ มให้มากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้บริ การวัดประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของระบบปั๊ ม (Energy Audit Service) โดยที มวิศวกรผูเ้ ชี่ ยวชาญ
พร้อมเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปั๊ มโดยการวัดค่าการทางาน
ต่างๆ เช่น อัตราการไหล แรงดัน กาลังไฟฟ้าที่ใช้ เป็ นต้น และจัดทารายงานพร้อมสรุ ปผลการวิเคราะห์และวิธีการแก้ไขเพื่อเป็ นทางเลือก
ให้แก่ลูกค้าในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทางานในกระบวนการให้ดียงิ่ ขึ้น

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ (Process and Piping Solution Division)
“Solutions for Improvement”
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
2.1 อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
ของอุปกรณ์ ต่างๆ ได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์ เพื่อการคัดแยกวัสดุ วัสดุ เพื่อการดูดซึ ม อุปกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสาร ระบบที่
เกี่ยวเนื่องกับการเผาไหม้และความร้อน และระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการบาบัดมลพิษทางอากาศ รายละเอียดดังนี้
2.1.1 อุปกรณ์ เพื่อการคัดแยกวัสดุ (Separation Unit) ต ร า สิ น ค้ า อุ ป ก ร ณ์ ใ น
• สเตรนเนอร์ (Strainer)
กระบวนการผลิต
เป็ นอุปกรณ์กรองแยกของแข็ งที่มีขนาดมากกว่า 25
ไมครอนขึ้นไป ออกจากระบบท่อส่ งของเหลว เช่น
การกรองน้ า ดิ บ เพื่ อ เอาเศษตะกอนหรื อ ทรายออก
ก่ อ นส่ ง น้ าที่ ไ ม่ มี ส ารแขวนลอยปนเปื้ อนเข้า สู่
กระบวนการผลิ ต (1 มิ ล ลิ เ มตร เท่ า กั บ 1,000
ไมครอน)
• ฟิ ลเตอร์ (Filter)
ฟิ ลเตอร์จะกรองวัสดุได้ละเอียดกว่าสเตรนเนอร์ โดย
สามารถกรองวัส ดุ ที่ มี ข นาดเล็ ก กว่า 25 ไมครอน
ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่ น้ ามัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเคมีภณ
ั ฑ์ โรงงานเส้นใย
เป็ นต้น
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• เครื่ องเหวี่ ย งแยกตะกอน ( Decanter
Centrifuge)
เป็ นอุปกรณ์ แยกของแข็งออกจากของเหลวโดยใช้
แรงเหวี่ยงหนี ศูนย์ (Centrifugal Force) แบบต่อเนื่ อง
เพื่อให้สิ่งปนเปื้ อนหรื อวัสดุที่ตอ้ งการแยกตกตะกอน
และถูกลาเลียงออกมา
• เครื่ องดักละอองนา้ (Mist Eliminator)
เป็ นอุปกรณ์ ดักจับไอระเหยของของเหลวออกจาก
ก๊าซ เพื่อให้ก๊าซที่ ผ่านออกไปปราศจากไอระเหยที่
เป็ นมลภาวะ หรื อลดอัตราการสู ญเสี ยไอระเหยที่ มี
มู ล ค่ า สู ง ในกระบวนการผลิ ต ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ใ นโรง
กลั่น น้ ามัน และก๊ า ซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี
โรงงานเคมี เป็ นต้น
2.1.2 วัสดุเพื่อการดูดซึม (Absorption Unit)
• สารดูดความชื้น (Molecular Sieve)
เป็ นสารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการดูดของเหลว
ซึ่งเป็ นสารที่ไม่ตอ้ งการออกจากวัตถุดิบ ส่วนใหญ่ใช้
ในโรงกลัน่ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตร
เคมี โรงงานเคมี โรงงานน้ าตาล เป็ นต้น
• ตัว รองสารเร่ งการท าปฏิกิริ ย า (Ceramic
Catalyst Bed Support)
เป็ นสารเซรามิกที่มีลกั ษณะเป็ นก้อนกลมป้ องกันการ
ไหลออกของสารระหว่ า งการท าเพื่ อ ท าให้
กระบวนการทาปฏิกิริยาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่ อง ส่ วนใหญ่ใช้ใน
โรงกลัน่ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี
โรงงานเคมี เป็ นต้น

2.1.3 อุปกรณ์ เพื่ อแลกเปลี่ยนมวลสาร (Distillation
Unit)
เป็ นอุ ป กรณ์ ใ นหอกลั่น แบบล าดั บ ส่ ว นซึ่ งเป็ น
กระบวนการแยกสารประกอบทางเคมีออกจากกันให้
อยูใ่ นรู ปขององค์ประกอบย่อยแต่ละตัว โดยใช้ความ
แตกต่างของจุดเดือด ส่ วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่ น้ ามัน
และก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี และโรงงานเคมี
เป็ นต้น
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2.1.4

ระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการเผาไหม้ และความ
ร้ อน (Thermal and Combustion Unit)
เป็ นระบบอุ ป กรณ์ ส่ ง ถ่ า ยความร้ อ นส าหรั บ เพิ่ ม
อุณหภูมิให้แก่ของเหลวหรื อก๊าซ ได้แก่ เตาเผาความ
ร้อนสู ง เครื่ องส่ งผ่านความร้อน หอเผาทิ้ง ส่ วนใหญ่
ใช้ใ นโรงกลัน่ น้ า มันและก๊ า ซธรรมชาติ โรงงานปิ
โตรเคมี โรงงานเคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น

2.1.5

ระบบที่เกี่ยวเนื่ องกับการบาบัดมลพิษทาง
อากาศ (Air Pollution Treatment Unit)
เป็ นระบบอุ ป กรณ์ บ าบัด ไอระเหยที่ เ ป็ นพิ ษ จาก
โรงงานอุตสาหกรรมโดยผ่านกระบวนการให้ความ
ร้ อ นเพื่ อ ให้ ไ อระเหยดั ง กล่ า วแปรสภาพเป็ น
คาร์ บอนไดออกไซด์ แ ละน้ าก่ อ นปล่ อ ยออกสู่
บรรยากาศ ส่ วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่ น้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ โรงงานเคมี โรงงานผลิ ตสารเคลื อบผิว
โรงงานผลิ ตชิ้ นส่ วนอิ เล็กทรอนิ กส์ โรงงานผลิตสี
เป็ นต้น

2.2 ระบบท่ อและอุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 ระบบท่ อ
▪ ท่ อ (Pipe)
เป็ นตัวกลางในการไหลผ่านของของเหลวจากตาแหน่งหนึ่ งไปยังอีกตาแหน่งหนึ่ ง ซึ่ งท่อที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่าย
ผลิ ตจากวัตถุดิบ คุ ณภาพที่ สามารถป้ องกันการสึ กกร่ อนและเกิ ดสนิ ม มี ความแข็งแรงทนทาน และมี อายุการใช้งานยาวนาน
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท รายละเอียดดังนี้
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2.2.1 ระบบท่ อ
ตราสิ นค้ า ระบบท่ อและอุปกรณ์
1.ท่ อ พลาสติ ก (Plastic Pipe) เป็ นท่ อ ที่ ท าจากเม็ด ทีเ่ กีย่ วข้ อง
พลาสติกคุณภาพสู งและมีน้ าหนักเบา ได้แก่ U-PVC
,C- PVC ,PP- R แ ล ะ HDPE ( High Density
Polyethylene) มี คุ ณ สมบัติ ป้ อ งกัน การผุก ร่ อ น เกิ ด
สนิ ม และทนต่ อ การสึ ก กร่ อ นจากการเสี ย ดสี ข อง
ตะกอนหรื อเศษของแข็งต่างๆ ได้
2.ท่ อ เ ห ล็ ก ชุ บ สั ง ก ะ สี บุ พ ล า ส ติ ก ( PE Lined
Galvanize Pipe) เป็ นท่ อ เหล็ก ชุ บด้ว ยสังกะสี โดย
ภายในบุ ด้ ว ยพลาสติ ก PE จึ ง เป็ นการรวมเอา
ประโยชน์ ข องพลาสติ ก และเหล็ ก มาใช้ง าน โดย
พลาสติ ก ที่ บุ อ ยู่ภ ายใน ท าให้ล ดการเกิ ดสนิ มหรื อ
ตะกรั น เกาะบนผิ ว ภายในท่ อ ส่ ว นภายนอกเป็ น
โครงสร้ า งเหล็ ก ที่ มี ค วามแข็ ง แรง ทนทาน และ
สามารถรั บ แรงดันน้ าได้สู ง ส่ ว นใหญ่ ใช้ในระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ าดิบ น้ าประปา น้ าดี น้ า
เย็น น้ าร้อน เป็ นต้น
3.ท่ อดับเพลิง (Sprinkle Pipe) เป็ นท่อเหล็กดาเคลือบ
น้ ามัน ขัด เงา ที่ ไ ด้รั บ มาตรฐาน FM Approved ซึ่ ง
เป็ นไปตามข้อกาหนดของการใช้ท่อน้ าดับเพลิ งใน
ระดับสากล เหมาะสาหรับงานระบบท่อดับเพลิงใน
โรงงานและอาคาร
2.1.2 อุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
• แท็งก์ พลาสติก (Plastic Tank)
เป็ นอุ ป กรณ์ ท าจากพลาสติ ก HDPE (High Density
Polyethylene) สาหรั บเก็บกักน้ าและของเหลว เช่ น
น้ าดี น้ าเสี ย และสารเคมี โดยสามารถติดตั้งได้ท้ งั บน
ดิ นและใต้ดิน ส่ วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
และอาคาร รวมถึงใช้เป็ นถังบาบัดน้ าเสี ย
• อุ ป ก ร ณ์ ค ว บ คุ ม แ ร ง ดั น ( Pressure /
Vacuum Release and Control)
1.วาล์ วหายใจ (Breather Valve) เป็ นอุปกรณ์สาหรับ
ควบคุมค่าความดันภายในระบบให้อยูใ่ นระดับคงที่
ส่ วนใหญ่จะติดตั้งกับถังบรรจุของเหลวหรื อก๊าซซึ่ ง
จะช่ วยป้ องกันไม่ให้ถงั เกิ ดการยุบตัวหรื อขยายตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเมื่อมีการถ่ายเทออก
และสูบเข้าของของเหลวหรื อก๊าซในกระบวนการ
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2.ลิน้ แตกระบายความดัน (Rupture Disc) เพื่อระบาย
แรงดันออกในกรณี ที่แรงดันและอุณหภูมิในระบบ
สู ง เกิ น กว่า ที่ ก าหนด ลิ้ น แตกระบายความดันที่ ถูก
ติ ด ตั้ง ไว้จ ะแตกออก เพื่ อ ปล่ อ ยแรงดัน ออกนอก
ระบบ โดยเป็ นอุปกรณ์ ช่วยป้ องกันความปลอดภัย
ไม่ให้ระบบหรื ออุปกรณ์อื่นเกิดความเสี ยหายรุ นแรง
หรื อเสี ยหายต่อเนื่องจากแรงดันที่เกิดขึ้น
• ร ะ บ บ ป้ อ ง กั น แ ล ะ ร ะ งั บ ก าร ร ะ เ บิ ด
(Explosion Protection and Suppression
System)
เป็ นระบบอุ ป กรณ์ ที่ ถู ก ออกแบบและติ ด ตั้ง เพื่ อ
ป้ องกันความเสี ยหายจากการระเบิ ดของอุปกรณ์ใน
กระบวนการส่ ว นใหญ่ ใ ช้ใ นงานอุต สาหกรรมที่ มี
ละอองฝุ่ นสู ง เช่ น โรงงานผลิ ตนมผง กาแฟ เม็ดสี
แป้ ง เป็ นต้น และอุตสาหกรรมที่ ใช้ประโยชน์ จ าก
ถ่านหิ นผง เช่ น โรงผลิ ตไฟฟ้ า โรงผลิ ตปู นซี เมนต์
ประกอบด้วย
1.แผ่ น แตกระบายแรงดั น (Explosion Vent) ท า
หน้าที่ระบายแรงดันภายในระบบอุปกรณ์เมื่อเกิดการ
ระเบิด โดยแผ่นจะแตกออกเมื่อแรงดันในระบบมีค่า
เกินกว่าที่กาหนดไว้ เพื่อลดความสู ญเสี ยรุ นแรงของ
ระบบอุปกรณ์ในโรงงาน
2.อุ ป กรณ์ ป้ องกั น การระเบิ ด แบบไร้ เปลวไฟ
( Flameless Explosion Venting) มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น
ตะแกรงทรงกระบอกซึ่ งจะถู ก ติ ด ตั้งไว้กับถังหรื อ
อุ ป กรณ์ ที่ มี ค วามเสี่ ยงที่ จ ะเกิ ด การระเบิ ด เป็ น
อุ ป กรณ์ ที่ อ ับ อากาศซึ่ งจะช่ ว ยดั บ เปลวไฟอย่ า ง
ฉั บ พลัน เพื่ อ ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้เ ปลวไฟที่ เ กิ ด จากการ
ระเบิดภายในระบบลุกลามออกมาสู่ภายนอก
3.วาล์ ว ตัด ตอน (Isolation Valve) โดยจะทาหน้าที่
ป้ องกันไฟที่เกิดจากการระเบิดภายในอุปกรณ์ ไม่ให้
ลุกลามผ่านท่อไปยังจุดอื่นๆ ของระบบ
4.สเปรย์ ระงับประกายไฟ (Explosion Suppression)
จะสามารถตรวจจับประกายไฟหรื อเพลิงไหม้ภายใน
ระบบตั้งแต่ระยะเริ่ มต้น โดยเซ็นเซอร์ ตรวจจับเปลว
ไฟจะส่ งสัญญาณเพื่อให้อุปกรณ์ดงั กล่าวทางานโดย
การฉี ดสารเคมีเพื่อดับเพลิง
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บริ ษทั ฯ มีทีมวิศวกรฝ่ ายขายที่ให้บริ การด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อตั้งแต่การสอบถามความ
ต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งาน การคัดเลือกประเภทอุปกรณ์ที่เหมาะสม การให้คาแนะนาในการติดตั้ง และการทดสอบการทางานของ
อุปกรณ์ ในการเดินระบบครั้งแรก (Commissioning) พร้อมทั้งให้ความรู ้และคาแนะนาเกี่ ยวกับการใช้งานและการบารุ งรักษาอุปกรณ์แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ วสั ดุนวัตกรรม (Innovative Material Division)
“Intelligence Solutions for Maintenance & Production”
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ งในโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
3.1 ผลิตภัณฑ์ กาว (Adhesive)
3.1.1 กาวไซยาโนอะคริเลต (Cyanoacrylate)
เป็ นกาวที่ใช้ระยะเวลาการยึดติดน้อย ใช้ปะติดชิ้นงานที่
มี ข นาดเล็ ก และสามารถใช้ ไ ด้ กั บ วัส ดุ ห ลากหลาย
ประเภท เช่ น พลาสติ ก ยาง โลหะ หนัง กระดาษ แก้ว
เซรามิก เป็ นต้น ส่ วนใหญ่ใช้ในการประกอบชิ้นส่ วนใน
สายการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ เช่ น ยานยนต์
อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น รวมถึงงาน
ซ่อมแซมและบารุ งรักษาเครื่ องจักรต่างๆ
3.1.2 กาวอะนาโรบิค (Anaerobic)
เป็ นกาวที่ จะเกิ ดการแข็งตัวและยึดติดกับชิ้นงานเมื่ออยู่
ในสภาวะที่ ไ ม่ มี อ ากาศและใช้กับ งานยึด ติ ด โลหะกับ
โลหะเท่านั้น กาวอะนาโรบิคแต่ละประเภทมีรายละเอียด
ดังนี้
• นา้ ยาล็อคเกลียว (Thread Locking)
• นา้ ยาซีลเกลียว (Thread Sealing)
• นา้ ยาตรึงเพลา (Retaining)
• ปะเก็นเหลว (Gasketing)
• ปะเก็ น แผ่ น (Gasket Sheet) และปะเก็ น วง
โลหะ (Spiral Wound Gasket)
3.1.3 กาวอีพ๊อกซี่ (Epoxy)
เป็ นกาวที่ เหมาะสาหรับงานซ่ อมแซมทัว่ ไปในลักษณะ
การปะ อุด เชื่อม ผนึ กรอยรั่วซึ มของวัสดุ เช่น ไม้ เหล็ก
อะลูมิเนียม สังกะสี คอนกรี ต กระจก กระเบื้อง เป็ นต้น
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3.2 วัสดุยาแนว (Sealant)
เป็ นวัส ดุ ที่ ใ ช้อุ ด ร่ อ งระหว่ า งรอยต่ อ ของพื้ น ผิ ว เพื่ อ
ป้ องกันการรั่ วไหลผ่านรอยแยกที่ เกิ ดจากการขยายตัว
หรื อเสื่ อมสภาพของพื้นผิวตามอายุการใช้งาน วัสดุ ยา
แนวแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติและลักษณะการใช้งาน
ที่แตกต่างกัน รายละเอียดดังนี้
3.3 วัสดุเคลือบผิว
3.3.1 นา้ ยาเคลือบผิว (Coating Product)
เป็ นผลิ ตภัณฑ์สาหรั บซ่ อมแซมและปกป้ องพื้นผิวของ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่เป็ นโลหะ คอนกรี ต และยางที่
เกิ ดการสึ กกร่ อนและชารุ ดให้สามารถกลับมาใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.3.2 นา้ ยากันสนิม (Rust Treatment)
เป็ นสารเคลื อ บผิ ว เพื่ อ หยุ ด ยั้ง การลุ ก ลามของสนิ ม
สามารถใช้กบั โลหะทุกประเภท เช่น ท่อ ถัง โครงสร้าง
เหล็ก เป็ นต้น
3.3 ผลิตภัณฑ์ เพื่ ออาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัย (Safety & Protective)
อุปกรณ์ อาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม
กระดาษทาความสะอาดงานอุตสาหกรรม (Wiper)
เป็ นวัส ดุ ซั บ เช็ ด แทนเศษผ้า ใช้ส าหรั บ เช็ ด ท าความ
สะอาดเครื่ องมือ เครื่ องจักร อะไหล่ และชิ้นงานต่างๆ ให้
ปราศจากคราบน้ า น้ ามัน กาว จารบี สารเคมี หรื อ
ของเหลวอื่นๆ ส่ วนใหญ่ใช้ในงานซ่อมบารุ งเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ การเช็ดชิ้ นงานก่ อนการประกอบชิ้นส่ วน
การเช็ ด ชิ้ น งานก่ อ นน าเข้า กระบวนการผลิ ต การเช็ ด
ชิ้นงานก่อนและหลังทาสี และการเช็ดชิ้นงานที่ตอ้ งการ
ความสะอาดสูง
นา้ ยาทาความสะอาด (Liquid Cleanser)
น้ายาล้ างเครื่ องมื อเครื่ องจักร (Equipment Detergent)
เป็ นน้ ายาทาความสะอาดคราบสิ่ งสกปรกบนเครื่ องมือ
และเครื่ องจักรสาหรับงานอุตสาหกรรมหนักเช่น น้ ามัน
จารบี เป็ นต้น
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สบู่เหลวล้ างมือ (Hands Cleanser) เป็ นสบู่เหลวที่มี
ส่วนผสมของเม็ดขัดพลาสติก เพื่อช่วยในการขจัดคราบ
น้ ามัน จารบี และคราบสกปรกต่างๆ ที่ติดบนฝ่ ามือ
น้ายาลอกปะเก็น (Gasket Remover) เป็ นน้ ายาสาหรับ
ลอกหรื อขจัดคราบปะเก็นเก่าและเขม่าดาอันเนื่องมาจาก
คาร์ บอนในน้ ามันหล่อลื่ นและจารบี ที่ไหม้ติดบนหน้า
แปลนของเครื่ องจักรต่างๆ
อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยส่ วนบุคคล
แว่ นตา (Safety Glasses)
เป็ นผลิตภัณฑ์ป้องกันดวงตาจากอันตรายที่ เกิ ดจากเศษ
วัสดุ ประกายไฟ และรังสี ต่างๆ
ถุงมือ (Safety Gloves)
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ป้องกันการบาดเจ็บของฝ่ ามื อที่ เกิ ดจาก
ของมีคมและสารเคมีอนั ตรายในระหว่างการปฏิบตั ิงาน
ได้แก่ ถุงมือช่างทัว่ ไป ถุงมือป้ องกันการบาดเฉื อน และ
ถุงมือป้ องกันสารเคมี

ถุงมือช่างทัวไป
่

ถุงมือป้ องกันการบาด
เฉือน

ถุงมือป้ องกันสารเคมี

ชุดป้องกันร่ างกาย (Safety Suit)
เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ส วมใส่ เ พื่ อ ป้ อ งกัน ร่ า งกาย ได้แ ก่ ชุ ด
ป้ องกันฝุ่ นและละอองสารเคมี สามารถป้ องกันร่ างกาย
จากฝุ่ นและละอองสารเคมี และชุดผจญเพลิงที่ สามารถ
ป้ องกันร่ างกายจากความร้อนของเปลวไฟได้ ส่ วนใหญ่
ใช้ใ นโรงงานเหล็ก โรงไฟฟ้ า และงานที่ เกี่ ย วข้องกับ
ความร้อน

ชุดป้ องกันฝุ่นและละอองสารเคมี

ชุดผจญเพลิง
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อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
ผ้ากันไฟ (Fire Blanket)
เป็ นผ้าที่ทามาจากทรายแก้วธรรมชาติ ซึ่ งมีคุณสมบัติใน
การทนความร้อนสู ง เพื่อป้ องกันสะเก็ดไฟจากงานเชื่อม
หรื อตัด เหล็ ก ตัด เย็ บ เป็ นฉนวนหุ ้ ม เครื่ องจัก รและ
อุปกรณ์เพื่อป้ องกันการสูญเสี ยความร้อน เป็ นต้น
การ์ ดป้องกันสารเคมี (Safety Shield)
การ์ ด ป้ อ งกัน สารเคมี จ ะถู ก ติ ด ตั้ง เพื่ อ ป้ อ งกัน ความ
เสี ยหายต่อเครื่ องจักรจากการสัมผัสกับละอองสารเคมี
โดยตรงและป้ องกันการเกิดอันตรายแก่ผทู ้ ี่ปฎิบตั ิงานใน
บริ เวณโดยรอบ
กระจกทนความร้ อน (Safety Sight Glass)
เป็ นกระจกแบบแท่งยาวและวงกลมที่ใช้สาหรับวัดระดับ
ของเหลวในเครื่ องผลิตไอน้ า (Boiler) หรื อภายในถังของ
กระบวนการผลิต ซึ่ งมีความทนทานต่อสภาวะที่ มีความ
ผันผวนของอุณหภูมิและความดันในระดับสูง
ฉนวนยางหุ้มวัสดุ (Insulation)
เป็ นฉนวนยางด าที่ มี ค่ า การน าความร้ อ นต่ า สามารถ
ต้านทานการซึ มผ่านของความชื้ น ใช้สาหรับหุ ้มติดกับ
ท่อ ถัง และเครื่ องจักรต่างๆ เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยความ
ร้อน ความเย็น หรื อลดเสี ยงรบกวนที่เกิดจากการทางาน
ของเครื่ องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์ ซ่อมท่อรั่วฉุกเฉิน (Pipe Repairing Kit)
เป็ นอุปกรณ์ สาหรั บซ่ อมแซมท่ อที่ เกิ ดการรั่ วไหลของ
ของเหลวหรื อก๊าซ โดยที่ไม่ตอ้ งหยุดการดาเนิ นงานของ
กระบวนการผลิตหรื อปิ ดวาล์วเพื่อซ่อมแซม
ใบตัด –ใบเจียร์ (Cutting and Grinding disc)
เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัด การขัด การเจียร์ การตกแต่ง
ชิ้นงาน โดยใช้ร่วมกับเครื่ องมือตัดหรื อเครื่ องขัดไฟฟ้า
ในงานตัดเหล็ก งานขัดผิวชิ้นงาน งานเชื่อมประกอบท่อ
หรื องานตกแต่งชิ้นงานต่างๆ

18

รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ ธุรกิจงานบริการ (Service Business)

1.1 งานเคลือบพื้นผิว (Coating)
บริ ษทั ให้บริ การงานเคลือบพื้นผิวสาหรับ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้ องกันการกัด
กร่ อนของสารเคมี ที่มีสภาพเป็ นกรดหรื อ
ด่างและเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทก
และแรงเสี ยดสี รวมถึงงานซ่อมแซมพื้นผิว
ที่ชารุ ด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน
และเพิ่ ม อายุ ก ารใช้ ง าน โดยมี ที ม งาน
วิศวกรให้บริ การเคลื อบพื้นผิวเครื่ องจักร
และอุ ป กรณ์ ที่ โ รงงานของลู ก ค้า หรื อ
เคลื่ อ นย้า ยเครื่ องจั ก รและอุ ป กรณ์ ม า
ดาเนิ นการเคลือบพื้นผิวที่บริ เวณพื้นที่ ของ
บริ ษทั ฯ
1.2 งานตั ด เย็ บ ฉนวนหุ้ ม (Removable
Insulation Jacket)
บริ ษ ัท ฯ ให้ บ ริ ก ารออกแบบและตัด เย็บ
ฉนวนหุ ้ ม เครื่ องจั ก รและอุ ป กรณ์ เพื่ อ
ประโยชน์ในการป้ องกันการสู ญเสี ยความ
ร้อน ความเย็น หรื อลดระดับเสี ยงรบกวนที่
เกิดจากการทางาน โดยบริ ษทั ฯ จะสอบถาม
ความต้องการของลูกค้า คัดเลือกวัสดุที่ใช้
ในการตัดเย็บที่เหมาะสม และตัดเย็บฉนวน
หุ ้ ม ตามความต้อ งการ โดยฉนวนหุ ้ ม มี
คุณสมบัติในการกันน้ า ทนต่ออุณหภูมิสูง
แ ล ะ ส า ร เ ค มี ที่ อ า จ เ ป็ น อั น ต ร า ย ต่ อ
เครื่ องจั ก รและอุ ป กรณ์ โดยฉนวนหุ ้ ม
สามารถถอดออกจากเครื่ องจั ก รและ
อุปกรณ์เพื่อทาความสะอาด ซ่อมบารุ งและ
นากลับมาห่อหุม้ ใหม่ได้
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1.3 งานติดตั้งระบบท่ อน้า ท่ อลม (Piping
Installation)
บริ ษทั ฯ ให้บริ การรื้ อถอน ประกอบ ติดตั้ง
และทดสอบระบบท่ อ น้ า ท่ อ ลม เพื่ อ
ทดแทนระบบท่อเดิมที่ มีปัญหาสนิ มในตัว
ท่ อ ท่ อรั่ ว โดยเลื อกใช้ท่อวัสดุ ที่แตกต่ า ง
จากท่ อ เหล็ ก ทั่ว ไป อาทิ เ ช่ น ท่ อ เหล็ ก บุ
ภายในด้วยพลาสติก PE, ท่อ PP-R เพื่อเป็ น
ทางเลือกใหม่ที่สามารถใช้งานได้ทนทาน
โดยปราศจากปั ญหาสนิม ท่อรั่ว ท่อแตกอีก
ต่อไป

1.4 งานบริ ก ารเกี่ย วกับ ระบบปั๊ ม (Pump
Service)
บริ ษทั ฯ มีทีมงานวิศวกรผูช้ านาญงาน และ
มี ฐ านลู ก ค้า ที่ ใ ช้ต ราสิ น ค้า ของบริ ษัท ฯ
จ านวนมากจึ ง พร้ อ มให้บ ริ ก ารตรวจเช็ ค
และซ่ อมแซม (Check Repair) รวมถึ งงาน
ติ ด ตั้ง ปั๊ ม ใหม่ เพื่ อ ทดแทนปั๊ มเก่ าที่ ชารุ ด
เสี ยหาย หรื อใช้งานมายาวนานหลาย 10 ปี
และยัง ครอบคลุ ม ถึ ง งานตรวจสอบซ่ อ ม
บารุ งเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance)
ให้ กับ ระบบปั๊ ม ตราสิ น ค้า ที่ จ าหน่ า ยอยู่
นอกจากนี้ ยัง มี ง านบริ การตรวจสอบ
วิ เ คราะห์ ก ารใช้พ ลัง งานของปั๊ ม พร้ อ ม
รายงานว่า มี ความเหมาะสมหรื อ ควรต้อง
ปรับปรุ งเพื่อใช้งานปั๊ มให้มีประสิ ท ธิ ภ าพ
และลดค่าใช้จ่ายมากยิง่ ขึ้น
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1. กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายและช่ องทางการจาหน่ าย
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ คือ โรงงานอุตสาหกรรมซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้สินค้าโดยตรง โดยบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการจาหน่ายสิ นค้าให้แก่
กลุ่มลูกค้าที่มีที่ต้ งั อยูใ่ นภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย รวมถึงการขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทัว่ ประเทศไทย ทั้งนี้
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
1. อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
2. อุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ
3. อุตสากรรมเคมีภณ
ั ฑ์
4. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
5. อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่ องดื่ ม
6. อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
7. อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน
โรงงานอุตสาหกรรมจะมีความต้องการใช้สินค้าเมื่อเกิดการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ การขยายสายการผลิต การซ่อมบารุ งเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ การซื้อสิ นค้าใหม่เพื่อทดแทนสิ นค้าเดิมที่เสื่ อมสภาพหรื อชารุ ด และการใช้งานในการดาเนินงานทัว่ ไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จาหน่าย
สิ นค้าอุตสาหกรรมผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางการจาหน่ายทางตรง และช่องทางการจาหน่ายทางอ้อม รายละเอียดดังนี้
1. ช่ องทางการจาหน่ ายทางตรง (Direct Distribution Channel)
บริ ษทั ฯ จาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมให้แก่ผใู ้ ช้งานโดยตรงซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าไปเพื่อใช้งานเอง ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้า
โรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2557 - 2560 สัดส่ วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่อรายได้จากการขายและบริ การรวมเท่ากับ
ร้อยละ 70.39 ร้อยละ 79.06 ร้อยละ 73.81 และร้อยละ 80.22 ตามลาดับ โดยสิ นค้าที่จาหน่ายผ่านช่องทางการจาหน่ายทางตรงโดยส่ วนใหญ่
จะเป็ นสิ นค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊มและกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่ องกับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
โดยทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายจะเข้าพบผูใ้ ช้งานโดยตรงเพื่อสอบถามความต้องการ นาเสนอสิ นค้าและรายละเอียดการใช้งานให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า รวมถึงให้บริ การงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายประจาที่จงั หวัดระยองเพื่อดูแลลูกค้าใน
จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคตะวันออก และที มงานวิศวกรฝ่ ายขายประจาที่ กรุ งเทพฯ เพื่อดูแลลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯ
ปริ มณฑล และจังหวัดอื่นครอบคลุมทุกภาคส่วนในประเทศไทย
2. ช่ องทางการจาหน่ ายทางอ้ อม (Indirect Distribution Channel)
▪ การจาหน่ ายผ่านผู้รับเหมา
ผูร้ ับเหมาเป็ นผูร้ ับเหมาหลักที่รับงานจากเจ้าของโครงการโดยตรง หรื อผูร้ ับเหมาช่วงที่รับงานจากผูร้ ับเหมาหลัก ซึ่ งการจาหน่าย
สิ นค้าผ่านผูร้ ับเหมาเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการจาหน่ ายสิ นค้าไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศไทยและขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ให้กบั บริ ษทั ฯ
โดยในปี 2557 - 2560 สัดส่ วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าผูร้ ับเหมาต่อรายได้จากการขายและบริ การรวมเท่ากับ ร้อยละ 25.15 ร้อยละ 15.82 และ
ร้ อ ยละ 21.78 และร้ อ ยละ 15.86 ตามล าดับ ซึ่ ง ผูร้ ั บ เหมาจะซื้ อ สิ น ค้า จากบริ ษทั ฯ โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นสิ น ค้า ในกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ มและกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ เพื่อนาไปใช้ในงานโครงการตามวัตถุประสงค์การดาเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจที่เจ้าของโครงการหรื อผูร้ ับเหมาหลักได้กาหนดไว้ โดยทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายจะเข้าพบกับผูร้ ับเหมาเพื่อทราบถึงความ
ต้องการ นาเสนอสิ นค้าและบริ การต่างๆ ซึ่งช่องทางการจาหน่ายผ่านผูร้ ับเหมาเป็ นช่องทางที่ทาให้บริ ษทั ฯ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มาก
ขึ้น
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▪ การจาหน่ ายผ่านร้ านค้ าปลีก
ร้านค้าปลีกเป็ นร้านค้ารายย่อยที่ สั่งซื้ อสิ นค้าซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าในกลุ่มผลิ ตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม เพื่อจาหน่ ายต่อให้แก่
ผูใ้ ช้งานโดยตรง โดยในปี 2557 - 2560 สัดส่ วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกต่อรายได้จากการขายและบริ การรวมเท่ากับ ร้อยละ 4.46
ร้อยละ 5.12 ร้อยละ 4.41 และร้อยละ 3.91 ตามลาดับ ซึ่งร้านค้าปลีกจะซื้อสิ นค้าเมื่อได้รับคาสัง่ ซื้อจากลูกค้าหรื อซื้ อสิ นค้าเพื่อเติมเต็มสิ นค้า
ในคลังสิ นค้า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายทาหน้าที่ให้คาแนะนาและนาเสนอสิ นค้าให้แก่ร้านค้าปลีก ซึ่งร้านค้าปลีกจะเป็ นเสมือน
ตัวกลางในการกระจายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ให้เข้าถึงผูใ้ ช้งานโดยตรงที่เป็ นรายย่อยได้มากขึ้น
2.2.2. กลยุทธ์ การตลาด
1. สถานทีต่ ้งั ของสานักงานใกล้ กบั กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษ ัท ฯ มี ส านัก งานใหญ่ ต้ ัง อยู่ใ นจัง หวัด ระยอง ซึ่ งถื อ เป็ นศู น ย์ก ลางของภาคตะวัน ออกที่ มี ก ารลงทุ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งของ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมหลายประเภททั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงมีพ้ืนที่ ของนิ คมอุตสาหกรรมมากที่สุดใน
ประเทศไทย และเป็ นที่ต้ งั ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ช้ นั นาของประเทศ ทาให้บริ ษทั ฯ มีความได้เปรี ยบกว่าคู่แข่งขันรายอื่นใน
การรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการส่ งมอบสิ นค้าและการบริ การด้านวิศวกรรมได้อย่างรวดเร็ วและทันต่อความต้องการ
รวมถึงความสามารถในการให้บริ การหลังการขายที่ใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
2. ความหลากหลายของสินค้ า
บริ ษทั ฯ จาหน่ายสิ นค้าที่ครอบคลุมการนาไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีสินค้ามากกว่า
3,500 รายการ แก่ลูกค้าผ่านวิศวกรฝ่ ายขายที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้ อสิ นค้า
ได้อย่างครบครันและตรงตามความต้องการได้ในสถานที่เดียว
3. การจาหน่ ายสินค้ าทีม่ คี ุณภาพและได้ รับมาตรฐาน
ดัง นั้น สิ น ค้า ที่ บ ริ ษ ัท ฯ เป็ นตัว แทนจ าหน่ า ยทั้ง หมดจึ ง เป็ นตราสิ น ค้า ของผูผ้ ลิ ต ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ นที่ รู้ จ ัก เป็ นอย่า งดี ใ น
อุตสาหกรรม เพื่อให้มนั่ ใจว่าลูกค้าจะได้รับสิ นค้าที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติตรงตามความต้องการในการนาไปใช้งาน
ด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุรกิจให้เป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับสากล บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบการบริ หารงานคุณภาพ
ISO 9001:2008 ซึ่ งครอบคลุมทั้งด้านการออกแบบ จาหน่ าย ประกอบ ติดตั้ง และบริ การหลังการขายสาหรับสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ ใช้ใน
กระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ ง ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าให้ความเชื่อมัน่ และไว้วางใจในสิ นค้าและการบริ การของบริ ษทั ฯ มาอย่างต่อเนื่อง
4. การให้ บริการทางด้ านวิศวกรรมทั้งก่ อนและหลังการขาย
บริ ษทั ฯ มีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 24 ปี เกี่ยวกับสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่าย โดยทีมงาน
วิศวกรจะให้คาแนะนาแก่ลูกค้าตั้งแต่การสอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การเลือกประเภทของสิ นค้าและตราสิ นค้า
ที่เหมาะสม การออกแบบด้านวิศวกรรม การเลือกตราสิ นค้าของผูผ้ ลิต งานติดตั้งและทดลองเดินระบบเป็ นครั้งแรก รวมถึงการให้บริ การ
หลังการขายต่างๆ บริ การตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาในระบบอุปกรณ์ และงานบริ การซ่อมบารุ ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและได้รับความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งเป็ นสิ่ งสาคัญที่สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
5. นวัตกรรมของสินค้ า
บริ ษทั ฯ สรรหาสิ นค้านวัตกรรมเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้าและสร้างเสริ มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตและงานซ่อม
บารุ ง สามารถสร้างความแตกต่างในการแข่งขันจากคุณลักษณะของสิ นค้าที่ผผู ้ ลิตเหล่านี้ทาการคิดค้นและประยุกต์เทคโนโลยีในปัจจุบนั ให้
เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด เช่น กระดาษทาความสะอาดตราสิ นค้า KIMBERLY-CLARK ที่ เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้าให้สามารถซับ
คราบน้ ามันในปริ มาณสู ง อุปกรณ์ซ่อมท่อรั่วฉุ กเฉิ นภายใต้ตราสิ นค้า ORIHARA & ORIX ที่เป็ นการพัฒนาวัสดุซ่อมแซมท่อรั่วโดยที่ ไม่
ต้องหยุดการดาเนินงานของระบบ เป็ นต้น
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6. การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการขายอย่ างสมา่ เสมอ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการส่งเสริ มการขายสิ นค้าและให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานของสิ นค้าต่างๆ แก่ผใู ้ ช้งาน ได้จดั
งานสัมมนา Knowledge Sharing เป็ นประจาทุกปี ปี ละ 9-12 ครั้ง เป็ นการจัดแสดงรายละเอียดของสิ นค้า ถ่ายทอดประสบการณ์ และให้
ความรู ้ในการเลือกใช้สินค้าอย่างเหมาะสม วิธีการซ่อมบารุ งและดูแลรักษาที่ถูกต้อง โดยตัวแทนของผูผ้ ลิตสิ นค้าจากต่างประเทศ หรื อทีม
วิศวกรฝ่ ายขายของบริ ษทั ฯ อีกทั้งเป็ นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ
2.2.3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมประเภทปั๊ มสู บส่ งน้ า,ของเหลว, อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบ
ท่อ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ ง โดยสิ นค้าอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่จะเป็ นการจาหน่ายเพื่อใช้ในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้ง านโดยตรง (End Users) ท าให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การเพิ่ ม จ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมและการลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์สาหรับการลงทุนใหม่ การขยายกาลังการผลิต และการเปลี่ยนสิ นค้าใหม่เพื่อทดแทน
สิ นค้าเดิม ซึ่งมีการเติบโตที่สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2560
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 4.0 ต่อเนื่ องจากการขยายตัวร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้ านการ
ใช้ จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่ งขึ้นของการบริ โภคภาคเอกชน การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการส่ งออกสิ นค้า และการขยายตัว
ต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน ในขณะที่การลงทุนภาครัฐลดลง ในด้ านการผลิต การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการค้าส่ งค้า
ปลีก สาขาขนส่ งและคมนาคม และสาขาไฟฟ้ า ก๊าซ และการประปา ขยายตัวเร่ งขึ้น ส่ วนสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่ อง
ในขณะที่ภาคเกษตร และสาขาก่อสร้างปรับตัวลดลง และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2560 ขยายตัว
จากไตรมาสที่สามของปี 2560 ร้อยละ 0.5 (QoQ_SA) รวมทั้งปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีข้ ึนจากการขยายตัวร้อยละ
3.3 ในปี 2559
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ ี่ของปี 2560 และทั้งปี 2560
1) การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 3.5 เร่ งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
การปรับตัวดีข้ ึนของฐานรายได้รวมในระบบเศรษฐกิจ มาตรการกระตุน้ การใช้จ่ายของภาครัฐ รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ยงั อยู่
ในระดับต่ า และการปรับตัวดี ข้ ึนของความเชื่ อมัน่ ผูบ้ ริ โภค โดยการใช้จ่ายซื้ อสิ นค้าคงทนขยายตัวในเกณฑ์สูงและเร่ งขึ้นร้อยละ 21.8
23

รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

สอดคล้องกับการขยายตัวของปริ มาณการจาหน่ายรถยนต์นงั่ ร้อยละ 33.9 ในขณะที่การใช้จ่ายของด้านบริ การ สิ นค้ากึ่งคงทน และสิ นค้าไม่
คงทน ขยายตัวร้อยละ 2.3 ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 1.8 ตามลาดับ สอดคล้องกับดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร (ราคาคงที่)
ปริ มาณการจาหน่ายน้ ามันเบนซิ นและแก๊สโซฮอล์ และปริ มาณการจาหน่ายน้ ามันดีเซล ที่ขยายตัวร้อยละ 11.5 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 2.5
ตามลาดับ ความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อยูท่ ี่ระดับ 65.2 และเป็ นระดับสูงสุดในรอบ 11 ไตรมาส
1)การใช้ จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 0.2 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า
รวมทั้งปี 2560 การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.2 และการใช้จ่ายของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 0.5
2) การลงทุนรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เที ยบกับการขยายตัวร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.4
ต่อเนื่ องจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้า (ขยายตัวต่อเนื่ องเป็ นไตรมาสที่ 3) โดยการลงทุนในเครื่ องมือเครื่ องจักรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.4 สอดคล้องกับการปรับตัวดีข้ ึนของการส่ งออกและการลดลงของกาลังการผลิตส่ วนเกินในหลายอุตสาหกรรม แต่การลงทุนใน
สิ่ งก่อสร้างยังปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3 ส่ วนการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ 6.0 โดยการลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัว แต่การลงทุน
ของรัฐบาลลดลง โดยส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากปั ญหาอุทกภัยและการปรับตัวด้านการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ สอดคล้องกับอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้ซ่ ึงอยูท่ ี่ร้อยละ 14.0 เทียบกับเป้ าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 21.1 และอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 17.0 ใน
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
รวมทั้งปี 2560 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 0.9 โดยการลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 1.2 และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.7
3) การส่ งออกสิ นค้ า มีมูลคา 61,164 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่ องร้อยละ 11.6 ซึ่ งเป็ นการขยายตัวในทุกตลาดส่ งออก
สาคัญ และเกื อบทุ กหมวดสิ นค้า สอดคล้องกับการขยายตัวเร่ งขึ้ นของเศรษฐกิ จ ประเทศคู่คา้ หลัก และการเพิ่มขึ้ นของราคาสิ นค้าใน
ตลาดโลก โดยปริ มาณการส่ งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 และราคาสิ นค้าส่ งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 กลุ่มสิ นค้ าส่ งออกที่มูลค่ าขยายตัว เช่น ข้าว
ยางพารา มันสาปะหลัง ผลิตภัณฑ์ยาง อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถกระบะและรถบรรทุก
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็ นต้น การส่ งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป (15) จี น ญี่ปุ่น อาเซี ยน (9)
และตะวันออกกลาง (15) ขยายตัวดีต่อเนื่อง ในขณะที่การส่ งออกไปออสเตรเลียกลับมาขยายตัวเป็ นครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส เมื่อหักการ
ส่ งออกทองคาที่ยงั ไม่ข้ ึนรู ปออกแล้ว มูลค่าการส่ งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 เมื่อคิดในรู ปของเงินบาท มูลค่าการส่ งออกสิ นค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ
3.9
รวมทั้งปี 2560 การส่ งออกมี มูลค่า 235,106 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 9.7 เร่ งขึ้ นจากร้ อยละ 0.1 ในปี 2559 และเป็ นอัตราการ
ขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยปริ มาณการสงออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 และราคาสิ นค้าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 และเมื่อคิดในรู ปของเงินบาท
การส่งออกมีมูลค่า 7,969 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ในปี 2559
4) ภาคเกษตร ลดลงร้อยละ 1.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 9.7 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกชุก อุทกภัย
และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวยในหลายพื้นที่ ผลผลิตสินค้ าเกษตรสาคัญทีล่ ดลง ส่งผลให้ดชั นีรายได้ เกษตรกรโดยรวมในไตรมาสนี้ลดลง
ร้อยละ 7.0
รวมทั้งปี 2560 การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 6.2 ปรับตัวดีข้ ึนจากการลดลงร้อยละ 2.5 ในปี 2559
5) สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวในเกณฑ์ดีร๎อยละ 3.0 ตอเนื่ องจากการขยายตัวร๎อยละ 4.2 ในไตรมาสกอนหน๎าตามการปรับตัวดีข้ ึนของการส
งออก สอดคล้องกับการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่ งออก สัดส่ วนส่ งออกมากกว่ าร้ อยละ 60) ร้อยละ 3.1 ปรับตัวดี
ขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.1 ในไตรมาสก่อนหน้า และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมทีม่ สี ั ดส่ วนส่ งออกในช่ วงร้ อยละ 30 - 60 ขยายตัวในเกณฑ์
ดีร้อยละ 4.0 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ สั ดส่ วนส่ งออกน้ อยกว่ าร้ อยละ 30) ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 0.3 เนื่องจากการลดลงของอุตสาหกรรมบางรายการ อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 60.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 59.5 ในช่วง
เดี ยวกันของปี ก่ อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ข ยายตัว เช่ น ผลิ ตภัณฑ์ยาง ส่ วนประกอบและอุปกรณ์ ประกอบสาหรั บยานยนต์และ
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เครื่ องยนต์ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเครื่ องใช้ในบ้านเรื อน เป็ นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ลดลง เช่น เหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก การจัดเตรี ยมและการปั่ นเส้นใยสิ่ งทอ การแปรรู ปสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า เป็ นต้น
รวมทั้งปี 2560 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ปรับตัวดีข้ ึนจากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2559 อัตราการใช้กาลังการผลิต
เฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 61.0
6) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้ อยละ 15.3 เร่ งขึ้ นจากการขยายตัวร้อยละ 6.9 ในไตรมาสก่ อนหน้า โดยมี จานวน
นักท่ องเที่ยวต่ างประเทศ 9.28 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 เร่ งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 6.4 ในไตรมาสก่อนหน้า รายรั บรวมจากการ
ท่ องเทีย่ ว 729.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9
รวมทั้งปี 2560 การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้ อยละ 8.5 รายรับรวมจากการท่องเที่ยวอยูท่ ี่ 2,754.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 9.5 แบ่งเป็ น รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 1,824.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 และรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 930.0
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 นักท่องเที่ยวต่างประเทศมีจานวน 35.38 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ
68.49
7) สาขาขนส่ งและการคมนาคม ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้ อยละ 8.9 เร่ งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 7.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยบริ การขนส่ ง
ขยายตัวร้อยละ 9.1 ต่อเนื่ องจากการขยายตัวร้ อยละ 7.0 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ยว การผลิต
ภาคอุ ต สาหกรรม และการส่ งออก โดยบริ ก ารขนส่ งทางบก ทางอากาศ และทางน้ า ขยายตัวร้ อยละ 7.3 ร้ อ ยละ 18.5 และร้ อ ยละ 7.4
ตามลาดับ ในขณะที่บริ การโทรคมนาคมขยายตัวร้ อยละ 8.5 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของผลประกอบการของผูใ้ ห้บริ การโทรคมนาคม
รวมทั้งปี 2560 การผลิตสาขาขนส่งและคมนาคมขยายตัวร้อยละ 7.3 ปรับตัวดีข้ ึนจากการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในปี 2559
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2561
สศช คาดว่ าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตัวร้ อยละ 3 6 – 4 6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายตัวเร่ งขึ้นของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะ
ส่ งผลให้การส่ งออกขยายตัวดีต่อเนื่ องและทาให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาสนับสนุนเศรษฐกิจได้มากขึ้น (2) แรงขับเคลื่อนจากการ
ใช้จ่ายภาครัฐที่ยงั อยูในเกณฑ์ดี และการลงทุนภาครัฐที่จะเร่ งตัวขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุน และความคืบหน้าที่
ชัดเจนมากขึ้นของโครงการลงทุนภาครัฐ (3) การฟื้ นตัวที่ ชดั เจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน (4) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่ องของสาขาเศรษฐกิจสาคัญๆ และ (5) การปรับตัวดีข้ ึนของการจ้างงานและฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ คาดว่า
มูลค่าการส่งออกสิ นค้าจะขยายตัวร้อยละ 6.8 การบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.2 และร้อยละ 5.5 ตามลาดับ อัตรา
เงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลี่ย อยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.9 – 1.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 7.8 ของ GDP
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การลงทุนภาคเอกชนไตรมาส 4 ปี 2559

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จากข้อมูลข้างต้น การขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้จะส่งผลดีต่อบริ ษทั ฯ เนื่องจากอุตสาหกรรมที่เติบโตได้ดีเป็ นอุตสาหกรรม
ในกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ซึ่ งการเติ บโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวจะทาให้เกิ ดความต้องการในการขยายกาลังการผลิ ต การ
ปรับปรุ งระบบงาน หรื อการซ่อมแซมเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ซึ่ งจะเป็ นโอกาสของบริ ษทั ฯ ในการ
สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น
สภาวะอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
บริ ษทั ฯ มีสานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่จงั หวัดระยองในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งเป็ นพื้นที่เป้ าหมายหลักในการสร้างรายได้
ให้แก่บริ ษทั ฯ มาโดยตลอด 24 ปี ที่ผ่านมา ดังนั้น สภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในการเติบโตของนิ คมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ภาคตะวันออกถือเป็ นพื้นที่ที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิ จที่สาคัญของประเทศ ซึ่ งสาขาการผลิตที่มีสัดส่ วนสู งสุ ดของภาคคือ
สาขาอุตสาหกรรม เนื่องจากภาคตะวันออกมีขอ้ ได้เปรี ยบในด้านแหล่งที่ต้ งั โดยอยูไ่ ม่ห่างไกลจากกรุ งเทพฯ และมีพ้นื ที่ติดต่อเชื่อมโยงกับ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อซึ่ งเป็ นแหล่งที่มาของแรงงานและวัตถุดิบ อีกทั้ง ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ติดกับอ่าวไทยอันเป็ นช่องทางเข้าออกที่
สาคัญของสิ นค้า นอกจากนี้ ภาคตะวันออกมีปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างสมบูรณ์ คือ มีโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งและการเชื่อมโยงสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยมีท่าเรื อน้ าลึกที่สาคัญทาให้ภาคตะวันออกมีบทบาทในการเป็ นเมืองท่าหลักของประเทศ ด้วยปั จจัยดังกล่าวทาให้นกั
ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมหลายประเภททั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งอยูใ่ นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียนสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนและอินเดียที่มี
ประชากรจานวนมากและมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จสู ง โดยสัดส่ วนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของภูมิภาคเอเซี ยและ
ประเทศแถบแปซิฟิค คิดเป็ น 1 ใน 3 ของมูลค่า GDP ของโลก นอกจากนี้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ยัง
เป็ นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ ได้แก่อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วน และมีความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ ประกอบด้วย ท่าเรื อพาณิ ชย์แหลมฉบัง ท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์
เวย์) รถไฟทางคู่ และสนามบินอู่ตะเภา มีเมืองพัทยาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก รวมทั้งยังมีพ้ืนที่เพียงพอสาหรับรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม จึงสามารถพัฒนาต่อยอดสู่ การเป็ น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)”
เพื่อให้เป็ นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนาของเอเชี ย ที่จะสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวติ และรายได้ของประชาชน และทางบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญและติดตามโครงการนี้ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
อย่างต่อเนื่อง
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จากการแถลงข่ าว การประชุมครั้งที่ 1/2561 ของ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) โดยมีท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นประธาน ซึ่งมีสาระสาคัญ
ของการประชุม ดังนี้
1. เห็นชอบการประกาศเขตส่ งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเพิม่ เติม
ที่ประชุมเห็นชอบและนาเสนอคณะกรรมการนโยบายกาหนดเขตส่งเสริ มเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเพิ่มเติม จากเดิมที่มีการกาหนด
ไปแล้วจานวน 2 นิคม ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรม Smart Park จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4
จังหวัดระยอง โดยเขตส่งเสริ มเพือ่ กิจการอุตสาหกรรมที่จะมีการประกาศเพิ่มเติมมีจานวนทั้งสิ้น 18 แห่ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ประมาณเงินลงทุนทั้งสิ้น 1.25 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย จังหวัดระยอง จานวน 5 แห่ง จังหวัดชลบุรี จานวน 12 แห่ง และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จานวน 1 แห่ง
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังมีมีมติเห็นชอบการยกระดับนิคมอุตสาหกรรม ซี.พี. ระยอง เป็ นเขตส่งเสริ ม เพื่อกิจการอุตสาหกรรม
รองรับผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมที่สื่อสารด้วยภาษาจีนโดยเฉพาะเป็ นเขตส่งเสริ มแห่งที่ 19
ดังนั้นจะทาให้พ้นื ที่ EEC มีเขตส่งเสริ มเพื่อกิจการอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 21 แห่ง เป็ นพื้นที่ประกาศเขตส่งเสริ มพิเศษ 86,775 ไร่
พื้นที่รองรับการลงทุน 28,666 ไร่ ประมาณการเงินลงทุน 1.31 ล้านล้านบาท
2. เห็นชอบแผนปฏิบัตกิ ารการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานภายในพืน้ ที่ EEC
ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ที่มีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาโลจิสติกส์แบบไร้
รอยต่อ เชื่อมโยงทั้งทางบก น้ า อากาศ เพื่อรองรับการพัฒนา EEC มุ่งสู่การเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค ตั้งเป้ าให้ท่าอากาศยานอู่
ตะเภาเป็ นศูนย์กลางและเมืองการบินของภูมิภาค และให้ท่าเรื อแหลมฉบังเป็ นประตูเศรษฐกิจของ CLMV และอนุภูมิภาค และส่งเสริ ม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้ วย 168 โครงการ กรอบวงเงินลงทุน
รวม 988,948.10 ล้ านบาท โดยคาดการณ์วา่ จะเป็ นงบจาก PPP 583,500 ล้านบาท งบประมาณแผ่นดิน 296,684 ล้านบาท งบรัฐวิสาหกิจ
98,895 ล้านบาท โดยแบ่งแผนดาเนินการออกเป็ น 3 ระยะ ประกอบด้วย แผนงานระยะเร่ งด่วน (พ.ศ. 2560-2561) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.
2562-2564) และแผนงานระยะต่อไป (ตั้งแต่ พ.ศ. 2565)
ผลที่คาดว่าจะได้รับคือระบบการขนส่งมีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น ลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้แข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ และเมื่อรวมกับ
โครงข่ายภายนอกพื้นที่ EEC จะลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ถึง 2% ของ GDP หรื อ ปี ละ 200,000 ล้านบาท ซึ่งจะเหนี่ยวนาให้เกิดการลงทุนจาก
ภาคเอกชนเพิ่มเติม โดยคาดจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2.1 – 3.0 ล้านล้านบาท และประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงระบบ
ขนส่งมวลชนคุณภาพสูง
3. เห็นชอบแผนปฏิบัตกิ ารการพัฒนาและส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วในพื้นที่ EEC
ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการการพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและให้นาไป
รับฟังความเห็นจากพื้นที่ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง สู่ การ
ท่องเที่ยวระดับโลกอย่างยัง่ ยืน รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และกลุ่มเชิงสุ ขภาพ เน้น พัทยา-สั ตหีบ-ระยอง เป็ นแกนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว เน้นสนามบินอู่ตะเภาเป็ นจุดเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่กบั การท่องเที่ยวเชิงชุมชนและวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะการกาจัดขยะตามแนวชายฝั่งทะเลและเกาะท่องเที่ยวสาคัญ
แผนดังกล่าวประกอบไปด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวก
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และการสร้างความเชื่ อมัน่ ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 47 โครงการ กรอบวงเงินลงทุน 30,247.22
ล้ านบาท โดยเป็ นงบ PPP 23,000 ล้านบาท (76.04%) งบประมาณแผ่นดิน 6,897.22 ล้านบาท (22.80%) และงบรัฐวิสาหกิ จ 350 ล้านบาท
(1.16%)
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ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ มีผมู ้ าเยีย่ มเยือนเพิ่มขึ้นจาก 29.89 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560 เป็ น 46.72 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มขึ้น 1.5
เท่า) และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 285,572 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2560 เป็ น 508,590 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มขึ้น 1.8 เท่า)
4. รับทราบความคืบหน้ า ร่ างพระราชบัญญัตเิ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ….
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าว่าในขณะนี้ ร่ างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. อยูใ่ นขั้นตอนการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการ ในขั้นที่ 2 โดยหลังจากที่มีการพิจารณาครบทุกมาตราแล้ว จะจัดทารายงานเสนอประธานสภา เพื่อประชุมฯ
ในวาระที่ 3 คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็ จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
5. รับทราบความคืบหน้ าด้ านโครงการโครงสร้ างพืน้ ฐานสาคัญ 5 โครงการ
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะมีการร่ วมลงทุนกับเอกชนหรื อให้เอกชนเป็ นผูล้ งทุน (EEC
Track) ใน 5 โครงการสาคัญ ดังนี้
5.1.โครงการรถไฟฟ้ าความเร็วสู ง เชื่ อม 3 ท่ าอากาศยาน (ดอนเมือง – สุ วรรณภูมิ – อู่ตะเภา)
กาหนดร่ างขอบเขตงาน (TOR) จะแล้วเสร็ จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และประกาศเชิญชวน และทาการคัดเลือกเอกชนได้ในเดือน
กรกฎาคม 2561
5.2.ท่ าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
อยูร่ ะหว่างกาหนดร่ างขอบเขตงาน (TOR) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็ จภายในเดือนสิ งหาคม 2561
5.3.ศู นย์ ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) ของการบินไทย และ Airbus
จะมีการลงนามความร่ วมมือด้านการลงทุนระหว่าง การบินไทย และ Airbus ที่ตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
5.4.ท่ าเรื อแหลมฉบัง ระยะที่ 3
ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการจัดจ้างที่ปรึ กษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งจะ
ได้ที่ปรึ กษาประมาณเดือนมีนาคม 2561 และจะใช้เวลาศึกษาอีก 3 เดือน แล้วเสร็ จใน
เดือนสิ งหาคม 2561 และจะได้เอกชนร่ วมทุนประกอบการตามแผน EEC ในเดือนพฤศจิกายน 2561 และได้ผรู ้ ับจ้างก่อสร้างฯ ตาม
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560 ภายในเดือนมกราคม 2562
5.5.ท่ าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3
กาหนดร่ างขอบเขตงาน (TOR) จะแล้วเสร็ จภายในเดือน เมษายน 2561 และประกาศเชิญชวนเอกชนได้ในเดือนมิถุนายน 2561 จะทา
ให้ได้สามารถคัดเลือกเอกชนได้ในเดือนกันยายน 2561 และดาเนินการได้ในเดือน
ตุลาคม 2561 โดยขณะนี้ได้ทารายงานผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เสร็ จสิ้นแล้วกาลัง รอรับความเห็นชอบ
6. รับทราบความคืบหน้ าเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
ที่มีวสิ ยั ทัศน์ให้ EECi เป็ นระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่ซ่ ึงผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและความอยูด่ ีกินดีของประชาคมอย่างยัง่ ยืน และมีกรอบการพัฒนา EECi ที่มุ่งเน้น “6 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย 3 เมืองนวัตกรรม
มุ่งเน้น และ 5 ยุทธศาสตร์ดาเนินการ” คือ
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6.1.อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ และยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ และ อุตสาหกรรมการบิน
และอวกาศ และอุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์
6.2 เมืองนวัตกรรมมุ่งเน้ น ได้แก่ ศูนย์กลางการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ศูนย์กลางการวิจยั และ
นวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริ ยะ และศูนย์กลางและฐานในการรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอากาศยาน
อวกาศ และภูมิสารสนเทศ
7.
ยุทธศาสตร์ ดาเนินการและกลไกสนับสนุน ประกอบด้วย การนา วทน. ยกระดับชุมชนและอุตสาหกรรม, วิจยั และนวัตกรรม การ
เตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรด้าน วทน.พัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างกลไกความร่ วมมือ และถ่ายทอดองค์
ความรู ้ จากในและต่างประเทศ
กลุ่มอุตสาหกรรมที่สาคัญของภาคตะวันออก ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภณั ฑ์ อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้ นส่ วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็กและผลิ ตภัณฑ์โ ลหะ อุตสาหกรรมยางและพลาสติ ก และอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไ ฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูห่ ลายแห่งด้วยวัตถุประสงค์ที่จะกระจายความเจริ ญและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากกรุ งเทพฯ และสร้างฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยเฉพาะพื้นที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ปั จจุบนั ประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 56 แห่ง โดย
ภาคตะวันออกมีจานวนนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดเท่ากับ 29 แห่ง นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกแบ่งตามจังหวัด รายละเอียดดังนี้
รายชื่ อนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี

จังหวัดระยอง
1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36
นิคมอุตสาหรรมผาแดง
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ด แห่งที่ 2
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ด แห่งที่ 4
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (แหลมฉบัง)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 3)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 4)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 5)
นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะอินดัสทรี ส์

นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึงพัฒนา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล

1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
2 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี
3 นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี
ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นิคมอุตสาหกรรมประเภทท่าเรื อเอเชียเทอร์ มินลั
นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)
นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง

ด้วยประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจกว่า 24 ปี ทาให้บริ ษทั ฯ มีความเชี่ยวชาญ เป็ นที่รู้จกั และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มลูกค้า
จึ งเป็ นสิ่ งที่สร้างความน่ าเชื่ อถือทางธุ รกิ จและเป็ นโอกาสที่บริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ นอกจากนี้ สิ นค้าที่ บริ ษทั ฯ จัดหาและ
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บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

จาหน่ายใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้กบั โรงงานในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนั้น บริ ษทั ฯ จะสามารถการกระจายความเสี่ ยงโดยที่
ไม่พ่ งึ พิงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
ภาวะการแข่ งขัน
ภาวะการแข่งขันของบริ ษทั ฯ แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การ
จัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การ รายละเอียดดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
ธุ รกิ จจัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าประเภทปั๊ มสู บส่ งน้ าและของเหลวมีคู่แข่งทางตรงของบริ ษทั ฯ ที่ สาคัญเป็ นผูป้ ระกอบการที่ เป็ น
ตัวแทนจาหน่ายในตราสิ นค้าอื่นสาหรับปั๊ มประเภทเดียวกันหรื อมีลกั ษณะการใช้งานที่เหมือนกัน โดยการแข่งขันจะเน้นที่คุณภาพที่ได้รับ
มาตรฐานและชื่ อ เสี ย งของตราสิ นค้า เป็ นส าคัญ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่อ การได้รั บความไว้ว างใจจากลูก ค้า เนื่ อ งจากปั๊ ม ที่ ใ ช้งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจะต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานและความแม่นยาของระบบค่อนข้างสู ง ทั้งนี้ ลูกค้าจะให้ความสาคัญกับรายชื่อของตรา
สิ นค้าที่ตอ้ งการ (Vendor List) เป็ นหลัก จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายให้แก่ตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั ของตลาด และ
อยูใ่ นรายชื่อของตราสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการ (Vendor List) จะมีโอกาสได้รับงานสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ
ผูป้ ระกอบการที่จาหน่ายสิ นค้าประเภทปั๊ มสูบส่งน้ าและของเหลวที่คล้ายคลึงกันกับบริ ษทั ฯ ได้แก่
• บริ ษท
ั เคเอสบี พัม๊ ส์ จากัด
• บริ ษท
ั เอบาร่ า (ไทยแลนด์) จากัด
• บริ ษท
ั เดลต้า เอลเม็ก จากัด
• บริ ษท
ั คาลปิ ด้า (ประเทศไทย) จากัด
ที่มา: ข้อมูลจากบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายปั๊ มสูบส่งน้ าและของเหลวทั้ง 2 ประเภท คือ ปั๊ มประเภทหมุนเหวีย่ งและปั๊ มประเภทแทนที่
บวกภายใต้ตราสิ นค้าชั้นนาระดับสากลกว่า 10 ตราสิ นค้า ความหลากหลายของสิ นค้าทาให้สามารถนาไปใช้กบั ของเหลวประเภทต่างๆ
ตั้งแต่น้ าดี น้ าเสี ย สารเคมี จนถึงของเหลวที่มีความหนื ดซึ่ งครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานในระบบสาธารณูปโภค (Utility System) และ
ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม (Process Industry) อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับคุณภาพสิ นค้าและการให้บริ การด้าน
วิ ศ วกรรมตั้ง แต่ ก ารให้ค าแนะน าในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า จนถึ ง การติ ด ตั้ง และทดสอบการท างานของปั๊ ม ในการเดิ น ระบบครั้ งแรก
(Commissioning) และการให้บริ การหลังการขายต่างๆ อย่างใกล้ชิด เช่น งานบริ การซ่อมบารุ ง การบริ การเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ เป็ นต้น ซึ่ง
เป็ นสิ่ งที่สร้างความพึงพอใจและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา นอกจากนี้ การได้รับแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าอย่างเป็ น
ทางการในพื้นที่เฉพาะเจาะจงและการเป็ นตัวแทนจาหน่ายรายเดียวในประเทศไทยสาหรับบางตราสิ นค้าเป็ นอีกข้อได้เปรี ยบในการแข่งขัน
ที่ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับเลือกจากลูกค้าให้เป็ นผูจ้ ดั หาและจาหน่ายสิ นค้ามาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ
ธุ รกิ จจัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อมีคู่แข่งทางตรงของบริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบการที่ เป็ นตัวแทน
จาหน่ายสิ นค้าในตราสิ นค้าที่มีลกั ษณะการใช้งานที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีสินค้าหลากหลายประเภทเพื่อรองรับความต้องการ
ที่ แตกต่างกันของลูกค้า ทาให้ไม่มีผูป้ ระกอบการรายใดที่ จ าหน่ ายสิ นค้าที่ คล้ายคลึ งกัน กับบริ ษทั ฯ ในทุ กประเภท ทั้งนี้ ลูกค้าจะให้
ความสาคัญกับรายชื่ อของตราสิ นค้าที่ตอ้ งการ (Vendor List) เป็ นหลัก จึ งทาให้ผปู ้ ระกอบการที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายให้แก่ตราสิ นค้าที่มี
ชื่อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั ของตลาด และอยูใ่ นรายชื่อของตราสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการ (Vendor List) จะมีโอกาสได้รับงานสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

ผูป้ ระกอบการที่จาหน่ายสิ นค้าประเภทอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อที่คล้ายคลึงกันกับบริ ษทั ฯ ได้แก่
รายชื่ อคู่แข่ ง

ผลิตภัณฑ์ ที่คล้ ายคลึงกัน

บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)

อุ ปกรณ์ ใ นกระบวนการผลิ ต ได้แ ก่ สเตรนเนอร์ ฟิ ลเตอร์ เครื่ องดัก ละอองน้ า สารดู ด
ความชื้ น และหอเผาทิง้

บริ ษทั ช พูนกิจ ชลบุรี จากัด

ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ท่อ และข้อต่อ

บริ ษทั โพลีเทคโนโลยี จากัด

ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลิ้นแตกระบายความดัน

ที่มา: ข้อมูลจากบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าสาหรับลักษณะงานหลายประเภท ได้แก่ งานระบบท่อ การคัดแยกวัสดุ การดูดซึ ม
สาร การแลกเปลี่ยนมวลสาร การเผาไหม้และให้ความร้อน และการบาบัดมลพิษทางอากาศ ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงความต้องการของ
ลูกค้าที่หลากหลาย อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับคุณภาพสิ นค้าและการให้บริ การด้านวิศวกรรมตั้งแต่การให้คาแนะนาในการเลือกซื้อ
สิ นค้า จนถึงการติดตั้งและทดสอบการทางานของอุปกรณ์ในการเดินระบบครั้งแรก (Commissioning) เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ในความ
ปลอดภัยและสามารถใช้ประโยชน์จากสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ด้วยคุณภาพของสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ายชั้นนา รวมถึง
ชื่อเสี ยงและประสบการณ์ของบริ ษทั ฯ ที่เป็ นที่รู้จกั ในอุตสาหกรรมมายาวนาน ทาให้ลูกค้ามีความไว้วางใจในสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ
มาโดยตลอด
กลุ่มผลิตภัณฑ์ วสั ดุนวัตกรรม
ธุรกิจจัดหาและจาหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ งมีผปู ้ ระกอบการในตลาดเป็ นจานวนมากและจะมี
เพิ่มขึ้ นตามการเติ บโตของสภาวะเศรษฐกิ จ และอุตสาหกรรมโดยรวม เนื่ องจากการจัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าที่ เป็ นวัสดุ สิ้นเปลื องไม่
จาเป็ นต้องใช้เงินทุนสูงและไม่ตอ้ งอาศัยความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากนัก จึงทาให้ง่ายต่อการเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่
ผูป้ ระกอบการที่จาหน่ายสิ นค้าประเภทวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและซ่อมบารุ งที่คล้ายคลึงกันกับ บริ ษทั ฯ ได้แก่
รายชื่ อคู่แข่ ง
บริ ษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จากัด

ผลิตภัณฑ์ ที่คล้ ายคลึงกัน

▪ ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่ กาว
▪ ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชี วอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ กระดาษทาความสะอาดงาน
อุตสาหกรรม สบู่เหลวล้างมือ แว่นตา ถุงมือ และชุดป้ องกันฝุ่ นและละอองสารเคมี

บริ ษทั ทรี บอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จากัด

▪ ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่ กาว และปะเก็นเหลว
▪ วัสดุเคลือบผิว ได้แก่ น้ ายากันสนิม

บริ ษทั แอล ที เค อินเตอร์ เทรดดิ้ง จากัด

ผลิ ต ภัณ ฑ์เ พื่ อ อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย ได้แ ก่ กระดาษท าความสะอาดงาน
อุตสาหกรรม สบู่เหลวล้างมือ แว่นตา ถุงมือ และชุดป้ องกันฝุ่ นและละอองสารเคมี

บริ ษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชี วอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ ฉนวนยางหุ ้มวัสดุ

ที่มา: ข้อมูลจากบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าประเภทวัสดุสิ้นเปลื องที่ ใช้ในกระบวนการผลิ ตและงานซ่ อมบารุ งที่ มีชื่อเสี ยงและได้รับการรับรอง
มาตรฐานมีจานวนไม่มากนัก ประกอบกับนโยบายของผูผ้ ลิตและเจ้าของตราสิ นค้าที่ส่วนใหญ่จะจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้าใน
จ านวนจ ากัดหรื อจาหน่ ายผ่านตัวแทนจาหน่ ายในแต่ละพื้นที่ ของประเทศเพียงไม่กี่รายเพื่อป้ องกันการแข่งขันกันเองระหว่างตัวแทน
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จาหน่ายสิ นค้า ทาให้ผปู ้ ระกอบการรายใหม่ที่นาตราสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายจะต้องใช้เวลาในการทาตลาด นอกจากนี้ ที่ต้ งั ของสานักงานของ
บริ ษทั ฯ อยูใ่ นทาเลที่ใกล้กบั พื้นที่ลูกค้าเป้ าหมายจะเป็ นข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันและการรองรับความต้องการของลูกค้าในด้านการส่ ง
มอบสิ นค้าและการให้บริ การได้อย่างรวดเร็ วและทันต่อความต้องการ รวมถึงบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจแก่ลูกค้าในการใช้งานสิ นค้าต่างๆ และเป็ นการสร้างโอกาสทางการค้าในการขยายฐานลูกค้าและ
เสริ มสร้างชื่อเสี ยงให้เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
การบริ หารคลังสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพทาให้บริ ษทั ฯ สามารถประหยัดต้นทุนในการจัดเก็บสิ นค้า ลดความเสี่ ยงที่สินค้าจะค้างใน
คลังสิ นค้านานเกินความจาเป็ น และมีสินค้าเพียงพอที่จะจาหน่ายให้แก่ลูกค้าได้ทนั ต่อความต้องการ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการวางแผนเพื่อสัง่ ซื้อ
สิ นค้าล่วงหน้าในปริ มาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปั จจัยด้านอุปสงค์และอุปทานของสิ นค้าในตลาด และประวัติการสั่งซื้อและการขาย
สิ นค้าย้อนหลังเพื่อความเหมาะสมในการจัดซื้อสิ นค้าในแต่ละครั้ง
หลังจากบริ ษทั ฯ ได้รับสิ นค้าจากผูผ้ ลิ ตสิ นค้า และผูจ้ าหน่ า ยสิ นค้า แล้ว ที มวิศวกรฝ่ ายขายและพนัก งานคลัง สิ นค้าจะร่ ว มกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของสิ นค้า ในส่ วนสิ นค้าที่สั่งซื้ อตามความต้องการของลูกค้าจะถูกนามาพักรอที่คลังสิ นค้าเพื่อรอส่ ง
มอบให้แก่ลูกค้าต่อไป และในส่วนสิ นค้าที่จดั ซื้อเพื่อเติมเต็มในคลังสิ นค้าจะถูกจัดเก็บเข้าคลังสิ นค้าตามประเภทของสิ นค้านั้นๆ เพื่อรอการ
สัง่ ซื้อและส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ธุรกิจงานบริการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การเป็ น กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริ ษทั ที่ให้บริ การงานบริ การระบบปั๊ ม, งานติดตั้งระบบท่อน้ าท่อลม,
งานเคลือบพื้นผิว, งานตัดเย็บหุ ้นฉนวน ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายหลักในการสร้ างงานและขยายธุ รกิ จใหม่ของบริ ษทั ลูกค้าให้ความสาคัญกับ
คุณภาพของงานความปลอดภัย ขณะปฏิบตั ิงาน รวมถึงผลงานอันเป็ นที่น่าเชื่ อถือ ซึ่ งเป็ นปั ญหาอุปสรรคในการเริ่ มต้นในธุ รกิ จใหม่ของ
บริ ษทั ด้วยเช่นกัน บริ ษทั ต้องเร่ งสร้างอาคารสถานที่ ให้แล้วเสร็ จภายในปลายปี 2560 ตามแผนงาน รวมถึงคัดเลือกบุคคลากรและพัฒนาทีม
ช่างเพื่อรองรับการขยายและสร้างงานบริ การในอนาคต
โดยมีผปู ้ ระกอบการที่ให้บริ การที่คล้ายคลึงกับบริ ษทั ได้แก่
บริ ษทั คู่แข่ง
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึง
1.บริ ษทั เดลต้า เอลเม็ก จากัด
งานบริ การระบบปั๊ ม
2.บริ ษทั มาสเตอร์ พีช จากัด
งานบริ การติดตั้งระบบท่อน้ า ท่อลม
3.บริ ษทั แพน เมคแคนิค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
งานบริ การเคลือบพื้นผิว
4.บริ ษทั โปรเฟสชัน่ นอล อินซูเลชัน่ จากัด
งานบริ การตัดเย็บหุม้ ฉนวน
อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมกว่า 24 ปี ฐานลูกค้าที่หลากหลาย การเข้าใจความต้องการของลูกค้าในภาค
ตะวันออกเป็ นอย่างดี ตลอดจนความเชี่ยวชาญ ชานาญงานในตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงอาคารศูนย์วศิ วกรรม(Wordshop) ที่พร้อมจะเริ่ มใช้งาน
ในไตรมาส 1 ปี 2561 จะส่งเสริ มให้บริ ษทั สามารถขยายงานและสร้างการเจริ ญเติบโตใน กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การได้เป็ นอย่างดี ใน
ปี 2561 และเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

2.3.ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
การดาเนินธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมของบริ ษทั ฯ ทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบ
ปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมแต่อย่างใด
และบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทในกรณี ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมใดๆ
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2.4.แนวโน้ มการขยายธุรกิจในอนาคต
บริ ษทั ฯ ได้วางแผนขยายรายได้กลุ่มธุ รกิ จใหม่คือ กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ธุรกิ จงานบริ การ (Service Business) โดยพร้ อมให้บริ การเต็ม
รู ปแบบในไตรมาส 1 ปี 2561 โดยจะสามารถสร้างรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าหรื อดีตที่ผา่ นมา
บริ ษ ัท ฯ ได้ว างแผนในการมองหาโอกาสทางธุ รกิ จ ใหม่ ๆ โดยเปิ ดรั บพันธมิ ตรหรื อ คู่คา้ เพื่ อ ร่ ว มลงทุ นหรื อ ขยายธุ รกิ จ ที่ ให้
ผลตอบแทนที่เป็ นประโยชน์สูงสุด
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3.ปัจจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสี่ ยงที่สาคัญและแนวทางบริ หารจัดการความเสี่ ยง บริ ษทั ประเมินและสรุ ปได้ดงั นี้

3.1. ความเสี่ ยงด้ านการตลาดและการแข่ งขัน
3.1.1 ความเสี่ยงจากการสู ญเสียการเป็ นตัวแทนจาหน่ ายสินค้ า
บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั หาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ าหน่ายสิ นค้าของ
ผูผ้ ลิตสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงในระดับสากลมากกว่า 40 ตราสิ นค้า หากบริ ษทั ฯ สู ญเสี ยการเป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าในตราสิ นค้าหลักที่สาคัญ
อาจส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการดาเนิ นธุ รกิ จกว่า 24 ปี บริ ษ ทั ฯ มี ความสัมพันธ์ที่ดี ปฏิ บัติตามเงื่ อนไขทางการค้าอย่าง
เคร่ งครัด ร่ วมจัดกิ จกรรมทางการตลาดทาให้ได้รับความไว้วางใจจากบริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้า ให้เป็ นตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้ามาโดยตลอด
รวมถึงการสร้างรายได้จากการขายสิ นค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่ องในทุกปี อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ยังเป็ นที่รู้จกั ของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ งเป็ น
กลุ่มลูกค้าหลัก มีทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถ จึงได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าในการจาหน่ายสิ นค้า
และการให้บริ การต่างๆ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของการประกอบธุรกิจ และจะได้รับความไว้วางใจจากบริ ษทั เจ้าของ
ตราสิ นค้าในการเป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้านั้นๆ ต่อไปในอนาคต
3.1.2 ความเสี่ยงจากการเข้ ามาของคู่แข่ งรายใหม่
ธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าเป็ นธุรกิจที่ไม่มีความซับซ้อนด้านการดาเนินงานและไม่จาเป็ นต้องใช้เงินทุนมากนัก จึงทาให้
ผูป้ ระกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาในตลาดได้ การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่อาจทาให้เกิดการแข่งขันที่เพิ่มสู งขึ้นซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่ายปั๊ มสูบส่งน้ าและของเหลว อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อและ
วัสดุสิ้นเปลืองที่ ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่ อมบารุ งหลากหลายประเภทมากกว่า 3,500 รายการจึงสามารถรองรับความต้องการที่
หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมได้ และบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์อนั ดี กบั คู่คา้ ทางธุ รกิ จทั้งลูกค้า ผูผ้ ลิตสิ นค้า และผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้คาแนะนาแก่ลูกค้าในการเลือกสิ นค้าที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพการใช้งานอย่างสูงสุ ด ทั้งนี้ ปั จจัยดังกล่าวข้างต้นเป็ นสิ่ งที่สร้างความน่าเชื่อถือในเรื่ องคุณภาพสิ นค้าและ
การให้บริ การของบริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี จึงทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการสัง่ ซื้ อสิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่ องมาโดย
ตลอด
3.1.3 ความเสี่ยงจากการทีบ่ ริษัทเจ้ าของตราสินค้ าจะเข้ ามาทาตลาดเอง
สิ นค้าส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าที่นาเข้าจากผูผ้ ลิตที่เป็ นเจ้าของตราสิ นค้าจากต่างประเทศ ในกรณี ที่บริ ษทั เจ้าของตรา
สิ นค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์ที่จะเข้ามาทาการตลาดและดาเนินธุรกิจจาหน่ายสิ นค้าเองในประเทศไทยโดยไม่ผา่ นบริ ษทั ฯ อาจทา
ให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงในการถูกยกเลิกการเป็ นคู่คา้ ทางธุรกิจในการจาหน่ายสิ นค้านั้นๆ ได้ และการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ อาจต้องมี
การแข่งขันกับบริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ ยงที่บริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าจากต่างประเทศจะเข้ามาทาตลาดเองมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากการ
ประกอบธุรกิจนี้จาเป็ นต้องมีความหลากหลายของประเภทสิ นค้าเพื่อสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ดว้ ยเช่นกัน ซึ่ ง
ที่ผา่ นมาลูกค้าจะคานึงถึงความสะดวกในการสัง่ ซื้อสิ นค้ากับผูจ้ าหน่ายสิ นค้าที่มีสินค้าที่หลากหลาย แต่บริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าจะจาหน่าย
สิ นค้าที่บริ ษทั ตนเองเป็ นผูผ้ ลิตเท่านั้น จึงอาจทาให้การเข้ามาทาตลาดของบริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าอาจจะไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร อีก
ทั้ง ทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายมีความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้คาแนะนาแก่ลูกค้าในการเลือกประเภทสิ นค้าให้เหมาะกับ
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การใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานและความปลอดภัยสู งสุ ด บริ ษทั ฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการจาหน่ายสิ นค้า
และให้บริ การอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

3.2 ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
3.2.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
สิ นค้าที่บริ ษทั ฯ สัง่ ซื้อและจาหน่ายให้แก่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นสิ นค้าที่นาเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะต้องชาระเงินค่าสิ นค้าโดยใช้
เงิ นสกุลตามแต่ละประเทศของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้านั้นๆ ได้แก่ เงินดอลล่าร์ สหรัฐ เงิ นดอลล่าร์ สิงคโปร์ เงิ นเยนญี่ ปุ่น และเงิ นยูโร เป็ นต้น
ในขณะที่การจาหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เกือบทั้งหมดเป็ นการจาหน่ายภายในประเทศ ดังนั้น บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างสกุลต่างประเทศและสกุลบาทไทย ในกรณี ที่เงินดอลลาร์ สหรัฐ เงินดอลล่าร์ สิงคโปร์ เงินเยนญี่ปุ่น และเงินยูโร มีการปรับ
ค่าสู งขึ้นจะส่ งผลต่อต้นทุนสิ นค้าที่ สูงขึ้นตาม ซึ่ งในบางครั้งบริ ษทั ฯ ไม่สามารถปรับราคาสิ นค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนของสิ นค้าที่เพิ่ม
สูงขึ้นได้ในทันที
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว โดยได้ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายในการเปิ ดวงเงินซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน (Forward
contract) ซึ่งเป็ นวงเงินที่ครอบคลุมยอดเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศในช่วงเวลานั้น การบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวทาให้ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้รับ
ผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนน้อยมาก

3.3 ความด้ านการปฏิบัติงาน
3.3.1 ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้ าคงคลังของบริษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 3,500 รายการครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม โดยสิ นค้าคงคลังส่ วน
ใหญ่เป็ นสิ นค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมซึ่ งเป็ นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ งในโรงงานอุตสาหกรรม
จึงมีสินค้าหลากหลายประเภท ซึ่ งสิ นค้าบางรายการบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องมีสินค้าคงคลังสารองไว้รอการจาหน่าย เพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและทันต่อความต้องการ ดังนั้น ในบางช่วงเวลาที่ บริ ษทั ฯ ไม่มีสินค้าคงคลังสารองไว้รอการจาหน่าย บริ ษทั ฯ
อาจเสี ยโอกาสทางธุรกิจในการขายสิ นค้านั้นๆ และอาจจะไม่สามารถรักษาฐานลูกค้านั้นๆ ได้ ในขณะเดียวกัน สิ นค้าคงคลังที่สารองไว้บาง
รายการที่ ไม่ได้ถูกจาหน่ ายออกไปเป็ นระยะเวลานาน อาจส่ งผลให้สินค้านั้นมีสภาพเก่า ล้าสมัย หรื อหมดอายุการใช้งาน และทาให้เกิ ด
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสิ นค้านั้นๆ ได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงของการเก็บสิ นค้าคงคลังดังกล่าวโดยวางแผนการสัง่ ซื้อและกาหนดความถี่ใน
การสัง่ ซื้อสิ นค้าที่จาเป็ นต้องมีการสารองไว้รอการจาหน่ายให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของการขายและประมาณการความต้องการของลูกค้า
ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ทบทวนแผนการสัง่ ซื้อสิ นค้าดังกล่าวทุกไตรมาส เพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั มากที่สุด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีเจ้าหน้าที่ควบคุม จัดเก็บ
ตรวจสอบ และบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังที่สารองไว้เพื่อรอการจาหน่ายอยูส่ ม่าเสมอ และควบคุมสิ นค้าด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่
สามารถบันทึ กรายละเอียดการเคลื่อนไหวของสิ นค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยา เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีสินค้าเพียงพอที่ สามารถรองรับความ
ต้องการของลูกค้าได้ทนั ที และไม่เป็ นการเก็บสิ นค้าคงคลังที่มากเกินความจาเป็ นที่ก่อให้เกิดภาระด้านค่าใช้จ่าย
3.3.2 ความเสี่ยงจากการบริหารงานทีพ่ งึ่ พิงผู้บริหารหลัก
การดาเนิ นธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 24 ปี ที่ผา่ นมาเป็ นการบริ หารงานโดยผูบ้ ริ หารหลักคือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนาย
แสงเพชร ตันทะอธิพานิช ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความชานาญ ประสบการณ์ และมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและแนวทางการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ษ ัท ฯ เติ บ โตและสร้ า งผลตอบแทนให้ กับ ผูถ้ ื อ หุ ้ น อย่างต่ อ เนื่ อ ง ดัง นั้น บริ ษ ัท ฯ อาจมี ค วามเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง
ความสามารถในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารหลัก
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อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชดั เจนในการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบตามแต่ละสายงาน รวมถึงการ
กระจายอานาจในการบริ หารงานตามความเหมาะสม พร้อมทั้งคัดเลือกบุคลากรที่ มีความชานาญและประสบการณ์ในสายงานขึ้นมาเป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับผูจ้ ดั การสายงาน ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ จานวนมากเป็ นบุคคลที่ร่วมงานกับบริ ษทั ฯ มาเป็ นระยะเวลานาน
และมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี จึ งเป็ นปั จจัยที่ ช่วยส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เติบโตยิ่งขึ้นไปใน
อนาคต นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เล็งเห็ นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรโดยจัดการฝึ กอบรมความรู ้ให้กบั พนักงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู ้และทักษะในการท างานที่ มีประสิ ทธิ ภาพที่ ดียิ่งขึ้ น การให้ความส าคัญ กับโครงสร้างองค์กร การกระจายอานาจในการ
บริ หารงาน และการพัฒนาบุคลากรจะทาให้การพึ่งพิงผูบ้ ริ หารหลักของบริ ษทั ฯ ลดลง
3.3.3 ความเสี่ยงของธุรกิจใหม่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ธุรกิจงานบริการ
ณ ปี 2560 บริ ษทั ได้เปิ ดให้บริ การกลุ่มธุรกิจใหม่ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การ (Service business) ซึ่ งจาเป็ นต้องอาศัย
ทักษะฝี มือของช่างผูช้ านาญงาน สถานที่ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในงานซ่อมบริ การให้เหมาะสม รวมถึงความน่าเชื่อถือในผลงานที่ผ่านมาและ
มาตรฐานความต้องการที่สูงของลูกค้าในภาคตะวันออก อาจเป็ นความเสี่ ยงให้บริ ษทั ฯไม่สามารถสร้างรายได้ยอดขาย หรื อขยายงานได้ตาม
แผนงานที่วางไว้ได้
อย่างไรก็ตามด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 24 ปี ในงานขายสิ นค้า ในภาคอุตสาหกรรมของบริ ษทั ฯ รวมถึงฐานลูกค้าที่มีการใช้
งานสิ นค้าของบริ ษทั จานวนมาก จึงเป็ นโอกาสให้กบั บริ ษทั ในการขยายธุรกิจงานบริ การ ให้ครบวงจรได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมี
ทีมงานวิศวกร และที มช่างเทคนิ คล้วนมีประสบการณ์ทางานมายาวนาน มีความชานาญงานบริ การในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั เป็ นตัวแทน
จาหน่าย รวมไปถึงการนาเอาสิ นค้า เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ จากคู่คา้ ชั้นนาของโลก อาทิเช่น GRUNDFOS,PEERLESS,LOCTITE เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้งานในการแก้ปัญหา ปรับปรุ งการผลิต เพิม่ ประสิ ทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน ให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมไทยได้เป็ นอย่างดี
ปั จจัยทั้งหมดจะช่วยสนับสนุนให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การ ( Service Business) มีความสามารถในการเติบโตได้เป็ นอย่างดี

3.4

ความเสี่ ยงด้ านอื่นๆ

3.4.1 ความเสี่ยงจากการมีผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 50
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ จานวน 144,600,000 หุน้ มีสดั ส่วนการถือ
หุน้ ลดลงเหลือร้อยละ 60.250 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว จึงทาให้กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา สามารถควบคุมมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เกือบทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการแต่งตั้งกรรมการ หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ตอ้ งใช้เสี ยงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ยกเว้นเรื่ องกฏหมายหรื อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดให้ได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นจึงอาจไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้กาหนดโครงสร้างองค์กรและแนวทางการปฏิบตั ิของคณะกรรมการด้วยการสร้างกลไกในการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอานาจของกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณา และกลัน่ กรองให้เกิด
ความโปร่ งใสในการดาเนินงาน อีกทั้ง บริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายการทารายการระหว่าง
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4.ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1. สิ นทรัพย์ถาวรหลักทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สิ นทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์บน
พื้นที่เช่าระยะยาว รายละเอียดดังนี้
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ลักษณะ
รายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์
(ล้ านบาท)
อาคารและอุปกรณ์
4.99
บริ ษทั ฯ
ยานพาหนะมีภาระผูกพันตาม
เป็ นเจ้าของ
สัญญาเช่าการเงินจานวน 1 คัน
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว

43.50

บริ ษทั ฯ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

รวม
48.49
4.1.1. อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องมือและอุปกรณ์ และยานพาหนะ ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 4.99 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ลักษณะ
รายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์
(ล้ านบาท)
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
0
บริ ษทั ฯ
ไม่มี
เป็ นเจ้าของ
เครื่ องใช้สานักงาน

0.66

บริ ษทั ฯ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

ทรัพย์สินอื่นๆ

0.35

บริ ษทั ฯ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

เครื่ องมือและอุปกรณ์

0.62

บริ ษทั ฯ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

ยานพาหนะ

3.36

บริ ษทั ฯ
เป็ นเจ้าของ

มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
การเงิน จานวน 1 คัน ซึ่งมี
มูลค่าตามบัญชีจานวน 1.03
ล้านบาท

รวม
4.99
หมายเหตุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ถาวรประเภทตูค้ อนเทรนเนอร์ ซ่ ึ งได้หักค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้ว จึงมีมูลค่า
สุทธิ ตามบัญชีเท่ากับ 1.00 บาท
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4.1.2. สินทรัพย์ บนพื้นที่เช่ าระยะยาว
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ อาคาร โชว์รูมและสานักงาน ที่สร้างบนที่ดินที่อยูภ่ ายใต้สัญญา
เช่าดาเนินงานระยะยาว โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สิ นทรัพย์บน
พื้นที่เช่าระยะยาวมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 43.50 ล้านบาท

4.2. การประกันภัยทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ประกอบธุรกิจ
กรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ แบ่งตามประเภทสิ นทรัพย์ รายละเอียดดังนี้
4.2.1. อาคาร
กรมธรรม์ประกัน ภัยของอาคารเป็ นประเภทประกันอัคคีภยั โดยมี จ านวนเงิ นเอาประกันตามกรมธรรม์ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 เท่ากับ 59.00 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
คู่สญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินเอาประกัน

ที่ต้ งั ทรัพย์สิน

ระยะเวลา
วงเงินคุม้ ครอง
ผูร้ ับผลประโยชน์

บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
617-01111-1554
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
1. สิ่ งปลูกสร้าง
2. เฟอร์นิเจอร์
3. คลังสิ นค้า
4. เครื่ องจักร
เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 21000 ซึ่ งเป็ นสถานที่ต้ งั ของทรัพย์สินเอาประกัน
ได้แก่
1. สานักงาน, เก็บสิ นค้า
2. โรงงานโลหะภัณฑ์
3. สานักงาน, โชว์รูม
4. สานักงาน,เก็บสิ นค้า
5. โรงซ่อมบารุ ง,เก็บสิ นค้า
1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 8 พ.ค. 2560เวลา 16.00 น. – 8 พ.ค. 2561
เวลา 16.00 น.
59.00 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ

4.2.2. เครื่ องใช้ สานักงาน เครื่ องมือและอุปกรณ์
กรมธรรม์ประกันภัยของเครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องมือและอุปกรณ์เป็ นประเภทประกันภัยโจรกรรม โดยมีจานวนเงินเอา
ประกันตามกรมธรรม์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 0.80 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
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คู่สัญญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินเอาประกัน

ที่ต้ งั ทรัพย์สิน
ระยะเวลา
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บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
617-01552-70
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
1. เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องตกแต่งติดตั้งตรึ งตรา
2. เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้สานักงาน
3. คลังสิ นค้า
เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 21000
1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 8 พ.ค. 2560 เวลา 12.00 น. – 8 พ.ค. 2561
เวลา 12.00 น.
0.80 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ

วงเงินคุม้ ครอง
ผูร้ ับผลประโยชน์
4.2.2. ยานพาหนะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาประกันภัยรถยนต์ที่ใช้ในการดาเนิ นธุรกิ จและขนส่ งสิ นค้า โดยมีจานวนวงเงิ น
ประกันภัยรถยนต์รวมทั้งสิ้น 8.09 ล้านบาท

4.3. สั ญญาทีส่ าคัญในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญาที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ รายละเอียดดังนี้
4.3.1. สัญญาแต่ งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาเพื่อเป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้ากับผูผ้ ลิตสิ นค้าและผูจ้ าหน่ายสิ นค้า โดย
แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
คู่สัญญา
: Grundfos (Thailand) Ltd. (“GRUNDFOS”)
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
: ไทย
สาระสาคัญของสัญญา
: แต่ งตั้งให้ บ ริ ษ ัท ฯ เป็ นตัวแทนจ าหน่ ายปั๊ ม ประเภทหมุ น เหวี่ย งภายใต้ต ราสิ น ค้า
GRUNDFOS และ PEERLESS ใน จั ง ห วัด ระยอง ชลบุ รี จั น ท บุ รี ตราด และ
ฉะเชิงเทรา
เงื่อนไขการแบ่งรายได้
: ไม่มีระบุ
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
: ไม่มีระบุ
เงื่อนไขการต่อสัญญา
: คู่สญ
ั ญาแจ้งอีกฝ่ ายหนึ่งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือนก่อนวันสิ้ นสุดของสัญญา โดยจะ
มีการต่อสัญญาหากบริ ษทั ฯ สามารถทายอดขายได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
: 6 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2558 – วันที่ 31 ธ.ค. 2563
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย
: ปี 2539
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คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้

:

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา

:
:

ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

Teikoku Electric MFG. Co., Ltd. (“TEIKOKU”)
ญี่ปุ่น
แต่ งตั้งให้ บ ริ ษ ัท ฯ เป็ นตัว แทนจ าหน่ ายปั๊ ม ประเภทหมุ น เหวี่ยง ภายใต้ต ราสิ น ค้า
TEIKOKU แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ยกเว้นลูกค้าบางรายที่ระบุในสัญญา
ในกรณี ที่คู่สัญญาจาหน่ ายสิ นค้าโดยตรงให้แก่ ผูซ้ ้ื อสิ นค้าที่ อยู่ในประเทศไทยและ
บริ ษ ัท ฯ เป็ นผู ้ป ระสานงานทางด้านวิศ วกรรมและเทคนิ ค บริ ษ ัท ฯ จะได้รั บ ค่ า
นายหน้าจาก TEIKOKU ซึ่งเป็ นไปตามข้อตกลงและอัตราค่านายหน้าที่ระบุในสัญญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นสั ญ ญารายปี โดยทั้ง 2 ฝ่ ายตกลงจะต่ อ สั ญ ญาร่ ว มกัน ล่ ว งหน้ า 3 เดื อ นก่ อ น
หมดอายุสญ
ั ญา
5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2558 – วันที่ 31 ธ.ค. 2562
ปี 2544
Wernert-Pumpen GmbH (“WERNERT-PUMPEN”)
เยอรมัน
แต่ งตั้งให้ บ ริ ษ ัท ฯ เป็ นตัว แทนจ าหน่ ายปั๊ ม ประเภทหมุ น เหวี่ยง ภายใต้ต ราสิ น ค้า
WERNERT-PUMPEN แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 25 ก.ค 2560 – วันที่ 30 มิ.ย. 2561
ปี 2558
Tsurumi Pump (Thailand) Co., Ltd. (“TSURUMI”)
ไทย
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายปั๊ มประเภทหมุนเหวีย่ ง ภายใต้ตราสิ นค้า
TSURUMI ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
มีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่วนั ที่ 29 ก.พ. 2559 – วันที่ 31 มี.ค 2561
ปี 2553

รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

41

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา

:
:
:
:

ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

:
:

เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้

:

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

PCM Thailand (“PCM”)
ไทย
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายปั๊ มประเภทแทนที่บวก ภายใต้ตราสิ นค้า
PCM ในจังหวัดระยองและชลบุรี
ไม่มีระบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 2 เดือน
ทั้ง 2 ฝ่ ายตกลงจะต่อสัญญาร่ วมกันล่วงหน้า 1 เดือนก่อนหมดอายุสญ
ั ญา
1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2561 – วันที่ 31 ธ.ค. 2561
(อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อสัญญา)
ปี 2552
Pulsafeeder Inc. (“PULSAFEEDER”)
สหรัฐอเมริ กา
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายปั๊ มประเภทแทนที่บวก ภายใต้ตราสิ นค้า
PULSAFEEDER ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
PULSAFEEDER สงวนสิ ทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ทุกขณะและไม่ตอ้ งมีการ
แจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 8 มี.ค. 2559
ปี 2553
Wepuko Pahnke GmbH (“WEPUKO”)
เยอรมัน
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายปั๊ มประเภทแทนที่บวก ภายใต้ตราสิ นค้า
WEPUKO แต่เพี ยงผูเ้ ดี ยวในประเทศไทย ยกเว้น สิ น ค้าบางรายการที่ ระบุ ใน
สัญญา
ในกรณี ที่คู่สัญญาจาหน่ ายสิ นค้าโดยตรงให้แก่ผูซ้ ้ื อสิ นค้าที่ อยู่ในประเทศไทย
และบริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระสานงานทางด้านวิศวกรรมและเทคนิค บริ ษทั ฯ จะได้รับ
ค่านายหน้าจาก WEPUKO ซึ่ งเป็ นไปตามข้อตกลงและอัตราค่านายหน้าที่ ระบุ
ในสัญญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 6 เดือน
เป็ นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2555
ปี 2548
รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้

:

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา

:
:

ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

Graco INC. (“GRACO”)
สหรัฐอเมริ กา
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่าย ให้บริ การ และติดตั้งปั๊ มประเภทแทนที่
บวกเช่น ปั๊ ม Piston และปั๊ ม Air-Operated Double Diaphragm ภายใต้ตราสิ นค้า
GRACO ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 26 ม.ค. 2553
ปี 2553
Garo Dott. Ing. Roberto Gabbioneta S.p.A. (“GARO”)
อิตาลี
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายเครื่ องอัดก๊าซ และชิ้นส่ วนหรื ออุปกรณ์
(Spare parts) ภายใต้ตราสิ นค้า GARO ในประเทศไทย
ในกรณี ที่คู่สญ
ั ญาจาหน่ายสิ นค้าโดยตรงให้แก่ผซู ้ ้ือสิ นค้าที่อยูใ่ นประเทศไทย
และบริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระสานงานทางด้านวิศวกรรมและเทคนิค บริ ษทั ฯ จะได้รับ
ค่านายหน้าจาก GARO ซึ่งเป็ นไปตามข้อตกลงและอัตราค่านายหน้าที่ระบุใน
สัญญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได้หากมีการละเมิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา
เป็ นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ภายใน 1 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ
ตั้งแต่วนั ที่ 12 เม.ย. 2554
ปี 2555

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ
คู่สัญญา
: Fuji Filter Manufacturing Co., Ltd. (“FUJI”)
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
: ญี่ปุ่น
สาระสาคัญของสัญญา
: แต่ งตั้ง ให้ บ ริ ษ ัท ฯ เป็ นตัวแทนจ าหน่ ายฟิ ลเตอร์ ภายใต้ต ราสิ น ค้า FUJI ใน
ประเทศไทยและสาหรับโครงการของบริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
จากัด (มหาชน)
เงื่อนไขการแบ่งรายได้
: ไม่มีระบุ
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
: ไม่มีระบุ
เงื่อนไขการต่อสัญญา
: เป็ นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาของสัญญา
: 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 22 ก.พ. 2561 – วันที่ 22 ก.พ. 2563
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย
: ปี 2552
42

รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
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คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้

:

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

Tomoe Engineering Co., Ltd. (“TOMOE”)
ญี่ปุ่น
แต่งตั้งให้บ ริ ษ ัท ฯ เป็ นตัวแทนจ าหน่ ายเครื่ องเหวี่ยงแยกตะกอน ภายใต้ต รา
สิ นค้า TOMOE ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทั้ง 2 ฝ่ ายยินยอมที่จะต่อสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 16 พ.ค. 2558 – วันที่ 15 พ.ค. 2561
ปี 2554
Tomoe Engineering Co., Ltd. (“TOMOE”)
ญี่ปุ่น
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสารดูดความชื้น ภายใต้ตราสิ นค้า
TOMOE ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
มีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่วนั ที่ 30 ส.ค. 2559
ปี 2554
Saint-Gobain NorPro GmbH (“SAINT-GOBAIN”)
เยอรมัน
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายตัวรองสารเร่ งการทาปฏิกิริยา ภายใต้ตรา
สิ นค้า SAINT-GOBAIN ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ปี 2549
Hanbal Masstech Ltd. (“HANBAL”)
เกาหลี
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสาร ภายใต้
ตราสิ นค้า HANBAL ในประเทศไทย
ในกรณี ที่คู่สญ
ั ญาจาหน่ายสิ นค้าโดยตรงให้แก่ผซู ้ ้ือสิ นค้าที่อยูใ่ นประเทศไทย
รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

44

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

และบริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระสานงานทางด้านวิศวกรรมและเทคนิค บริ ษทั ฯ จะได้รับ
ค่านายหน้าจาก HANBAL ซึ่งเป็ นไปตามข้อตกลงและอัตราค่านายหน้าที่ระบุ
ในสัญญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 3 เดือน
มีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิ.ย. 2558 – วันที่ 31 พ.ค. 2561
ปี 2553

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
: ปี

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา

:
:
:
:

Ulbrich Products Pty. Ltd. (“ULBREC”)
ออสเตรเลีย
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสเตรนเนอร์ ฟิ ลเตอร์ มิกเซอร์ และแทงค์
ฟิ ตติ้ง ภายใต้ตราสิ นค้า ULBREC ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 60 วัน
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 60 วัน
ตั้งแต่ 1 มิ.ย 51

ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:

ปี 2551

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา

:
:
:

Anguil Environmental System, INC. (“ANGUIL”)
สหรัฐอเมริ กา
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่าย ติดตั้ง และให้บริ การหลังการขายระบบ
ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การบ าบัด มลพิ ษ ทางอากาศ ภายใต้ต ราสิ น ค้า ANGUIL ใน
ประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ

Gasco Pty Ltd. (“GASCO”)
ออสเตรเลีย
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ ายระบบที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการเผาไหม้และ
ความร้อน ภายใต้ตราสิ นค้า GASCO ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 29 ก.พ. 2559
ปี 2552

รับรองโดย …………………..
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ระยะเวลาของสัญญา

:

ตั้งแต่วนั ที่ 29 ส.ค. 2559
ปี 2556

ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

Thai PP-R Co., Ltd. (“THAI PP-R”)
ไทย
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ ายท่อและข้อต่อ ภายใต้ตราสิ นค้า THAI
PP-R
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 6 ธ.ค. 2555
ปี 2550

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา
เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:
:
:
:

Syler Group Co., Ltd. (“SYLER”)
ไทย
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายท่อและข้อต่อ ภายใต้ตราสิ นค้า SYLER
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 8 ก.ย. 2558
ปี 2550

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้

:

TAC-M Group Co.,Ltd. (“FIREX”)
ไทย
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
ตราสิ นค้า FIREX
ไม่มีระบุ

Amistco Separation Products, INC. (“AMACS”)
สหรัฐอเมริ กา
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายเครื่ องดักละอองน้ า และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้ตราสิ นค้า AMACS ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 7 ก.ย. 2559
ปี 2556

รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย
คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:
:
:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.ย. 2559
ปี 2556
Wiik & Hoeglund Pcl. (“WIIK”)
ไทย
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายท่อ ข้อต่อ และแท็งก์พลาสติก ภายใต้ตรา
สิ นค้า WIIK ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 7 มี.ค. 2559
ปี 2552
Rembe GmbH (“REMBE”)
เยอรมัน
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายวาล์วหายใจ ลิ้นแตกระบายความดัน และ
ระบบป้ องกันและระงับการระเบิด ภายใต้ตราสิ นค้า REMBE แต่เพียงผูเ้ ดียวใน
ประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 6 เดือน
ไม่มีระบุ
1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2561 – วันที่ 31 ธ.ค. 2561
ปี 2546

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์ วสั ดุนวัตกรรม
คู่สัญญา
: Henkel (Thailand) Ltd. (“LOCTITE”)
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
: ไทย
สาระสาคัญของสัญญา
: แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ ายกาวไซยาโนอะคริ เลต กาวอะนาโรบิ ค
กาวอีพอ๊ กซี่ น้ ายาเคลือบผิว น้ ายากันสนิ ม และน้ ายาทาความสะอาด ภายใต้ตรา
สิ นค้า LOCTITE ในประเทศไทย
เงื่อนไขการแบ่งรายได้
: ไม่มีระบุ
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
: ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 3 เดือน
เงื่อนไขการต่อสัญญา
: เป็ นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาของสัญญา
: ตั้งแต่วนั ที่ 6 ธ.ค. 2550
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย
: ปี 2537
46

รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
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คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

:
:

เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา

:
:

ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

South City Polychem Co., Ltd. (“SCI”)
ไทย
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายวัสดุยาแนว ภายใต้ตราสิ นค้า SCI ในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 2 มี.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2563
ปี 2550

Kimberly-Clark (Thailand) Co., Ltd. (“KIMBERLY-CLARK”)
ไทย
แต่ ง ตั้ งให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ นตั ว แทนจ าหน่ ายกระดาษท าความสะอาดงาน
อุ ต สาหกรรม สบู่ เหลวล้างมื อ และอุ ป กรณ์ เพื่ อ ความปลอดภัย ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้ ว ยแว่ น ตา ถุ ง มื อ และชุ ด ป้ องกั น ร่ ายกาย ภายใต้ ต ราสิ นค้ า
KIMBERLY-CLARK ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
ไม่มีระบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งสามารถบอกเลิกสัญญาหากอีกฝ่ ายไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ระบุ
ไว้ในสัญญา
ไม่มีระบุ
1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2560
(อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อสัญญา)
ปี 2543
Ramco Manufacturing Co., Inc. (“RAMCO”)
สหรัฐอเมริ กา
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายการ์ ดป้ องกันสารเคมี ภายใต้ตราสิ นค้า
RAMCO ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มี.ค. 2559
ปี 2538

รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย
คู่สัญญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:
:
:
:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ที่เริ่ มเป็ นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

Orihara Manufacturing Co., Ltd. (“ORIHARA & ORIX”)
ญี่ปุ่น
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจ าหน่ ายอุปกรณ์ ซ่อมท่อรั่วฉุ กเฉิ น ภายใต้ตรา
สิ นค้า ORIHARA ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 3 เดือน
เป็ นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่วนั ที่ 7 มิ.ย. 2556
ปี 2556
Heptagon Pte Ltd (“HEPTAGON”)
สิ งคโปร์
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายผ้ากันไฟ ภายใต้ตราสิ นค้า HEPTAGON
ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
การต่ออายุสญ
ั ญาขึ้นอยูก่ บั ผลงาน และการข้อตกลงของทั้ง 2 ฝ่ าย
5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 11 ม.ค. 59 – วันที่ 10 ม.ค. 64
ปี 2556

4.3.2. สัญญาจะซื้อจะขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญาจะซื้อจะขาย รายละเอียดดังนี้
คู่สญ
ั ญา
บริ ษทั ฯ (“ผูจ้ ะขาย”) และ
บริ ษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณั ฑ์ จากัด (มหาชน)
(“ผูจ้ ะซื้อ”)
ลักษณะสัญญา
สัญญาจะซื้อจะขาย
วันที่ทาสัญญา
21 ก.ย. 2559
ระยะเวลาของสัญญา
3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ต.ค. 2559 - วันที่ 30 ก.ย. 2562
ประเภทสิ นค้าฝากขาย
วัสดุกลุ่มปะเก็น
วัตถุประสงค์
เพื่อซื้อขายสิ นค้า
เงื่อนไขที่สาคัญ
- ผูจ้ ะขายจะดาเนินการจัดส่งสิ นค้า ณ สถานประกอบการของผูจ้ ะซื้อเพื่อฝากไว้ ณ สถานประกอบการ
ของผูจ้ ะซื้อ ผูจ้ ะซื้อตกลงให้บริ การรับฝากสิ นค้าและบริ การจัดการดูแลสิ นค้าแก่ผจู ้ ะขาย
- เมื่อผูจ้ ะซื้อต้องการนาสิ นค้าไปใช้ในกิจการของผูจ้ ะซื้อ ผูจ้ ะซื้อจะต้องแจ้งให้ผจู ้ ะขายทราบทุกครั้ง
- ผูจ้ ะซื้ อและผูจ้ ะขายจะร่ วมกันตรวจสอบสภาพสิ นค้า และตรวจนับสิ นค้าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน
เพื่อสรุ ปยอดการเบิกจ่าย
- สิ นค้าที่จดั เก็บในสถานที่จดั เก็บยังเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของผูจ้ ะขาย และกรรมสิ ทธิ์ในสิ นค้าโอนเป็ นของผู ้
จะซื้อก็ต่อเมื่อได้มีการเบิกจ่าย และส่งมอบให้แก่ผจู ้ ะซื้อแล้วเท่านั้น
- หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งประสงค์จะต่ออายุสัญญา ฝ่ ายนั้นจะต้องแจ้งความจานงต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์
48
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

อักษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือนก่อนวันที่สัญญาจะสิ้ นสุ ดลง และสัญญานี้ จะมีผลบังคับใช้ไปอีก
ครั้งละ 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญา
- กรณี บอกเลิกสัญญา ผูจ้ ะขายจะต้องทาการแจ้งความจานงต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วัน
- เมื่อถึงกาหนดอายุของสัญญาและไม่ได้ต่ออายุของสัญญา หรื อการบอกเลิกจากผูจ้ ะซื้ อหรื อผูจ้ ะขาย
ผู ้จ ะซื้ อตกลงที่ จ ะซื้ อสิ น ค้า ที่ ย งั มิ ไ ด้ห มดอายุห รื อเสื่ อ มสภาพที่ ผู ้จ ะขายจัด เก็ บ ไว้ ณ สถาน
ประกอบการของผูจ้ ะซื้ อตามรายการที่ กาหนดไว้ ส่ วนรายการที่ ไม่ได้กาหนดไว้ ผูจ้ ะขายตกลงนา
สิ นค้ากลับออกไปจากสถานประกอบการของผูจ้ ะซื้อ
4.3.3. สัญญาเช่ าและบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญาเช่าและบริ การ รายละเอียดดังนี้
1. สัญญาเช่ าทีด่ นิ
คู่สญ
ั ญา
บริ ษทั ฯ (“ผูเ้ ช่า”) และ
นายเกริ ก ลีเกษม (“ผูใ้ ห้เช่า”)
ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา
นายเกริ ก ลีเกษม เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ และบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนางสาว
อรสา วิม ลเฉลา (ผู ้ถื อ หุ ้ น ใหญ่ แ ละกรรมการของบริ ษ ัท ฯ) และนายสิ ท ธิ ชัย ลี เกษม
(กรรมการของบริ ษทั ฯ)
วันที่ทาสัญญา
1 ม.ค. 2559
วันที่จดทะเบียนกับกรมที่ดิน
3 พ.ค. 2559
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นที่ต้ งั ของอาคารสานักงานใหญ่ อาคารคลังเก็บสิ นค้าและพื้นที่ใช้ประกอบและ
ซ่อมแซมเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ที่ต้ งั ของที่ดิน
ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เนื้อที่ของที่ดิน
5-0-0 ไร่ หรื อ 2,000 ตารางวา
ระยะเวลาการเช่า
20 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2578
อัตราค่าเช่า
ปี ที่ 1-3 เดือนละ 45,000 บาท
ปี ที่ 4-6 เดือนละ 49,500 บาท
ปี ที่ 7-9 เดือนละ 54,450 บาท
ปี ที่ 10-12 เดือนละ 59,895 บาท
ปี ที่ 13-15 เดือนละ 65,885 บาท
ปี ที่ 16-18 เดือนละ 72,473 บาท
ปี ที่ 19-20 เดือนละ 79,720 บาท
เงื่อนไขที่สาคัญ
เมื่อครบกาหนดอายุสญ
ั ญา หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าต่อ ต้องแจ้งให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อย 1 ปี ก่อนสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง
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รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
2. สัญญาให้ ใช้ สิทธิเหนือพื้นดิน
คู่สญ
ั ญา
ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา
วันที่ทาสัญญา
วันที่จดทะเบียนกับกรมที่ดิน
วัตถุประสงค์
ที่ต้ งั ของที่ดิน
เนื้อที่ของที่ดิน
ระยะเวลาการเช่า
ค่าตอบแทน
เงื่อนไขที่สาคัญ

3. สัญญาเช่ าพื้นทีส่ านักงาน
คู่สญ
ั ญา
ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา
วันที่ทาสัญญา
วัตถุประสงค์
ที่ต้ งั ของพื้นที่สานักงาน
เนื้อที่
ระยะเวลาการเช่า
อัตราค่าเช่า
เงื่อนไขที่สาคัญ
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บริ ษทั ฯ (“ผูร้ ับสัญญา”) และ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา (“เจ้าของ”)
นางสาวอรสา วิมลเฉลา เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการของบริ ษทั ฯ
1 ม.ค. 2559
3 พ.ค. 2559
เพื่อเป็ นที่ต้ งั ของอาคารสานักงานใหญ่ อาคารคลังเก็บสิ นค้าและพื้นที่ใช้
ประกอบและซ่อมแซมเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
0-0-2.3 ไร่ หรื อ 2.3 ตารางวา
20 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2578
ไม่มีการคิดค่าตอบแทน
- เมื่อครบกาหนดอายุการให้ใช้สิทธิเหนื อพื้นดิน หากผูเ้ ช่าประสงค์จะ
ใช้ที่ ดิ น ที่ ให้ สิ ท ธิ ต่ อ ต้อ งแจ้งให้ คู่ สั ญ ญาทราบล่ ว งหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างน้อย 1 ปี ก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลง
- สัญ ญาจะสิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ สั ญ ญาเช่ าที่ ดิ น ฉบับ ลงวัน ที่ 1 ม.ค. 2559
ระหว่างบริ ษทั ฯ และนายเกริ ก ลีเกษมสิ้นสุดลง

บริ ษทั ฯ (“ผูเ้ ช่า”)
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด (“ผูใ้ ห้เช่า”)
มีผถู ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา
และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม
1 ม.ค. 2559
เพื่อเป็ นที่ต้ งั ของสานักงานกรุ งเทพฯ
เลขที่ 128/240 หมู่ที่ 1 ซอยไทยประกัน 1/4 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางเสา
ธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
36.77 ตารางเมตร
3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2561
3,309.30 บาทต่อเดือน
เมื่อครบกาหนดอายุสัญญา หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าต่อ ผูเ้ ช่าต้องแจ้งให้
ผูใ้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อย 6 เดือนก่อนสัญญา
เช่ าจะสิ้ น สุ ด ลง โดยผู ้ใ ห้ เช่ าจะให้ ผู ้เช่ า เช่ า สถานที่ ต่ อ ไปได้อี ก เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่สิ้นสุ ดสัญญานี้ โดยมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไข
ต่างๆ เช่นเดียวกับสัญญานี้ เว้นแต่อตั ราค่าเช่าซึ่ งผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งอัตราค่า
เช่าใหม่ให้ผเู ้ ช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนโดยใช้ตามราคาตลาด ณ
เวลานั้นๆ
รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

4. สัญญาบริการ
คู่สญ
ั ญา
ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา
วันที่ทาสัญญา
วัตถุประสงค์
ที่ต้ งั ของพื้นที่รับบริ การ
ระยะเวลาการบริ การ
อัตราค่าบริ การ
ขอบเขตการให้บริ การ

เงื่อนไขที่สาคัญ
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บริ ษทั ฯ (“ผูร้ ับบริ การ”)
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด (“ผูใ้ ห้บริ การ”)
มีผถู ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา
และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม
1 ม.ค. 2559
เพื่ อ รั บ บริ ก ารต่ า งๆ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกับ สถานที่ เช่ า ซึ่ งเป็ นที่ ต้ ัง ของ
สานักงานกรุ งเทพฯ
เลขที่ 128/240 หมู่ที่ 1 ซอยไทยประกัน 1/4 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางเสา
ธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2561
7,721.70 บาทต่อเดือน
1. การจัดให้มีระบบปรับอากาศในสถานที่เช่า
2. การจัดให้มีกระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตในสถานที่
เช่า
3. การจัดให้มีการทาความสะอาดพื้นที่ บริ เวณส่ วนกลางของชั้นพื้นที่
เช่า
4. การจัดให้มีแสงสว่างในพื้นที่บริ เวณส่วนกลางของชั้นที่เช่า
5. การจัดให้มียามรักษาความปลอดภัย
6. การจัดให้มีพ้นื ที่จอดรถ
7. การจัดให้มีรถรับ-ส่งพนักงานตามความเหมาะสม
8. การจัดให้มีเครื่ องดื่ม น้ า ชา กาแฟ
- เมื่อครบกาหนดอายุสัญญา หากผูร้ ับบริ การประสงค์จะต่อสัญญานี้
ผูร้ ั บ บริ การต้อ งแจ้งให้ ผูใ้ ห้บ ริ การทราบล่วงหน้าเป็ นลายลัก ษณ์
อักษรอย่างน้อย 6 เดือนก่อนสัญญานี้จะสิ้นสุดลง โดยผูใ้ ห้บริ การจะ
ให้ บ ริ ก ารต่ อ ไปได้อี ก เป็ นระยะเวลา 3 ปี นั บ จากวัน ที่ สิ้ น สุ ด ใน
สัญ ญานี้ โดยมี ขอ้ กาหนดและเงื่ อนไขต่างๆ เช่ นเดี ยวกับสัญญานี้
เว้นแต่อตั ราค่าบริ การซึ่ งผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งอัตราค่าบริ การใหม่ให้
ผูร้ ับบริ การทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนโดยใช้ตามราคาตลาด ณ
เวลานั้นๆ
- หากสัญญาเช่าพื้นที่ สานักงานระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั เคสเซส
(ประเทศไทย) จากัด สิ้ นสุ ดลงหรื อถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้
สัญญานี้เป็ นอันสิ้นผลไปด้วยโดยทันที

รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

4.4. สั ญญาเงินกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญากูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินจานวน 2 แห่ง มีวงเงินรวม 92.00 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
1. สถาบันการเงินแห่ งที่ 1
เงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกูย้ มื
: 4,000,000 บาท
หลักประกัน
: 1. สิ ทธิเรี ยกร้องในเงินฝากกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ
2. ค้ าประกันโดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
หนังสื อคา้ ประกัน
วงเงินกูย้ มื
: 40,000,000 บาท
หลักประกัน
: 1. สิ ทธิเรี ยกร้องในเงินฝากกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ
2. ค้ าประกันโดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
เลตเตอร์ ออฟเครดิตและทรัสต์ รีซีท
วงเงินกูย้ มื
: 20,000,000 บาท
หลักประกัน
: ค้ าประกันโดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
สัญญาปริวรรตเงินตรา
วงเงินกูย้ มื
: 20,000,000 บาท
หลักประกัน
: ค้ าประกันโดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
2. สถาบันการเงินแห่ งที่ 2
เงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกูย้ มื
หลักประกัน
หนังสื อคา้ ประกัน
วงเงินกูย้ มื
หลักประกัน
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: 3,000,000 บาท
: สิ ทธิเรี ยกร้องในเงินฝากกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ

: 5,000,000 บาท
: สิ ทธิเรี ยกร้องในเงินฝากกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ

รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
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4.5. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ไม่มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ ยวเนื่ อ ง ใกล้เคี ยงกัน หรื อก่ อ ให้เกิ ดประโยชน์ และสนับสนุ น การด าเนิ นธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อเสริ มสร้ างความมั่น คงและผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะทาการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการและพิจารณาความเสี่ ยงจากการลงทุน ผลตอบแทน และ
สภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ การลงทุนของบริ ษทั ฯ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั และ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามขอบเขตอานาจอนุมตั ิที่กาหนดไว้ และต้องสอดคล้องให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั ฯ จะควบคุมดูแลผ่านการส่ งกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ เข้าไปเป็ นกรรมการตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริ หารงานให้สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ
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รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
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5.ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มิได้มีขอ้ พิพาททางกฏหมายที่ ยงั ไม่สิ้นสุ ดซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ที่ มี
จานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ และไม่มีขอ้ พิพาทที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
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บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่นๆ
ชื่ อบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์ (ภำษำไทย)
ชื่ อบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์ (English)
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

:
:
:
:

ทีต่ ้งั สำนักงำน

:

โทรศัพท์ และโทรสำร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชำระแล้ว
หุ้นสำมัญ
มูลค่ ำหุ้นทีต่ รำไว้

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “SE”)
SiamEast Solutions Public Company Limited
0107559000061
จัดหาและจัดจาหน่ายสิ นค้าสิ นค้าอุตสาหกรรมประเภทปั๊ มสูบส่งน้ า
และของเหลว อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ และวัสดุ
สิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การเคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้
15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตาบลห้วยโป่ ง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
สานักงานกรุ งเทพฯ
128/240 ซอยไทยประกัน ¼ ถนนเทพารักษ์ (กม.12)
ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0-3868-2540-2, 0-3868-2539
www.siameast.co.th
120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บล้านบาท)
120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บล้านบาท)
240,000,000 ล้านหุน้ (สองร้อยสี่ สิบล้านหุน้ )
0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์)

ข้ อมูลอ้ ำงอิง
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เลขำนุกำรบริษัท

:

นักลงทุนสัมพันธ์

:

นำยทะเบียนหลักทรัพย์

:

นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตาบลห้วยโป่ ง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-2540 ต่อ 141 โทรสาร 0-3868-2539
E-Mail : Sittha@siameastsolutions.co.th
นายวิชยั ไม้แก่นสาร
โทรศัพท์ 0-3868-2540 ต่อ 169 โทรสาร 0-3868-2539
E-Mail : Vichai@siameastsolutions.co.th
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (66) 2009-9991 โทรสาร (66) 2009-9991
รับรองโดย …………………..

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่นๆ ( ต่ อ )

ข้ อมูลอ้ ำงอิง
ผู้สอบบัญชี

:

ผู้ตรวจสอบภำยใน

:

นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 หรื อ
นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรื อ
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (66) 2259-5300 โทรสาร (66) 2260-1533
บริ ษทั เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จากัด (“เอ็มเอ”)
128/93 อาคารพญาไท ชั้น 8 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (66) 2612-9155 โทรสาร (66) 2612-956

ข้ อมูลสำคัญอื่น
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริ ษทั ฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริ ษทั ที่แสดงไว้
ในเว็บไซต์ www.sec.or.th หรื อ www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.siameast.co.th
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้ว 120,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน
จานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์)

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 มีรายชื่ อและสั ดส่ วนผู้ถือหุ้น สรุ ปได้ ดังนี้
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา
1
นางสาวอรสา วิมลเฉลา¹
2
นายเกริ ก ลีเกษม²
3
นายสิ ทธิชยั ลีเกษม³
รวมกลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา
กลุ่มครอบครัวนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
4
4
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิ ช
5
นายพิชญะ ตันทะอธิพานิช 5
รวมกลุ่มครอบครัวนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
6
นางกฤติกา พัววิไล
7
นายณัฐพล อึ้งมณี ประเสริ ฐ
8
นายอนุรักษ์ บุญแสวง
9
นายวินิจ หงนิพนธ์
10
นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์
11
นายวิทยา กิตติธาดากุล
12
ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นๆ

รวมทั้งหมด

จานวนหุ ้น

ร้อยละ

95,646,400
48,950,000
3,600
144,600,000

39.853
20.396
0.001
60.250

25,780,000
250,000
26,030,00
8,500,000
2,770,000
1,334,000
1,320,000
1,150,000
960,000
53,336,000

10.742
0.104
10.846
3.542
1.154
0.556
0.550
0.479
0.400
22.223

240,000,000

100.00

หมายเหตุ
1. การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็ นไปตามนิยามผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.
17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด
2. นายเกริ ก ลีเกษม เป็ นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม
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3. นายสิ ทธิชยั ลีเกษม เป็ นสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนางสาวอรสา วิมลเฉลา
4. นายพิชญะ ตันทะอธิพานิช เป็ นบุตรที่บรรลุนิริภาวะแล้วของนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

7.3 สั ญญาระหว่ างผู้ถือหุ้น
-ไม่มี –

7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริ ษทั จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นหลัก และการจ่ายปั นผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริ ษทั อย่างมี
นัยสาคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการ
ขยายธุรกิจ ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ตามความเห็นสมควร
หรื อเหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษทั โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ เว้นแต่กรณี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิให้ดาเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีกาไรสมควร
พอที่จะจ่ายเงินปั นผล โดยไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั แล้วรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติให้จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2559
โดยจ่ายเงินปันผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท คิดเป็ นร้อยละ 71.62 ของกาไรสุทธิ
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8. โครงสร้ างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่ อ-นามสกุล
1.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์1
2.นางสาวอรสา วิมลเฉลา
3.นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
4.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
5.นายวิชยั ไม้แก่นสาร1
6.นางจันทร์จิรา สมัครไทย1
7.นางสาวจิรนาถ สุมานนท์1

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : 1.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์, นายวิชยั ไม้แก่นสาร, นางจันทร์จิรา สมัครไทยและนางสาวจิรนาถ สุมานนท์
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ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยมีมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว ดารงตาแหน่ง เลขานุการบริ ษทั โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

• กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา หรื อ นายสิ ทธิชยั ลีเกษม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่ วมกับนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิ ช หรื อ
นายวิชยั ไม้แก่นสาร คนใดคนหนึ่ง รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ

• ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
ตลอดจนกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้ าหมาย และแผนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รวมถึง กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้
เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ที่
ได้กาหนดไว้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่มีต่อบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกภาคส่ วน ทั้งนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกากับดูแลให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปโดยถูกต้องจามกฎระเบี ยบข้อบังคับ
ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้ าหมาย แผนการดาเนิ นงาน แผนงบประมาณ และควบคุมการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ให้เป็ นไปตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและก่อประสิ ทธิ ผล เพื่อความมัน่ คงและผลประโยชน์ที่สมดุล ยัง่ ยืน
ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความซื่ อสัตย์
สุจริ ต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร ให้เป็ นไปตาม
หลักการจริ ยธรรม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบตั ิน้ นั ๆ
3. พิจารณาและกาหนดแนวทางกลยุทธ์การบริ หารงาน
4. พิจารณาแผนการดาเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้แข่งขันได้ในระดับสากล
5. ประเมินผลการดาเนินงานและการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
6. คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนิ นงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
และนโยบาย คณะกรรมการควรจัดให้มีบุคคลหรื อหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบที่ สาคัญ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี
7. คณะกรรมการควรกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่าย
จัดการเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจา และควรมีการทบทวนระบบหรื อประเมิน
ประสิ ทธิ ผลของการจัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่
พบว่า ระดับความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งรวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย
8. กากับดูแล สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่ โปร่ งใส ถูกต้องและเพียงพอ มีการจัดระบบการตรวจสอบภายใน ใน
ทุกๆ ด้านรวมถึงด้านการเงิน ให้ความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้ดาเนินงานได้อย่างมีระบบ
และเป็ นอิสระ
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9.
10.
11.
12.

กาหนดหลักการ การกากับดูแลกิจการของบริ ษทั และนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยัง่ ยืนต่อบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุน้
กากับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ให้มีความโปร่ งใส ชัดเจน
ควบคุมดูแลจัดการ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในบริ ษทั ด้วยแนวทางการปฏิบตั ิและการตรวจสอบอย่างชัดเจน เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ ้น โดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีผลประโยชน์ในเรื่ องนั้นๆ มีส่วนร่ วมในการ
ตัด สิ น ใจในวาระนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการมี ห น้าที่ ในการกากับ ดู แล ควบคุ ม กระบวนการหรื อการปฏิ บัติใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ควบคุมดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลและการสื่ อสารใดๆ ในองค์กร
14. พิจารณาแต่งตั้ง สรรหา ผูบ้ ริ หารมาทดแทนตาแหน่งใด ในกรณี ที่จาเป็ น นอกจากนี้กรรมการบริ ษทั ฯ ยังมีบทบาทในการดูแล
การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และปกป้ องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทุกฝ่ าย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
15.

• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไท่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน ที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่งมี
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่ อ-นามสกุล
1.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
2.นางจันทร์จิรา สมัครไทย
3.นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1.นางจันทร์จิรา สมัครไทย เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน
2.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์, นางจันทร์จิรา สมัครไทย, นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการตรวจสอบ โดยมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

• คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีลกั ษณะและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
2. มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นการบัญชีและการเงิน
4. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็ นคณะกรรมการอิสระ ดังนี้
4.1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
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4.2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อนประจาหรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุ ม ของบริ ษทั เว้น แต่ จ ะได้พ น้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อ ยกว่า 2 ปี ก่ อ นวัน ยื่น ค าขออนุ ญ าตต่ อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
4.3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้รับการ
เสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4.4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู ้
ถือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษ ัทร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มี นัย ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม หรื อ
หุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการ
แต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
4.5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษากฎหมาย
หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การ
ทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระ
4.6. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
4.7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา
หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4.8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
5. เป็ นผูท้ ี่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็น หรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็ น
อิสระโดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว
6. เป็ นผูท้ ี่ได้รับความเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
7. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
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บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

2. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจ ารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิ กจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรื อ การว่าจ้างบริ ษ ัทตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั
6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7. ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ในการปฏิ บัติห น้าที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมี ข ้อ สงสัยว่ามี รายการหรื อ การกระท าดังต่ อ ไปนี้ ซึ่ งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
7.1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.2. การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
7.3. การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่งอาจรายงานว่ารายการ หรื อการกระทาตามข้างต้นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
10. สอบทานให้บริ ษทั มีการกาหนดเป้ าหมายทางธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ ให้บริ ษทั มีการติดตามและรายงานปลงาน เพื่อเป็ น
แนวทางในการบริ หารงานในองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั
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บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

11. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป

• คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่ อ-นามสกุล
1.นางสาวอรสา วิมลเฉลา
2.นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
3.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
4.นายวิชยั ไม้แก่นสาร
5.นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
6.นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
7.นางมาลี อินทร
8.นายกิตติพนั ธุ์ เชื้อทอง

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริ หาร ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

• ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. นาเสนอเป้ าหมาย นโยบาย แผนธุ รกิ จ รวมถึ งบกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิ จ และงบประมาณประจาปี ของบริ ษทั ฯ การขยาย
กิ จ การ การกาหนดแผนการเงิ น นโยบายการบริ หารทรั พยากรบุ คคล ตลอดจนพิจ ารณาและกลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ าย
บริ หารเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
2. ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. พิจารณาอนุมตั ิการดาเนิ นงานที่เป็ นธุรกิจปกติ ตลอดจนการดาเนิ นงานที่เป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมี
เงื่อนไขทางการค้าทัว่ ไปในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั
ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ นหลัก การไว้แ ล้ว ทั้ งนี้ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารด าเนิ น งานภายใต้บั ง คับ และหลัก เกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ
การทารายการที่ เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ตลอดจนคู่มืออานาจดาเนิ นการซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
4. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษทั ฯ และการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
5. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิก่นอนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
6. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป

64

รับรองโดย …………………..

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่ อ-นามสกุล
1.นางสาวอรสา วิมลเฉลา
2.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
3.นายวิชยั ไม้แก่นสาร
4.นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
5.นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
6.นางมาลี อินทร
7.นายกิตติพนั ธุ์ เชื้อทอง

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนลียรี ะบบปั๊ ม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุ่มธุรกิจงานบริ การ

• ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริหาร
1. การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยรวมเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. กาหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามกลยุทธ์และ
แผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. ดาเนินการและปฏิบตั ิภารกิจที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายและตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
4. สัง่ การ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย
5. อนุ มตั ิและ/หรื อมอบอานาจการทานิ ติกรรมเพื่อผูกพันบริ ษทั ฯ สาหรับธุรกรรมปกติของบริ ษทั ฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธาน
เจ้าหน้าที่ บริ หารได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดาเนิ นการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ ไม่เป็ นการ
ผูกพันทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ โดยตรง
6. ประสานงานผูบ้ ริ หารและพนักงานเพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริ ษทั ฯ
8. พิจารณาการนาสิ ทธิ และทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุ คคล บริ ษทั ห้าง ร้ าน หรื อสถาบันการเงิ นเพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
9. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าใช้จ่ายการดาเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิมอบหมายไว้
10. พิ จารณาอนุ ม ัติก ารลงทุ น ในตราสารและหลักทรั พ ย์เพื่ อ บัญ ชี ของบริ ษ ัท ฯ ในวงเงิ น ตามที่ คณะกรรมการบริ ษ ัท อนุ ม ัติ
มอบหมายไว้
11. อนุมตั ิในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่ วมทุนกับผูป้ ระกอบกิจการอื่นๆ และให้นาเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสาหรับปี หรื อที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติ
อนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทางานของพนักงานให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎระเบี ยบต่างๆ รวมถึงการปฏิ บตั ิงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการ
ดาเนินธุรกิจ
14. ส่งเสริ มพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึ กษาต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินการของบริ ษทั ฯ
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รับรองโดย …………………..

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

16. พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ที่ เป็ นเงื่ อ นไขปกติ ท างการค้าเช่ น ซื้ อ ขายสิ น ค้า ด้ว ยราคาตลาด การคิ ด
ค่าธรรมเนี ยมบริ การในอัตราค่าธรรมเนี ยมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทัว่ ไป เป็ นต้น ภายใต้นโยบายที่ ได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
17. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควรตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม
และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
18. ดาเนิ นกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารไม่มี
อานาจในการอนุมตั ิเรื่ องหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็ นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
สาคัญของบริ ษทั และ/หรื อรายการที่ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร หรื อบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้งมี ส่วนได้เสี ย หรื อมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ้นกับบริ ษทั ฯ ยกเว้นเป็ นรายการที่เป็ นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการ
กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์โดยได้อนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณา
อนุ มตั ิไว้และได้ขอความเห็ นชอบจากผูถ้ ื อหุ ้นในการทารายการเกี่ ยวโยงกันและการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่
สาคัญของบริ ษทั ฯ แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องดังกล่าว

• ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
1. ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั ฯ
2. ตัดสิ นใจในเรื่ องที่ สาคัญของบริ ษทั ฯ กาหนดภารกิ จ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษทั ฯ รวมถึงการควบคุมการ
บริ หารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็ นผูม้ ีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สัง่ การ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคาสัง่ หนังสื อแจ้งใดๆ ตามที่
กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
4. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่ เห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ และผลตอบแทนที่ เหมาะสม
และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
5. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
7. อนุมตั ิและแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
8. ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ ดั การ จะไม่สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริ ษทั ฯ

• คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่ อ-นามสกุล
1.นางจันทร์จิรา สมัครไทย
2.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
3.นายวิชยั ไม้แก่นสาร
4.นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
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ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

• ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดวิธีการสรรหารบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมกับลักษณะและการ
ดาเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกาหนดคุณสมบัติ และความรู ้ความชานาญแต่ละด้านที่ตอ้ งการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาโดยการสรรหาอาจพิจารณาจาก
กรรมการเดิมให้ดารงตาแหน่งต่อ หรื อเปิ ดรับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุ ้น หรื อการใช้บริ ษทั ภายนอกช่วยสรรหา หรื อพิจารณา
จากบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ หรื อการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็ นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดี
ที่จะมารับตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั หากได้รับการแต่งตั้งจากผูถ้ ือหุน้
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
แต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน
ของบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษทั และกาหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มี
ความเป็ นธรรม และเป็ นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริ ษทั ประสบผลสาเร็ จ
9. ทบทวนรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่ น ค่าตอบแทนประจา ค่าตอบแทนตามผลการดาเนิ นงาน และค่าเบี้ ย
ประชุม โดยคานึงถึงแนวปฏิบตั ิที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยูผ่ ลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริ ษทั และความรับผิดชอบ
ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การที่บริ ษทั ต้องการ
10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
11. กาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและกรรมการผูฆจ้ ดั การ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ ได้
พิจารณาไว้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการบริ ษทั นาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
12. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณี ที่มีการนาเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึด
หลักให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่เพือ่ ให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริ ง
ทั้งนี้ ให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะ
เลือกกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนผูพ้ น้ จากตาแหน่งเข้ารับตาแหน่งอีกได้
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• คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่ อ-นามสกุล
1.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
2.นางสาวอรสา วิมลเฉลา
3.นายวิชยั ไม้แก่นสาร
4.นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2559

• ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและโครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ
เช่น ความเสี่ ยงด้านการเงิน ความเสี่ ยงด้านการลงทุน และความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของกิจการ เป็ นต้น เพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็ นไปตามแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้
สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ ยงแต่ละประเภทให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่ วม
ในการบริ หารและควบคุมความเสี่ ยง
3. ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
4. กาหนดเกณฑ์วดั ความเสี่ ยงและเพดานความเสี่ ยงที่บริ ษทั จะยอมรับได้
5. กาหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ ยงให้เหทาะสมต่อสภาวการณ์
6. ประเมินความเสี่ ยงในระดับองค์กร และกาหนดวิธีการบริ หารความเสี่ ยงนั้นให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแล
ให้มีการบริ หารความเสี่ ยงตามวิธีการที่กาหนดไว้
7. ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ ยง
8. มีอานาจในการเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรื อแต่งตั้งและกาหนดบทบาทที่ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทุกระดับมีหน้าที่บริ หารความ
เสี่ ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงบรรลุวตั ถุประสงค์
9. รายงานผลเกี่ยวกับการบริ หาร การดาเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริ ษทั และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่ งที่ตอ้ ง
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กาหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
10. จัดทาคู่มือการบริ หารความเสี่ ยง
11. ระบุความเสี่ ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบบริ ษทั
12. จาทาแผนงานเพื่อป้ องกัน หรื อลดความเสี่ ยง
13. ประเมินผล และจัดทารายงานการบริ หารความเสี่ ยง

68

รับรองโดย …………………..

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

14. จัดวางระบบบริ หารความเสี่ ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
15. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
ทั้งนี้ ให้กรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่งพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ และให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และมีอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

• เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติแต่งตั้งนางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว ให้ดารงตาแหน่งเป็ น
เลขานุ การบริ ษทั ตามข้อกาหนดในมาตรา 89/15 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่ อสัตย์สุจ ริ ต รวมทั้งต้องปฏิ บัติให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3. จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันทาการ นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น และบริ ษทั ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
10 ปี นับแต่วนั ที่มีการจัดทาเอกสารหรื อข้อมูลดังกล่าว
4. เป็ นศู น ย์ก ลางในการติ ด ต่ อ สอบถามและรวบรวมข้อ มู ล ที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ต้อ งการจากหน่ ว ยงานต่ างๆ รวมถึ ง
นอกเหนื อจากที่ ได้รับ จากผูบ้ ริ ห าร เช่ น ผูส้ อบบัญ ชี ผูต้ รวจสอบภายใน รวมทั้งจัดประชุ มระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร ตามที่คณะกรรมการร้องขอ
5. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

• การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริ หารระดับสู ง
1.กรรมการบริษัท
การสรรหาคณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและ กาหนดค่าตอบแทน และนาเสนอ
ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ซึ่ งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ ษทั รายละเอียดดังนี้
1.1. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
1.2. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็ นกรรมการอิสระ
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คุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ
2. ต้องสาเร็ จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริ ญญาตรี ในสาขาใดก็ได้
3. เป็ นผูม้ ีความรู ้ในกิ จการของบริ ษทั ฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู ้ความสามารถที่ มีเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
4. เป็ นผูม้ ีความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีคุณธรรมสูง
กรรมการต้องไม่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริ ษทั ในกรณี ที่กรรมการคนใดคน
หนึ่งมีตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาถึงประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงานเหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ
56-2)ในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจานวนหนึ่ งในสามของกรรมการทั้งหมดออกจากตาแหน่ง
หากไม่สามารถแบ่งจานวนกรรมการทั้งหมดออกเป็ นสามส่ วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมีจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ ง
ในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
▪ เสี ยชีวติ
▪ ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้รับจดหมายลาออก)
▪ ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบี ยบ และประกาศที่ ออกตามความของกฎหมายหรื อตามข้อบังคับ
บริ ษทั ฯ
▪ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้ออก
▪ ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
2.กรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและ กาหนดค่าตอบแทน และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระจะพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จานวนกรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวน
กรรมการทั้งหมดและไม่นอ้ ยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีรายละเอียดดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของ
ส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
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3. ไม่เป็ นบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ นบิ ดา มารดา คู่
สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู ้
ถือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
5. ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ รวมถึ งการทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิ จ การ การเช่าหรื อให้เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อ
ให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ
หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่
20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่า
ของรายการที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ น
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับเงินเดื อน
ประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
3.กรรมการตรวจสอบ
การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
2. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. เป็ นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคานิยามของกรรมการอิสระที่กาหนดโดยประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
4. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะมีกาหนด 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อสิ้ นสุ ดวาระการ
ดารงตาแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ อาจเห็นสมควร
4.กรรมการบริหาร
การสรรหากรรมการบริ หารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและ กาหนดค่าตอบแทน และนาเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ ออนุ มตั ิ การแต่ งตั้ง ซึ่ งคณะกรรมการบริ ห ารท าหน้าที่ ในการบริ ห ารกิ จ การให้เป็ นไปตามนโยบาย
แผนงาน และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และพิจารณา กลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนติดตามการ
ดาเนินนโยบายและแนวทางการบริ หารงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.กรรมการบริหารความเสี่ยง
การสรรหากรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและ กาหนดค่าตอบแทน และ
นาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิการแต่งตั้ง ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทาหน้าที่กาหนดนโนบาย โครงสร้าง
การบริ หารความเสี่ ยงโดยรวม และแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร รวมถึงการรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
6.ผู้บริหารระดับสู ง
การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและกรรมการผูจ้ ัดการ คณะกรรมการสรรหาและ กาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู ้
พิจารณาถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วน เหมาะสม มีค วามรู ้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ และนาเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัทพิ จ ารณาอนุ มตั ิ ต่อไป ในส่ วนของผูบ้ ริ ห ารระดับสู งอื่ น ๆ จะพิ จ ารณาถึ ง
คุณสมบัติที่ครบถ้วนและความเหมาะสมโดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

• การประชุ มคณะกรรมการ
รายละเอียดการเข้าร่ วมการประชุมของกรรมการแต่ละท่านประจาปี 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่ อ-นามสกุล
1.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
2.นางสาวอรสา วิมลเฉลา
3.นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
4.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
5.นายวิชยั ไม้แก่นสาร
6.นางจันทร์จิรา สมัครไทย
7.นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
8.นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
9.นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
10.นางมาลี อินทร
11.นายกิตติพนั ธุ์ เชื้อทอง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อยต่ างๆ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหา กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
รความเสี่ยง
สรรหาฯ
5/5
4/4
5/5
14/14
3/3
5/5
14/14
5/5
14/14
3/3
2/2
5/5
14/14
3/3
2/2
5/5
4/4
2/2
5/5
4/4
2/2
14/14
14/14
3/3
14/14
14/14
-

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

• ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การก ากับการท างานของบริ ษ ัทฯ และผ่านการพิ จ ารณาความเหมาะสมโดยคานึ งถึ งผลประโยชน์สู งสุ ดต่อบริ ษ ัทฯ และผูถ้ ื อหุ ้น
รายละเอียดดังนี้

• ค่ าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้อนุมตั ิค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิกาหนดค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้

ตาแหน่ งกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่ าเบีย้ ประชุ มต่ อครั้ง ค่ าตอบแทนรายเดือน
15,000
10,000
12,000
10,000
12,000
10,000

25,000
18,000
-

• ค่าตอบแทนอื่น
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บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของกรรมการแต่ละท่านประจาปี 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่ อ-นามสกุล
1.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
2.นางสาวอรสา วิมลเฉลา
3.นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
4.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช1
5.นายวิชยั ไม้แก่นสาร1
6.นางจันทร์จิรา สมัครไทย
7.นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
8.นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
9.นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
10.นางมาลี อินทร
11.นายกิตติพนั ธุ์ เชื้อทอง
รวม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อยต่ างๆ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
ความเสี่ยง
สรรหาฯ
75,000
348,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
256,000
24,000
50,000
256,000
20,000
375,000
860,000
44,000

รวม
(บาท)
423,000
50,000
50,000
50,000
50,000
330,000
326,000
1,279,000

หมายเหตุ : 1.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

• ค่ าตอบแทนผู้บริหารทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่ผบู ้ ริ หาร รายละเอียดดังนี้
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือนและโบนัส1
อื่นๆ2
รวม

ปี 2559
จานวน (ราย)
ค่ าตอบแทน (บาท)
7
18,445,500
7
697,170
19,142,670

ปี 2560
จานวน (ราย)
ค่ าตอบแทน (บาท)
7
18,078,300
7
773,220
18,851,520

หมายเหตุ : 1.บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่ผบู ้ ริ หารในส่วนของโบนัสในเดือนมีนาคมของทุกปี
2.ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

• ค่าตอบแทนอื่น
-
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

• บุคลากร
จานวนบุคลากรทั้งหมด
จานวนพนักงานของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจานวนพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) มีรายละเอียดดังนี้

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

ฝ่ าย/แผนก
ฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม
ฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
ฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
ฝ่ ายธุรกิจงานบริ การ
ฝ่ ายการเงินและบัญชี
ฝ่ ายสนับสนุน
แผนกขาย กรุ งเทพฯ
รวม

9
6
13
9
8
18
8
71

9
5
11
16
9
19
8
77

หมายเหตุ : ฝ่ ายสนับสนุน จะครอบคลุมถึงแผนกพัฒนาธุรกิจ แผนกบุคคลธุรการและไอที แผนกจัดซื้อ แผนกคลังสิ นค้า แผนก
จัดส่งสิ นค้า

• ค่ าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) รายละเอียดดังนี้

ค่ าตอบแทนพนักงาน
เงินเดือนและโบนัส
อื่นๆ1
รวม

ปี 2559 (บาท)

ปี 2560 (บาท)

22,547,746.28
1,536,126.00
24,083,872.28

26,378,793.34
1,819,211.00
28,198,004.34

หมายเหตุ : 1.ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

• กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสวัสดิการมัน่ คง และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิ กรไทย จากัด เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551

• ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
-
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

• นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการฝึ กอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อที่ จะเสริ มสร้างความรู ้ความสามารถ
ให้แก่ พ นักงาน เพื่ อให้พ นักงานสามารถปฏิ บัติ งานให้ก้าวทัน การเปลี่ ยนแปลงและเป็ นไปตามกลยุท ธ์ของบริ ษ ัทฯ โดยมี ห ลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1.การฝึ กอบรมพนักงานต้องมีการจัดทาเป็ นแผนการฝึ กอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานเป็ นหน้าที่ที่จะทาร่ วมกันดังนี้
▪ บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายมุ่งมัน่ ที่ จะฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่ วยงานทรัพยากรบุคคลเป็ น
ผูด้ าเนินการ และกาหนดเป็ นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝึ กอบรมจานวนเท่าใดต่อปี
▪ ผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างสม่าเสมอโดยพิจารณา
จากแผนการฝึ กอบรม
▪ พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุ งตนเองตามแผนพัฒนาให้ทนั กับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
3.การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ การฝึ กอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่น ๆ โดยให้กาหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจาเป็ น
4.บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมเพื่อเป็ นการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานของ
พนักงานโดยหน่วยงานดาเนินการเองและโดยสถาบันภายนอกองค์กร
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดฝึ กอบรมขึ้นภายในบริ ษทั โดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู ้และประสบการณ์ ตลอดจนมีการ
ส่งพนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการอบรมทั้งเป็ นการอบรมภายในและเข้าร่ วม
อบรมจากสถาบันภายนอกแก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานรวมทั้งสิ้น 61 ครั้งโดยเป็ นการจัดอบรมภายใน 1 ครั้งและอบรมภายนอก 60 ครั้ง โดย
เป็ นหลักสูตรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม การบริ หารจัดการ และหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการจัดอบรมโดยประมาณอยูท่ ี่ 2.5 แสนบาท โดยมีจานวนชัว่ โมงรวม 352 ชัว่ โมง

• ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2559-2560 ให้แก่บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด รายละเอียดดังนี้

ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
ค่าตอบแทน

ปี 2559 (บาท)

ปี 2560 (บาท)

1,165,000

1,165,000

บริ ษทั ฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริ การอื่น (non-audit fee) ให้แก่ผสู ้ อบบัญชีในปี 2559 และปี 2560
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานสากล เสริ มสร้างความโปร่ งใสและการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดแก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ซึ่ งจะนาไปสู่ ความมัน่ คงเจริ ญก้าวหน้า เป็ นเครื่ องมือ
เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดระเบียบปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่
ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ให้แนวทางไว้ซ่ ึงครอบคลุมหลักการ 5 หมวดของการกากับดูแลกิจการ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและเคารพในสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน โดยผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทั้งใน
ฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริ ษทั ฯ พึงได้รับสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิที่ดี
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ไว้ ดังนี้
1. ให้บริ ษทั ฯ จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวตั ถุประสงค์และ
เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ในทุกวาระ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ฯ ได้จดั
ส่งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
2. อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่ วมประชุมทั้งในเรื่ องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
3. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรี ยงตามวาระที่ กาหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ หรื อเพิ่มวาระการ
ประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ กรรมการและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อตอบคาถาม
ในที่ประชุมด้วย
4. ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถ้ ื อหุ ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยนาข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะในกรณี หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เผยแพร่ ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
5. ให้กรรมการบริ ษทั ทุกท่านเข้าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผูถ้ ือหุน้ โดยพร้อมเพรี ยงกัน
6. การจดบันทึ กรายงานการประชุม ให้บนั ทึ กให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ ว โปร่ งใส และบันทึ กประเด็นซักถามและข้อคิดเห็ นที่
สาคัญ ไว้ในรายงานการประชุ มเพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้มีการบันทึ กวีดิทัศน์ภาพการ
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ประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อา้ งอิง และนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้พิจารณา
รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น
7. เพิ่มความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในการได้รับเงินปั นผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปั นผล) เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ให้ได้รับเงินปั นผลตรงเวลา ป้ องกันปั ญหาเรื่ องเช็คชารุ ด สูญหายหรื อส่งถึงผูถ้ ือหุน้ ล่าช้า

• หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษั ท ฯ มี แ นวทางปฏิ บั ติ ต่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายทั้ งผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ เ ป็ นผู ้บ ริ หารและผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ เป็ นผู ้บ ริ หารของบริ ษั ท ฯ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ รายย่อย รวมทั้งผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิที่ดีไว้ดงั นี้
1. ให้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ ถืออยู่ โดย 1 หุน้ มีสิทธิเท่ากับ 1 เสี ยง
2. อานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการบริ ษทั หรื อเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั หรื อเรื่ องการเพิ่มวาระที่ผถู ้ ือหุ ้นส่ วน
น้อยเสนอ
3. ให้เพิ่มการอานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่ ง หรื อให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่ วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าว
ไว้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น
4. การดาเนิ นการประชุมจะเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และตามลาดับวาระการประชุมที่ มีซ่ ึ งบริ ษทั ฯ จะจัดเตรี ยมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่
จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
5. ให้ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกันไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นชาวไทย
หรื อผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ
6. ให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการได้มาหรื อจาหน่ายไป การทารายการที่เกี่ยวโยง เป็ นต้น เพื่อ
ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้

• หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ตระหนักและรับรู ้ถึงความสาคัญในการกากับดู แลผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายในได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน และผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
ภายนอกได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่ วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่ เกี่ ยวข้อง โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะได้รับการดูแลจาก
บริ ษทั ฯ ตามสิ ทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อตามข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ จะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านั้น โดยบริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1. นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ระลึ กอยู่เสมอว่าผูถ้ ื อหุ ้น คือเจ้าของกิ จ การและบริ ษทั ฯ มี หน้าที่ สร้ างมูลค่าเพิ่มแก่ ผูถ้ ือหุ ้นในระยะยาวจึ งกาหนดให้
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี้
▪ ปฏิ บัติหน้าที่ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนิ นการใดๆ ตามหลักการของวิชาชี พด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
▪ นาเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษทั ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงินการบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่าเสมอ
และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
▪ แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเที ยมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริ ษทั ฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่ งตั้งอยูบ่ น
พื้นฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
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ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อ
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
2. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ที่ มีคุณค่ายิ่ง จึ งเป็ นนโยบายของ
บริ ษทั ฯ ที่ จะให้การปฏิ บตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงมีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
▪ ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน
▪ ให้ผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานและให้ความสาคัญในด้านการ
ดูแลสวัสดิการของพนักงาน
▪ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน
▪ การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุ จริ ตใจ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
▪ ให้ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาความรู ้ ความสามารถของพนัก งาน โดยให้ โอกาสอย่างทั่วถึ งและสม่ าเสมอ เพื่ อ พัฒ นา
ความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
▪ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ทางวิชาชีพของพนักงาน
▪ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
3. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้า จึงได้กาหนดนโยบายในการปฏิบตั ิต่อลูกค้าดังนี้
▪ บริ การลูกค้าด้วยความสุ ภาพ มีความกระตือรื อร้น พร้อมให้การบริ การ ต้อนรับด้วยความจริ งใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ ใจ
ดูแลผูร้ ับบริ การดุจญาติสนิท บริ การด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
▪ รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
▪ ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริ การ โดยไม่มี
การโฆษณาเกินความเป็ นจริ งที่ เป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของผลิตภัณฑ์และการบริ การ
ของบริ ษทั ฯ
4. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อคู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ ทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม ซื่ อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรี ยบคู่คา้ โดย
คานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
▪ ไม่เรี ยกหรื อรับหรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
▪ กรณี ที่มีขอ้ มูลว่ามีการเรี ยกหรื อรับหรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น ต้องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรื อ
เจ้าหนี้ และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
▪ ปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ตอ้ งรี บแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
5. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งขัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าโดยไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล
จึงกาหนดหลักนโยบายดังนี้
▪ ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
▪
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▪ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม
▪ ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
6. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ ยวกับคุ ณภาพชี วิตและการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ขึ้น

• หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริ ษทั
ที่ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริ งของบริ ษทั
รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความ
โปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเผยแพร่ ทางสื่ อมวลชน
สื่ อเผยแพร่ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริ ษทั ฯ ได้อย่างทัว่ ถึง และจะทาการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้
บังคับ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับนักลงทุนหรื อผูถ้ ือหุ ้น รวมถึง
นักลงทุนสถาบันและผูถ้ ือหุน้ รายย่อย บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็ นประจา รวมทั้งจะเผยแพร่ ขอ้ มูลของ
องค์กรทั้งข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริ ษทั จัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ และหน่ วยงานรั ฐที่
เกี่ ยวข้องผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผถู ้ ือ
หุน้ ได้รับข่าวสารเป็ นประจาโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ข้อมูลที่อยูบ่ นเว็บไซต์จะมีการปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็ น
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี โครงสร้างบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร โครงสร้างการถือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริ งของ
บริ ษทั ฯ โดยอยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซ่ ึ งเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป บริ ษทั ฯ
จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับกรรมการบริ ษทั แต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริ ษทั ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

• หมวดที่ 5 ควมรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
▪ ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คนและกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่ อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายกาหนด และกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อไม่ก็ได้
▪ คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่นอ้ ยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
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คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการคนหนึ่ งจากกรรมการทั้งหมดเป็ นประธานกรรมการ ซึ่ งประธานกรรมการจะเป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อไม่ก็ได้
▪ คณะกรรมการบริ ษทั เลือกบุคคลหนึ่งทาหน้าที่เลขานุการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั ฯ กาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
▪ คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุม
กรรมการบริ ษทั ต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการบริ ษทั ควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมี
เหตุสุดวิสยั ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บริ ษทั ฯ ต้องรายงานจานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุม
ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจาปี เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมแก่กรรมการทุก
ท่าน เพื่อให้ทราบถึงวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม จัดส่ งโดยเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็ นผูร้ วบรวม
เอกสารประกอบการประชุ มจากกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการเพื่อจัดส่ งให้คณะกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า และเอกสาร
ดังกล่าวต้องให้ขอ้ มูลที่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ
จะต้องเป็ นผูบ้ นั ทึกประเด็นในการประชุมเพื่อจัดทาเป็ นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้ อหาสาระครบถ้วนและเสร็ จสมบรู ณ์
ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วนั ประชุมเสร็ จสิ้ นเพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริ ษทั ลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการ
จัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และรักษาความลับได้ดี
▪ กรรมการบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น
▪ การออกเสี ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่ วนเสี ยงข้างมากเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่คะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริ ษทั คน
อื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี เพื่อร่ วมกันพิจารณาและสรุ ปผล
การประเมินงานและนามาทบทวนการปฏิ บตั ิงาน ปั ญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่ ผ่านมา และร่ วมกันหาแนวทางปรับปรุ ง แก้ไข
เพื่อให้การทางานของคณะกรรมการบริ ษทั มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ดังนี้
▪ อยูใ่ นลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม และบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบ
ธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
▪ ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
▪ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
▪ เป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการบริ ษ ัทกาหนดภายในกรอบที่ ได้รับ อนุ มตั ิ จากที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ โดยระดับค่าตอบแทนที่ กาหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการแต่ละท่ าน ในขณะที่
คานึงถึงผลประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุน้ จะได้รับด้วย
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการชุ ดต่างๆ บริ ษทั ฯ สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งเข้าร่ วมสัมมนาหลักสู ตรที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ
บริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรต่างๆ อยูเ่ สมอไม่วา่ จะเป็ นหลักสู ตรที่จดั โดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึ กอบรมพนักงานของ
บริ ษทั ฯ และหลักสู ตรที่ จดั โดยหน่วยงานกากับดูแลของรัฐหรื อองค์กรอิสระเช่น หลักสู ตรกรรมการบริ ษทั ของสมาคมส่ งเสริ ม
▪

2.

3.

4.

5.
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สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้กรรมการของบริ ษทั จด
ทะเบี ยนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่ งหลักสู ตร ซึ่ งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation
Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนาความรู ้และประสบการณ์มาพัฒนาบริ ษทั ฯ ต่อไป

• การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในและกากับดูแลกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ) ซึ่งได้รับทราบข้อมูลของบริ ษทั ฯ รายละเอียดดังนี้
1. ให้ความรู ้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่ เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป
หรื อเที ยบเท่ า เกี่ ยวกับหน้าที่ ที่ตอ้ งจัดทาและส่ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ต ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป
หรื อเที ยบเท่ า จัดทาและนาส่ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ส่ งผ่านมายัง
เลขานุการของบริ ษทั ฯ ก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้ง โดยให้จดั ทาและนาส่ ง
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อครอง
หลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันทาการนับแต่วนั ที่มีการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์น้ นั
3. กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อ
เที ยบเท่า และผูป้ ฏิ บตั ิงานที่ เกี่ ยวข้องที่ ได้รับทราบข้อมูลภายในที่ เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
จะต้องระงับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วงเวลาก่อนที่ จะเผยแพร่ งบการเงินหรื อเผยแพร่ เกี่ ยวกับฐานะการเงินและ
สถานะของบริ ษทั ฯ จนกว่าบริ ษทั ฯ จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้วโดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมถึงผู ้
ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย
24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4. กาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่ าฝื นนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การตักเตือนเป็ นหนังสื อ ตัด
ค่าจ้าง พักงานชัว่ คราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรื อให้ออกจากงาน ซึ่ งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความ
ร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

• การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่ องอื่นๆ
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งความสาคัญ ในการดาเนิ นธุ รกิ จ ด้วยความโปร่ งใสและป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 5/2559 เมื่ อวัน ที่ 23 พฤศจิ กายน 2559 มี มติ กาหนดนโยบายการไม่ป ระกอบธุ รกิ จอันเป็ นการแข่งขันหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ รายละเอียดดังนี้
1. กรรมการของบริ ษทั ฯ จะไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั ฯ หรื อเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้าง
หุ ้นส่ วนสามัญหรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั อื่นที่ ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
2. กรรมการของบริ ษทั ฯ จะไม่กระทาการอันใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
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3. ในกรณี ที่กรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านใด ประสงค์จะลงทุนในธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะโดยตรงหรื อโดย
อ้อม บริ ษทั ฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าวก่อน ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขดังนี้
3.1 ให้กรรมการท่านดังกล่าวแจ้งความประสงค์ พร้อมทั้งระบุ รายละเอียดที่ สาคัญของธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องให้บริ ษทั ฯ ทราบ
รวมทั้งให้ขอ้ มูลอื่นๆ เพื่อให้บริ ษทั ฯ พิจารณาว่าจะเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรื อไม่
3.2 คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจ ารณาและแจ้งผลว่าบริ ษทั ฯ จะเข้าลงทุ นในในธุ รกิ จ ที่ เกี่ ยวเนื่ องหรื อไม่ ให้กรรมการท่ าน
ดัง กล่าวทราบภายในระยะเวลา 45 วัน นับ แต่ ว นั ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ได้รับ ข้อมู ลจากกรรมการท่ านดัง กล่ าวแล้ว หรื อ ภายใน
ระยะเวลาอื่นใดตามที่บริ ษทั ฯ และกรรมการท่านดังกล่าวจะตกลง
3.3 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ปฏิเสธไม่ลงทุนในในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ อง หรื อบริ ษทั ฯ ไม่แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการท่านดังกล่าว
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในระยะเวลาตามที่กาหนด ให้กรรมการท่านดังกล่าวมีสิทธิ ที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบนโยบายดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว และหากมีการแต่งตั้งกรรมการ
ท่านใหม่ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการแจ้งให้กรรมการท่านดังกล่าวได้รับทราบนโยบายดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วยเช่นกัน
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
10.1

นโยบายภาพรวม

บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของชุมนุมในทุกๆ พื้นที่ที่เข้าไปดาเนิน
ธุรกิจตามหลักปฏิบตั ิสากล โดยให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาวิถีชีวติ และความเป็ นอยูท่ ี่ดีอย่าง
ยัง่ ยืน

10.2

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน

1.

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ถือปฏิบตั ิแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อ
บริ ษทั ฯ ในระยะยาว โดยบริ ษทั ฯ มีหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อหากพบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็ นธรรมและมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างครบถ้วน
2. ส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรื อร่ วมสมคบคิดกัน
3. ไม่สนับสนุนการดาเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
4. จัดให้มีระบบการบริ หารจัดการที่ สามารถป้ องกันการจ่ายสิ นบนและทุจริ ตหรื อสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชกั ช้า
รวมถึงมีกระบวนการแก้ไขปั ญหาที่มีประสิ ทธิภาพพร้อมกับให้ความเป็ นธรรมหากเกิดกรณี ดงั กล่าวขึ้น
5. รณรงค์ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเห็ นความสาคัญของการต่อต้านการทุจริ ต รวมทั้งการกรรโชกและการให้
สิ นบนในทุกรู ปแบบ
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริ มคุณธรรม สร้างจิตสานึกและ
ค่านิ ยมที่ ถูกต้องในการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฯ จึงกาหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสื่ อสารให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิ บั ติหน้าที่ ตามนโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบการกระทาที่เข้าข่าย
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
2. กาหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรื อการทาสัญญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนต้องมีหลักฐานประกอบอย่าง
ชัดเจนและมีการกาหนดอานาจอนุมตั ิอย่างเหมาะสมและรัดกุม
3. กาหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ ครอบคลุมด้านการเงิ นและการบัญ ชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าธุ รกรรม
ทางการเงินดังกล่าวเป็ นไปด้วยความถูกต้อง โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
4. กาหนดหลักการให้หรื อการรับของขวัญ สิ่ งของ หรื อการบันเทิงที่อาจมีผลให้เกิ ดข้อสงสัยในพฤติกรรมการทุจริ ตหรื อ
การให้สินบน หากเป็ นการรับของขวัญควรเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด และต้อง
ตระหนักว่าการกระทาหรื อไม่กระทาใดๆ ต้องอยูภ่ ายใต้ความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
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5. จัดให้มีการสื่ อสารนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปยังกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ
ของบริ ษทั ฯ ให้รับทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนาไปปฏิบตั ิโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบการ
สื่ อสารภายในองค์กร เป็ นต้น
6. กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในกรณี ที่พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยส่ อให้เกิ ดการทุจริ ตและ
การประพฤติมิชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถส่ งรายละเอียดและ
หลักฐานต่างๆ ไปยังบริ ษทั ฯ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมลล์ หรื อจดหมาย
7. จัดทากลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยการกาหนดข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแส
ให้เป็ นความลับ กรณี ที่ขอ้ มูลของผูแ้ จ้งเบาะแสถูกเปิ ดเผย ผูท้ ี่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกดาเนินการ
ลงโทษทางวินยั
8. กาหนดบทลงโทษกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อสนับสนุนการกระทาที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น โดยจะดาเนิ นการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่ กรณี เช่ น ตักเตื อนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ลด
ค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และดาเนินคดีตามกฎหมาย เป็ นต้น
9. กาหนดให้มีการตรวจสอบและรายงานตามลาดับขั้นของสายงานการบังคับบัญชาของผูก้ ระทาการทุจริ ตจนกระทัง่ ถึง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั
10. กาหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประเมินโอกาสที่ จะเกิดการทุจริ ตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการ
ทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน่ ที่ผบู ้ ริ หารสามารถฝ่ า
ฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มา
หรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชน โดยบริ ษทั ฯ มีหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
1. สนับสนุ นและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน โดยหมัน่ ตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิ จของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
2. ส่ งเสริ มให้มีการเฝ้ าระวังการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนภายในธุรกิ จของตน และกระตุน้ ให้มีการปฏิ บตั ิ
ตามหลักการสิ ทธิ มนุ ษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุ รกิ จด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนยังครอบคลุมไปถึง
บริ ษทั ในเครื อ ผูร้ ่ วมทุน และคู่คา้
3. บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิต่อบุคลากรของบริ ษทั ฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิ บตั ิ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกาเนิ ด เชื้อชาติ เพศ
อายุ สี ผิว ศาสนา สมรรถภาพร่ างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่ มิได้เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบตั ิงาน
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ทรัพยากรบุคคลเป็ นสิ่ งสาคัญที่ส่งเสริ มและผลักดันการเติบโตของธุรกิจ บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักดีถึงการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่าง
เป็ นธรรม จึงได้จดั ทานโยบายด้านบริ หารงานบุคคลโดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยมีผลตอบแทนที่ เหมาะสมและสร้างแรงกระตุน้ ใน
การทางานทั้งในรู ปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่เหมาะสมตามระเบี ยบของบริ ษทั ฯ อีกทั้งให้
โอกาสบุคลากรของบริ ษทั ฯ ศึกษาเพิม่ เติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
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2. บุคลากรของบริ ษทั ฯ ทุกคนต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุ ดความสามารถ ซื่ อสัตย์สุจริ ต เที่ยง
ธรรม ยึดมัน่ ในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กบั บุคคลใดบุคคลหนึ่งทาแทนไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเว้นแต่
จะเป็ นการจาเป็ นหรื อเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในงานที่ไม่ตอ้ งใช้ความสามารถเฉพาะของตน
3. บุคลากรของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิงานตามสายบังคับบัญชา รับคาสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้ งั คับบัญชาของตน ไม่
ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจาเป็ น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผบู ้ งั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงานที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่อบุคคลนั้น หรื อต่อบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บุคลากรของบริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสและเปิ ดใจรับฟังความคิดเห็ นของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
4. บุคลากรของบริ ษทั ฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวกของบริ ษทั ฯ ในหน้าที่อย่างเต็มที่
ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อสวัสดิการที่ตน
มีสิทธิโดยชอบ
5. บุคลากรของบริ ษทั ฯ ต้องมีกริ ยามารยาทสุ ภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การ
งาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่ อมเสี ยต่อภาพลักษณ์บริ ษทั ฯ
6. บุคลากรของบริ ษทั ฯ สามารถใช้ชื่อและตาแหน่ งของตนเรี่ ยไรเงิ นเพื่อการกุศลที่ บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั แต่ห้ามใช้ชื่อของ
บริ ษทั ฯ หรื อตาแหน่งในบริ ษทั ฯ ในการเรี่ ยไรเงินเป็ นการส่วนตัวไม่วา่ ด้วยวัตถุประสงค์ใด
7. บุคลากรของบริ ษทั ฯ ควรให้ความร่ วมมือในกิจกรรมที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้ง
กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้น
8. ห้ามบุคลากรของบริ ษทั ฯ กระทาการที่ก่อความเดือดร้อน ราคาญ บัน่ ทอนกาลังใจผูอ้ ื่น ก่อให้เกิดความเป็ นปฏิปักษ์ หรื อ
รบกวนการปฏิบตั ิงาน ที่มีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศไม่วา่ ต่อบุคลากรของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ
ธุรกิจ รวมถึงการละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซ่ ึงภาพลามกอนาจารทั้งทางวาจา
และการสัมผัส
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ คานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ซ้ือสิ นค้าและบริ การจากบริ ษทั ฯ รวมทั้งผูบ้ ริ โภคซึ่งเป็ นผูท้ ี่ใช้
สิ นค้าและบริ การที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายด้วยราคาที่เป็ นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผูบ้ ริ โภค โดยบริ ษทั ฯ มี
แนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้าและบริ การให้ครบวงจร บริ การรวดเร็ ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริ ษทั ฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูบ้ ริ โภคอย่างเต็มที่ดว้ ย
ราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จากัดสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค และมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรมสาหรับผูบ้ ริ โภค
2. บริ ษทั ฯ ต้องไม่ทาการใดอันเป็ นการหลอกลวงหรื อทาให้หลงเชื่อในคุณภาพสิ นค้าและบริ การ
3. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริ การ ความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคนั้นมีความสาคัญยิง่ บริ ษทั ฯ
ต้องกาหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์และอบรมพนักงานในเรื่ องความ
ปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริ โภคอย่างเคร่ งครัดต่อเนื่อง
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริ ษทั ฯ มุ่งส่งเสริ มและ
ปลูกฝังจิตสานึ กทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นวิถีดาเนิ นชีวิตประจาวันของบุคลากร เพื่อประโยชน์
ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริ ษทั ฯสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง โดยบริ ษทั ฯ มี
แนวปฏิบตั ิดงั นี้
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1. บริ ษทั ฯ ส่งเสริ มให้ความปลอดภัยเป็ นเรื่ องสาคัญโดยจัดทาข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชี
วอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่มีมาตรการไม่นอ้ ยกว่าที่กฎหมายกาหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริ ษทั ฯ ต้องศึกษา
และปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบายข้อกาหนด และมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
2. บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้ องกันความสู ญเสี ยในรู ปแบบต่างๆ อันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั
การบาดเจ็บ หรื อเจ็บ ป่ วยจากการทางาน ทรั พย์สิน สู ญ หายหรื อเสี ยหาย การละเมิ ดระบบรั กษาความปลอดภัย การ
ปฏิบตั ิงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยต่อบุคลากร
และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็ นประจา ทั้งนี้ ถือเป็ นหน้าที่ รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานใน
การรายงานอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์ โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
3. บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปการ โดยจัดให้มีแผนควบคุมและป้ องกันเหตุฉุกเฉิ นในทุกพื้นที่ปฏิบตั ิการ
มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิ นและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรี ยมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉิ นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเช่น
เพลิงไหม้ ก๊าซสารเคมี หรื อของเสี ยรั่วไหล และมีการเตรี ยมพร้อมต่อเหตุวกิ ฤตอื่นที่อาจทาให้การดาเนินธุรกิจหยุดชะงัก
เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง และภาพลักษณ์ขององค์กร
4. บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่ อความเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจและเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กบั บุ คลากรของ
บริ ษทั ฯ พนักงานของผูร้ ับจ้าง ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบายกฎระเบี ยบ
ขั้นตอนวิธีปฏิบตั ิ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนนาไป
ยึดถือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่ งแวดล้อม
5. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ มีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่ อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดโดยตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริ มกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
6. หากการปฏิบตั ิงานใดไม่ปลอดภัย หรื อไม่อาจปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสิ่ งแวดล้อม หรื อพบว่าการปฏิบตั ิงานมีผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้บุคลากรของบริ ษทั ฯ ยุติ
การปฏิบตั ิงานเท่าที่ทาได้ชวั่ คราวเพื่อแจ้งผูร้ ่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดาเนิ นการแก้ไข หรื อ
วางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบตั ิงานต่อไปโดยเด็ดขาด
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม บริ ษทั ฯ ย่อมมีภาระที่ตอ้ งรับผิดชอบในการพัฒนา และคืนกาไรสู่
ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริ ษทั ฯ เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนตามการพัฒนาของสังคม บริ ษทั ฯ ถือเป็ นหน้าที่และเป็ นนโยบายหลักใน
การให้ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม ทานุบารุ งศาสนา สร้างสรรค์และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ดอ้ ยโอกาสให้เป็ น
ชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ โดยบริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. บริ ษทั ฯ มุ่งที่จะทาความเข้าใจ สื่ อสารกับสังคมถึงสถานะและข้อเท็จจริ งในการดาเนินงาน ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่อาจเปิ ดเผยได้ ให้ความร่ วมมือในการให้
ข้อมูลกับนักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ และผูส้ นใจทัว่ ไปอย่างทันสถานการณ์
2. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่ จะมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
อย่า งจริ ง จัง และต่ อ เนื่ อ งในการใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของ
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สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยของผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ยที่ เกี่ ยวข้องตลอดจนส่ งเสริ มกิ จกรรมทางสังคมในการรักษา
สิ่ งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3. บริ ษทั ฯ จะคานึ งถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสี ยหายของสังคม
สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
4. บริ ษทั ฯ ปลูกฝังจิตสานึ กในเรื่ องความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง
ให้ ค วามส าคัญ ในการท าธุ ร กรรมกับ คู่ ค ้าที่ มี เจตจ านงเดี ยวกัน กับ บริ ษ ัท ฯ ในเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมและ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นผูน้ าในการส่งเสริ มการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่ นหลัง
5. บริ ษทั ฯ จะคืนกาไรส่ วนหนึ่ งเพื่อกิ จกรรมที่ จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ กิ จกรรมที่ จ ะ
กระทาต้องเป็ นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมได้จริ ง หากเลือกใช้การบริ จาค
จะต้อ งตรวจสอบข้อมู ลผูร้ ั บ บริ จาค เพื่ อให้แน่ ใจว่าน าไปใช้เพื่ อการกุศ ลอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผล ก่ อ
ประโยชน์อย่างแท้จริ ง และการบริ จาคต้องมีเอกสารหลักฐาน
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10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม (After Process)
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจไปพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ที่ส่งเสริ มการทาประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
1.กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมกับคนในท้องถิน่
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมกิ จกรรม “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ
บดิ นทรเทพยวรางกูร เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา” ที่จดั ขึ้นโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
วัตถุประสงค์ เพื่อความปรองดองและสร้างความสามัคคีทุกภาคส่ วน รวมใจเป็ นหนึ่ งในการทากิ จกรรมสาธารณประโยชน์ถวาย
เป็ นราชสักการะและแสดงความจงรักภักดี โดยบริ ษทั ฯ ทากิจกรรมปลูกต้นไม้ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาและ
ร่ วมกับคนในชุ มชนทาความสะอาดวัดมาบตาพุด อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังร่ วมสนับสนุ นอาหารกลางวันให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมใน
ชุมชนกว่า 100 คน
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2.โครงการบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อสาธารณะ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั ฯ ร่ วมกันดาเนินตามนโยบายของบริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของชุมชนในทุกๆ พื้นที่ ที่เข้าไปดาเนินธุรกิจตามหลักปฏิบตั ิสากล โดยให้ความสาคัญต่อการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนและสังคม เพือ่ พัฒนาวิถีชีวติ และความเป็ นอยูท่ ี่ดีอย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างให้พนักงานได้รู้สึกมีส่วนร่ วม และรู ้สึกภาคภูมิใจ ในการเป็ นส่วนหนึ่งใน
การรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวสิ่ งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้
ปลูกฝัง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ เพื่อเป็ นการแสดงความรักและอาลัยอย่างหาที่สุดไม่ได้ของ
ปวงชนชาวไทย โดยการร่ วมประดิษฐ์ดอกดารัตน์ ซึ่งเป็ นดอกไม้ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดและพระราชทานแก่สมเด็จพระ
นางเจ้าสิ ริกิตร์พระบรมราชินีนาถ ขณะประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มอบให้กบั อบต.พลูตาหลวง จานวน 2,500 ดอก
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บริ ษทั ฯ และพนักงาน ได้ร่วมกันซื้อถังขยะมอบให้ อบต.ตะพง จังหวัดระยอง เพื่อให้จดั ตั้งบริ เวณชายหาด
แม่ราพึงและร่ วมกันเก็บขยะบริ เวณชายหาดแม่ราพึง ซึ่ งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดระยอง และมอบถังขยะทรงสู ง
อีกจานวนหนึ่งให้กบั ทางโรงเรี ยนวัดเนินพระ โดยบริ ษทั ฯ จัดทาสติ๊กเกอร์รูปการ์ตูนเพื่อให้ดูโดดเด่นเป็ นที่สะดุดตาของนักเรี ยน
และนักท่องเที่ยว เพื่อช่วยดึงดูดให้เห็นชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายในองค์ กร
11.1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่ อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริ ษ ัทได้ประเมิ น และพิ จารณาความเพียงพอของระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ ตามแบบประเมิ น ความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้แนวคิดของ The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หารทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบติดตาม (Monitoring Activities)
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมด้วย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้ฝ่ายบริ หารชี้แจงระบบในการบริ หารงานและการควบคุมภายใน มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีการจัดการบริ หารงาน
และระบบการควบคุมภายในที่ มีความเพียงพอและความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจแล้ว โดยระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วนมี
ประสิ ทธิ ผลที่ จะป้ องกันเรื่ องการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่ จะดาเนิ นการตามระบบการควบคุมภายใน และติดตามควบคุมดูแลการดาเนิ นงาน เพื่อให้สามารถป้ องกันทรัพย์สินของ
บริ ษทั ฯ จากการที่ กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบ หรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุ คคลที่ มีความขัดแย้งและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงอย่างเพียงพอ อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้างบริ ษทั เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จากัด (“เอ็มเอ”) เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินความ
พอเพียงของระบบควบคุมภายในของเป็ นต้น โดยผูต้ รวจสอบภายในดังกล่าวได้จดั ทารายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
บริ ษทั ฯ และนาเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อให้บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของระบบ
การควบคุมภายใน ซึ่งจะนาไปสู่การเสริ มสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ให้แก่บริ ษทั ฯ ในระยะยาว

11.2

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการพิจารณาแบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ทั้ง 3
ท่านเข้าร่ วมประชุมด้วยนั้น กรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั แต่อย่างใด

11.3

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในต่ อระบบการควบคุมภายใน

บริ ษทั ฯ ว่าจ้างบริ ษทั เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จากัด (“เอ็มเอ”) เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ โดย เอ็มเอ ได้มอบหมาย
ให้ นายสมชาติ กาลสุ ข หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งนาย
สมชาติ กาลสุ ข มี คุณ สมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิ บัติหน้าที่ ในการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากเป็ นผูม้ ี ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางานด้านการตรวจสอบภายในเป็ นอย่างดี และได้เข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษ ัทฯ จะต้องได้รับ อนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ความเห็นของผู้สอบบัญชี ต่อระบบการควบคุมภายใน

บริ ษทั สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (“ผูส้ อบบัญ ชี ”) ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ได้จัดทารายงานสรุ ปปั ญ หาและ
ข้อ เสนอแนะที่ พ บจากการตรวจสอบ (Management Letter) ส าหรั บ งวดสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 โดยผูส้ อบบัญ ชี ไม่ พ บ
ข้อบกพร่ องของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็ นนัยสาคัญ

การบริหารจัดการความเสี่ ยง
• การประเมินความเสี่ ยง
สาหรับในปี 2560 บริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทั้งหมด 4 ท่าน ดาเนินการภายใต้การกาคับดูแล
ของ คณะกรรมการบริ ษทั และได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยมีวาระเรื่ องสาคัญและการดาเนินการติดตาม ดังนี้
แผนบริหารเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้มีการพิจารณา กลัน่ กรองให้มีการประเมินความเสี่ ยงที่ครอบคลุมความเสี่ ยง ด้านกล
ยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านการเงิ น ความเสี่ ยงด้านการดาเนิ นงาน ความเสี่ ยงด้านกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ และความเสี่ ยงด้านอื่นๆ ที่ อาจมี
ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี นัยส าคัญ รวมถึ งพิ จ ารณาถึ งความสอดคล้อ งกับ เป้ าหมาย กลยุท ธ์ขององค์กร และ ได้ม อบหมาย
ผูร้ ับผิดชอบเพื่อนาไปปฏิบตั ิ รวมถึงการพิจารณาและให้ขอ้ คิดเห็ นต่อแผนบริ หารความเสี่ ยงโดยมุ่งเน้นการ ปรับปรุ งคุณภาพของ
แผนบริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับองค์กรและสถาณะการณ์ต่างๆ ก่อนนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษทั
1.

การติดตามกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้มี ก ารติ ด ตามความก้าวหน้าของแผนด าเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ยง พร้ อ มทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งการดาเนินงานให้มีการนาไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงมีการรายงานผล การบริ หาร
ความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบเป็ นลาดับถัดไป
2.

สร้ างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้ เกิดขึน้ ในองค์ กร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้รวมความเสี่ ยงของบริ ษทั บรรจุเป็ นขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานการควบคุม รวมถึงการรายงาน
ความเสี่ ยง อยู่ในระบบ ISO 19001: 2015 เพื่อสร้างให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่ อาจมีผลกระทบ และคณะกรรมการ
บริ หารของบริ ษทั รายงานต่อคณะกรรมการความเสี่ ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการความเสี่ ยงรายงาน ให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบเป็ นลาดับ
ถัดไป
3.

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญ ในการติดตามกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้บริ ษทั สามารถ
ดาเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน และบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

12.รายการระหว่ างกัน
12.1 ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผูถ้ ือหุ ้น ผูบ้ ริ หาร และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหมายถึงบริ ษทั ที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าว
ซึ่งสามารถสรุ ปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
นางสาวอรสา วิมลเฉลา

-

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

-

นายเกริ ก ลีเกษม

-

นางมาลี อินทร

-

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด (“เคสเซล”)

-

บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด (“ยูบีเอ”)

-
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ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ โดยดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น ใหญ่ ของบริ ษ ัท ฯ โดยมี สั ดส่ วนการถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ 39.853
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 120.00 ล้านบาท
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ โดยดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น ใหญ่ ของบริ ษ ัท ฯ โดยมี สั ดส่ วนการถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ 10.742
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 120.00 ล้านบาท
เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น ใหญ่ ของบริ ษ ัท ฯ โดยมี สั ดส่ วนการถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ 20.396
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 120.00 ล้านบาท
เป็ นบุตรของนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิ ทธิ ชยั ลีเกษม ซึ่ งนางสาว
อรสา วิม ลเฉลา เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและผูถ้ ื อ หุ ้น ใหญ่ ของบริ ษ ัท ฯ
และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
เป็ นผู ้บ ริ หารของบริ ษั ท ฯ โดยด ารงต าแหน่ ง ผู ้จัด การฝ่ ายขาย กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยท่ อ ไลนิ่ ง และวาล์ ว ไลนิ่ ง ที่ ใ ช้ กั บ
ของเหลวที่เป็ นสารเคมีหรื อของเหลวที่มีลกั ษณะกัดกร่ อน
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 2 ราย ได้แก่
นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม
มีผถู ้ ือหุ ้นคือ บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด (“พีพีเอ็ม”) มีสัดส่ วนการ
ถื อ หุ ้น ในเคสเซลร้ อ ยละ 99.99 ของทุ น จดทะเบี ยนที่ ช าระแล้วจานวน
8.00 ล้านบาท ซึ่ ง พีพีเอ็ม ถือหุ ้นโดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา ในสัดส่ วน
ร้อยละ 99.99 และ พีพีเอ็ม มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 2 ราย
ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม
ประกอบธุรกิจให้บริ การบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
มีกรรมการร่ วมกัน กับ บริ ษทั ฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมล
เฉลา และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม
มีผูถ้ ื อ หุ ้น คื อ บริ ษ ัท พี พีเอ็มเอ็น จิ เนี ยริ่ ง จากัด (“พี พีเอ็ม ”) และบริ ษัท
เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน) (“เนาวรัตน์”) มีสัดส่ วนการถือหุ ้น
ใน ยูบีเอ ร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน
รับรองโดย …………………..

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
(“พีพีเอ็ม”)

-

ห้างหุน้ ส่ วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
(“อัครวินท์”)

-

บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
(“บีเจซี เฮฟวี”่ )

-

บริ ษทั วิมลเฉลา จากัด
(“วิมลเฉลา”)

-

95

ลักษณะความสั มพันธ์
40.00 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ ง พีพีเอ็ม ถือหุ ้นโดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา
ในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 99.99 และ พี พี เอ็ม มี ก รรมการร่ วมกัน กับ บริ ษ ัท ฯ
จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริ ษทั อื่น
มีกรรมการร่ วมกัน กับ บริ ษทั ฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมล
เฉลา และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม
มีผูถ้ ือหุ ้นใหญ่คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 15.00 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
มีกรรมการจานวน 1 รายได้แก่ นางมาลี อินทร ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ฯ โดยด ารงต าแหน่ งผู ้จั ด การฝ่ ายขาย กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารจั ด การ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
มีผถู ้ ือหุ ้นใหญ่คือ นางมาลี อินทร โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 41.67
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 2.40 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ นางจันทร์ จิรา สมัคร
ไทย
ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
มีกรรมการร่ วมกัน กับ บริ ษทั ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมล
เฉลา
มีผูถ้ ือหุ ้นใหญ่คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อย
ละ 30 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 1.00 ล้านบาท

รับรองโดย …………………..

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันที่บริ ษทั ฯ เข้าทารายการกับบุคคล/นิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสาหรับงวดบัญชีปี 2559 และสาหรับงวด
บัญชีปี 2560 รายละเอียดดังนี้
1.1 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนายเกริ ก ลีเกษม รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2559 ม.ค. – ธ.ค. 2560

เช่าที่ดินจังหวัดระยอง
ค่าเช่าที่ดิน

720,629

720,629

เจ้าหนี้อื่น

225,629

361,259

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ เช่าที่ดินจานวน 1 แปลง พื้นที่ 2,000 ตารางวา กับนายเกริ ก ลี
เกษม เพื่อ เป็ นที่ต้ งั ของอาคารสานักงานและอาคารคลังสิ น ค้าที่จงั หวัดระยอง
โดยบริ ษ ัทฯ ได้ท าสั ญญาเช่ าที่ ดิน นี้ กับนายเกริ ก ลีเกษม เป็ นเวลา 20 ปี ตั้งแต่
วัน ที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธัน วาคม 2578 โดยมีค่าเช่ า 45,000 บาทต่อ เดื อ น
และค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี ซึ่ งค่าเช่าและอัตราการขึ้นค่าเช่าอ้างอิงจาก
การประเมินราคาโดยบริ ษทั ซิมส์ พร็ อพเพอร์ต้ ี คอนซัลแทนท์ จากัด (ผูป้ ระเมิน
หลักคื อ นายวรศักดิ์ โชติ แ ฉล้มสกุล ชัย) ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมิน ราคาอิ ส ระที่ ได้รั บ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผูป้ ระเมินราคาอิสระได้ประเมินราคา
ค่าเช่ าที่ดินด้วยวิธีเปรี ยบเทียบข้อมูลตลาด บนสมมติฐานการเช่าที่ดิน 20 ปี สิ่ ง
ปลูกสร้างที่ต้ งั อยูบ่ นที่ดินเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ไม่ได้นาที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้างไปใช้ประโยชน์ในการให้เช่าช่วงต่อกับบุคคลอื่น บริ ษทั ฯ จึง
ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่น ใดนอกเหนื อ จากเป็ นที่ต้ งั ของอาคารส านักงานและ
อาคารคลังสิ นค้าของบริ ษ ัท ฯ เอง ดังนั้น ค่ าเช่ านี้ จึงอ้างอิงเฉพาะการเช่ าที่ ดิน
เท่านั้น

1.2 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนางมาลี อินทร รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ขายสิ นค้า
รายได้จากการขาย
และบริ การ
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มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2559 ม.ค. – ธ.ค. 2560
5,560

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในปี 2559 นางมาลี อินทร ได้ซ้ื อชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ (Spare parts) ที่ใช้ใน
ปั๊ ม สู บ ส่ งน้ าและของเหลว รวมมู ล ค่ า 4,280 บาท ซึ่ งจากการขายสิ น ค้า
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้รับกาไรขั้นต้นร้อยละ 12 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายการ
ขายสิ นค้าให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานอุดหนุ นและส่ งเสริ มสิ นค้าของ
บริ ษทั ฯ โดยสิ นค้าที่ซ้ือไป พนักงานจะต้องนาไปใช้เพื่อการส่ วนตัวเท่านั้น
มิได้นาไปจาหน่ ายต่อหรื อเก็งกาไรแต่อย่างใด ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะคิดอัตรากาไร
ขั้นต้น ในการขายสิ น ค้าให้แก่ พนักงานประมาณร้ อยละ 10 ดังนั้น การท า
รายการในครั้ งนี้ บริ ษัท ฯ ได้ข ายสิ นค้า ให้ แ ก่ น างมาลี อิ น ทร ซึ่ งเป็ น
พนักงานของบริ ษทั ฯ ในอัตรากาไรขั้นต้นที่ร้อยละ 12 เป็ นการทารายการที่
เป็ นไปตามนโยบายการขายสิ นค้าให้แก่พนักงานที่บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้

รับรองโดย …………………..

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

1.3 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ เคสเซล รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2559 ม.ค. – ธ.ค. 2560

เช่าพื้นที่สานักงาน
ค่ า เช่ า พื้ น ที่ ส านั ก งาน
และค่าบริ การ

132,372

132,372

เจ้าหนี้อื่น

24,080

23,325

การใช้งานโทรศัพท์
ค่าโทรศัพท์

6,314

4,046

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาบริ การฉบับใหม่กบั เคส
เซล มี ร ะยะเวลาการเช่ า 3 ปี ตั้ งแต่ ว ัน ที่ 1 มกราคม 2559 ถึ ง วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยมีอตั ราค่าเช่ าและค่าบริ การรวมจานวน 11,031 บาทต่อ
เดื อน ซึ่ งอ้างอิงจากการประเมิน ราคาด้วยวิธีเปรี ยบเทียบข้อมูลตลาด โดย
บริ ษทั ซิ มส์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี คอนซัลแทนท์ จากัด (ผูป้ ระเมินหลักคือ นายวร
ศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย) ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต.ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าที่ดินและสัญญา
สื บเนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้เช่าพื้นที่สานักงานจาก เคสเซล ซึ่งตั้งอยูท่ ี่อาเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ประโยชน์เป็ นสานักงาน กรุ งเทพฯ เคส
เซลจึงได้ให้บริ ษทั ฯ ใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนในนามของเคส
เซล โดยเคสเซลได้เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามการใช้งานจริ ง

1.4 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ ยูบีเอ รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2559 ม.ค. – ธ.ค. 2560

ขายสิ นค้า
รายได้จากการขายและ
บริ การ

547,140

15,209,300

ลูกหนี้การค้า

80,507

166,706
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้นาส่ งใบเสนอราคาในการจัดหาและจาหน่ ายปั๊ มสู บส่ ง
น้ าและของเหลวให้แก่ ยูบีเอ จานวน 26 รายการ รวมมูลค่า 22.04 ล้านบาท
แต่เป็ นอัตรากาไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกับการขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องลดราคาขายสิ นค้าให้ต่าลงกว่าการขายสิ นค้าโดย
ปกติ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านราคากับบริ ษทั คู่แข่ง และจะ
ส่ งผลให้บ ริ ษ ัท ฯ มีผลงานอ้างอิ ง (Reference) กับ หน่ วยงานบ าบัดน้ าเสี ย
กรุ งเทพมหานคร และเป็ นโอกาสในการเข้าถึงงานจัดหาและจาหน่ ายสิ นค้า
อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ให้ กับ หน่ วยงานบ าบัด น้ าเสี ย กรุ งเทพมหานคร และ
หน่ วยงานภาครั ฐ อื่ น ๆ รวมถึ ง โอกาสในการได้ รั บ งานบริ การซ่ อม
บารุ งรั กษา และการเปลี่ยนทดแทนชิ้ นส่ วนและอุป กรณ์ (Spare parts) ใน
อนาคต
อย่างไรก็ดี ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับคาสั่งซื้ อจากใบเสนอราคา 3 รายการ
มูลค่ารวม 471,900 บาท สาหรับใบเสนอราคาทั้ง 26 รายการข้างต้นนี้ ในปี
2560 บริ ษทั ฯ ได้รับคาสั่งซื้ อจากใบเสนอราคา 8 รายการ มูลค่ารวม 15.21
ล้านบาท โดยรายการขายทั้งหมดดังกล่าว มีอตั รากาไรขั้นต้น เฉลี่ยร้ อยละ
14.92 และ ที่ใกล้เคียงกับการขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป สาหรับใบเสนอ
ราคาที่เหลือ 10 รายการ มูลค่า 1.49 ล้านบาท ยูบีเอ แจ้งว่าจะไม่สั่งซื้ อ และ
ใบเสนอราคาอีก 8 รายการ มูลค่า 5.34 ล้านบาท อยูร่ ะหว่างการพิจารณา ซึ่ ง
การขายดังกล่ าวเป็ นราคาขายที่ ส ามารถเที ยบเคี ยงได้กับ ราคาขายให้แ ก่
บุคคลภายนอก
รับรองโดย …………………..

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

1.5 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ อัครวินท์ รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2559 ม.ค. – ธ.ค. 2560

ขายสิ นค้า
รายได้จากการขายและ
บริ การ

-

38,825

ลูกหนี้การค้า

-

41,543

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ขายสิ น ค้าวัส ดุสิ้นเปลือง ประเภทผ้ากันไฟ ตราสิ นค้า
HEPTAGON สิ น ค้าประเภทท่ อ ตราสิ น ค้า ไทย พี พี อ าร์ แ ละสิ นค้าวัส ดุ
สิ้ นเปลือง ประเภทกาวยาแนวเหลว ตราสิ น ค้า LOCTITE ให้แก่ อัครวิน ท์
การขายดังกล่ าวเป็ นราคาขายที่ ส ามารถเที ยบเคี ยงได้กับ ราคาขายให้แ ก่
บุคคลภายนอก

1.6 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ บีเจซี เฮฟวี่ รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ขายสิ นค้า
รายได้จากการขายและ
บริ การ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2559 ม.ค. – ธ.ค. 2560
7,695

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในปี 2559 บริ ษ ัท ฯ ขายสิ น ค้าวัส ดุ สิ้ น เปลื อ ง ประเภทประเก็น เหลว ตรา
สิ นค้า LOCTITE ให้แก่ บีเจซี เฮฟวี่ ซึ่ งราคาขายเป็ นราคาต้นทุนบวกกาไรที่
เหมาะสม โดยอัตรากาไรนี้ สามารถเที ยบเคี ยงได้กับ อัตรากาไรที่ บ ริ ษทั ฯ
ขายประเก็น เหลวให้แก่ บุ คคลภายนอก ทั้งนี้ การท าธุ รกรรมทางการค้านี้
เป็ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ โดยมี ก ารก าหนดราคาขายและเงื่ อ นไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ

1.7 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ วิมลเฉลา รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
เช่าห้องประชุม
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
เจ้าหนี้อื่น
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มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2559 ม.ค. – ธ.ค. 2560
1,869

-

-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้เช่าห้องประชุมที่อาคารสยามราช
ธานี กรุ งเทพฯ เพื่ อ เป็ นสถานที่ ใ นการจัด การประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559
อัน เนื่ องจากส านั ก งานใหญ่ ข อง บริ ษั ท ฯ ตั้ งอยู่ ที่ จัง หวัด ระยอง แต่
คณะกรรมการบริ ษทั ส่ วนใหญ่มีความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้
ที่ กรุ งเทพฯ ดังนั้น บริ ษ ัท ฯ จึงมีความจาเป็ นต้องเช่ าห้องประชุ มที่ อ าคาร
สยามราชธานี เพื่อเป็ นสถานที่ในการจัดประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ราคาค่าเช่ า
ห้องประชุมที่อาคารสยามราชธานี เป็ นราคาที่ต่ากว่าราคาค่าเช่าห้องประชุม
ในสถานที่อื่นที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง

รับรองโดย …………………..

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2559 ม.ค. – ธ.ค. 2560

ขายสิ นค้า
รายได้จากการขายและ
บริ การ

-

220,480

ลูกหนี้การค้า

-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าปั๊ ม ประเภทปั๊ มสู บส่ งน้ าและของเหลว ตรา
สิ นค้า ซู รู มิ ให้ แ ก่ วิม ลเฉลา ซึ่ งราคาขายเป็ นราคาต้น ทุ น บวกก าไรที่
เหมาะสม โดยอัตรากาไรนี้ สามารถเที ยบเคี ยงได้กับ อัตรากาไรที่ บ ริ ษทั ฯ
ขายให้แก่ บุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทาธุ รกรรมทางการค้านี้ เป็ นการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ ตามปกติ โดยมี ก ารก าหนดราคาขายและเงื่ อ นไขทางการค้ า
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น ๆ

1.8 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2559 ม.ค. – ธ.ค. 2560

ขายสิ นค้า
รายได้จากการขายและ
บริ การ

-

659,800

ลูกหนี้การค้า

-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าปั๊ ม ประเภทปั๊ มสู บส่ งน้ าและของเหลว ตรา
สิ น ค้า กรุ นด์ฟอส ให้แก่ พีพีเอ็มเอ็น จิ เนี ยริ่ ง ซึ่ งราคาขายเป็ นราคาต้นทุ น
บวกก าไรที่ ต่ า กว่า ราคาขายให้ กับ ลู ก ค้า รายอื่ น ทั้ง นี้ บริ ษัท ฯ มี ค วาม
จาเป็ นต้องลดราคาขายสิ นค้าให้ต่าลงกว่าการขายสิ นค้าโดยปกติ เพื่อให้มี
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคากับบริ ษทั คู่แข่ง

1.9 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ สยามราชทราเวิล รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ซื้อสิ นค้า
เจ้าหนี้การค้า

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2559 ม.ค. – ธ.ค. 2560
55,640
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปดูงานที่เกาหลีกบั UBA

1.10 รายการค้ าประกันและการจานองของบริ ษทั ฯ และบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการค้ าประกันและการจานองของสถาบันการเงินแห่งที่ 1 รายละเอียดดังนี้
ผูค้ ้ าประกัน
: นางสาวอรสา วิมลเฉลา, นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
สิ นทรัพย์ค้ าประกัน : เงินฝากประจาของบริ ษทั
วงเงินสิ นเชื่อ
: เงินเบิกเกินบัญชี,เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท,สัญญาปริ วรรตเงินตรา,หนังสื อค้ าประกัน
วงเงินกูย้ มื รวม : 124,790,000 บาท
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ : การค้ าประกันดังกล่าวเป็ นการค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อกับสถาบันการเงินที่ให้
การสนับสนุนวงเงินสิ นเชื่อ เพื่อใช้ในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การค้ าประกันดังกล่าว
ไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
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หลังจากบริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการเจรจากับสถาบันการเงินแห่งที่
1 เพื่อปลดภาระค้ าประกันให้กบั นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร ตันทะอธิ พานิ ช เป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว สาหรับสถาบันการเงิ น
แห่งที่ 2 บริ ษทั ฯได้ดาเนินการขอปลดภาระค้ าประกันดังกล่าว ซึ่งได้ดาเนินการไปเรี ยบร้อยแล้วแต่อยูร่ ะหว่างรอการอนุมตั ิ
หากบริ ษทั ฯ จะทาการกูย้ มื เงินหรื อขอวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารใดๆ ซึ่งมีเงื่อนไขให้กรรมการเป็ นผูค้ ้ าประกัน นางสาวอรสา วิมล
เฉลา และนายแสงเพชร ตันทะอธิ พานิ ช มีความยินยอมที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อนั้นๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนจากการค้ าประกัน
ในทุกกรณี และยินยอมปลดภาระค้ าประกันในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีหลักทรัพย์ค้ าประกันอื่นมาทดแทน

12.3 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ งมี คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่ วมประชุ มได้ให้
ความเห็ นการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ รวมทั้งสอบทาน
ข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ในรอบปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เห็นว่า เป็ นรายการที่บริ ษทั ฯ กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบธุรกิจ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการ
ที่มีความจาเป็ น สมเหตุสมผล และไม่ทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์แต่อย่างใด รายการอื่นๆ นอกเหนื อจากรายการธุรกิจปกติและ
รายการสนับสนุ นธุ ร กิจปกติ ได้แก่ การค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่ อ เป็ นต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกัน
ดังกล่าวและมีความเห็นว่าเป็ นรายการที่เกิดขึ้นตามความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์แต่อย่างใด

12.4 มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
การทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การทารายการเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใสและเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ ของบริ ษ ัทฯ โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพ ย์และ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยจะไม่สามารถเข้าร่ วมในการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณี ที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็ นในการทารายการ
และความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป และการทารายการที่เป็ น
ข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป ให้มีหลักการดังนี้
12.4.1 การทารายการทีเ่ ป็ นข้ อตกลงทางการค้ าทีม่ เี งื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
การทารายการธุ รกิ จ ปกติและรายการสนับสนุ นธุ รกิ จ ปกติ ได้แก่ การขายสิ นค้าและการให้บริ การ การเช่ าที่ ดิน การเช่าพื้น ที่
สานักงาน เป็ นต้น จะต้องมีขอ้ ตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็ นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กบั การทารายการระหว่างบริ ษทั
ฯ กับบุคคลทัว่ ไป หรื อการทารายการระหว่างบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บุคคลทัว่ ไป หรื อการทารายการในลักษณะ
เดียวกับของผูป้ ระกอบการอื่นในธุรกิจ โดยได้อนุมตั ิในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดี ยวกับ ที่ วิญญู ชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดี ยวกันด้วยอานาจต่อรองที่ ปราศจาก
อิทธิ พลในการที่ ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุค คลที่ มีความเกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ สามารถดาเนิ นการได้
ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุมตั ิ และจัดทารายงานสรุ ปการทาธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน
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12.4.2 การทารายการทีเ่ ป็ นข้ อตกลงทางการค้ าทีไ่ ม่ เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ ไม่เป็ นเงื่อนไขโดยทัว่ ไป บริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณา
และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นในการเข้าทารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีผปู ้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูต้ รวจสอบ
บัญชีเป็ นผูใ้ ห้ความเห็ นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจและให้ความเห็ นต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และหากหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.5

นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

บริ ษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันที่ จะเกิ ดขึ้นต่อเนื่ องในอนาคตได้แก่ การเช่าที่ ดินที่จงั หวัดระยองกับนายเกริ ก ลีเกษม และ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา เพื่อเป็ นที่ต้ งั อาคารสานักงานและอาคารคลังสิ นค้าของบริ ษทั ฯ และการเช่าพื้นที่สานักงานกับ เคสเซล เพื่อเป็ น
พื้นที่ สานักงานกรุ งเทพฯ ซึ่ งรายการนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุ มตั ิในหลักการการเข้าทารายการโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว (รายละเอียดของสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน และสัญญาเช่าพื้นที่สานักงานได้เปิ ดเผยในส่ วนที่
2.2.5)ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ปกติ เป็ นรายไตรมาส อย่างไรก็ ต าม การท ารายการที่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นไปตามธุ ร กิ จ ปกติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต บริ ษ ัท ฯ จะจัด ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการนั้นก่อนการเข้าทารายการระหว่างกันทุก
ครั้ง
หากบริ ษทั ฯ ประสงค์ที่จะเข้าทารายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมี
ความขัดแย้งในอนาคต บริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิตามนโยบายและขั้นตอนที่ ได้กล่าวไว้อย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็ นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ใน
กรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้น บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการให้มีบุคคลผูม้ ี
ความรู ้ความชานาญพิเศษ เช่น ผูป้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ หรื อผูต้ รวจสอบบัญชีเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว โดยความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลที่ มีความรู ้ความชานาญพิเศษ จะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อ มูล ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษ ัท ฯ (แบบ 56-2) ตามหลัก เกณฑ์แ ละกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ส่ วนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลดาเนินงาน
13.ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาชาระหนี้
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
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ณ 31 ธ .ค.2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้านบาท
ร้ อยละ
205.05
90.09
227.60
100.00
107.44
47.21
111.82
49.13
115.78
50.87

ปี 2558
ล้านบาท
410.82
10.61
421.43
308.90
40.20
32.78
0.10
8.37
31.06

ร้ อยละ
97.48
2.52
100.00
73.30
9.54
7.78
0.02
1.99
7.37

หน่ วย
เท่า
วัน
วัน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ

ตรวจสอบแล้ว
ณ 31 ธ .ค.2559
ล้านบาท
202.30
227.99
80.40
85.40
142.59

ณ 31 ธ.ค. 2560

ร้ อยละ
88.73
100.00
35.27
37.46
62.54

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2559
ล้านบาท
ร้ อยละ
426.65
98.24
7.66
1.76
434.31
100.00
318.28
73.28
40.31
9.28
41.66
9.59
0.06
0.01
7.20
1.66
26.81
6.17

ปี 2558
1.91
89.26
100.70
24.81
7.37
27.56
12.78
1.73
0.97
652.68
386.33

ล้านบาท
344.16
402.79
96.53
103.78
299.02

ร้ อยละ
85.44
100.00
23.97
25.76
74.24

ปี 2560
ล้านบาท
403.18
9.62
412.80
282.85
43.21
41.37
0.03
9.41
34.74

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2559
2.52
64.85
65.91
25.40
6.17
20.75
11.77
1.91
0.60
317.33
-

ร้ อยละ
97.67
2.33
100.00
68.52
10.47
10.02
0.01
2.28
8.42

ปี 2560
3.57
62.71
69.01
29.84
8.70
16.27
11.39
1.31
0.35
2,361.65
71.62
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลดาเนินงาน

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จ จัดหาและจ าหน่ ายสิ น ค้าอุตสาหกรรมใน 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผลิตภัณ ฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม และกลุ่มธุ รกิ จ งานบริ การ โดยมีสินค้าหลากหลาย
มากกว่า 3,500 รายการ ภายใต้ต ราสิ น ค้าที่ มี ชื่ อ เสี ยงมากกว่า 40 ตราสิ น ค้า และให้บ ริ ก ารต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องแก่ โ รงงานอุ ต สาหกรรม
ความสามารถในการสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ จะขึ้นอยูก่ บั การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุนของผูป้ ระกอบการในเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ และการเติบโตของแต่ละภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็ นไปตามสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและการลงทุนในภาคเอกชน รวมถึงการ
ขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกซึ่ งเป็ นจุดยุทธศาสตร์หลักของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ดี ความหลากหลายของสิ นค้าทาให้บริ ษทั ฯ
สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่ งจะเป็ นการรักษาระดับรายได้ของบริ ษทั ฯ ให้มีความสม่ าเสมออย่าง
ต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปี ที่ ผ่านมา บริ ษ ัทฯ มุ่งเน้นการจัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าที่ มีคุณ ภาพและให้ความสาคัญ กับ การสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคู่คา้ ทางธุรกิจได้แก่ ผูผ้ ลิตสิ นค้า ผูจ้ าหน่ายสิ นค้า ลูกค้า และบริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันมาโดยตลอด ในปี
2558 บริ ษทั ฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่ งรับรองคุณภาพในด้านการออกแบบ จาหน่ าย ประกอบ ติดตั้ง และบริ การหลังการขาย
สาหรับสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ งได้แก่ ปั๊ มสู บส่ งน้ าและของเหลว ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง ด้วย
ความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล บริ ษทั ฯ จึงได้รับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจจากคู่คา้ ทางธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่ อง ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีสานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่จงั หวัดระยอง เพื่อจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมและให้บริ การด้านวิศวกรรมที่
ใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เนื่ องจากระยองเป็ นศูนย์กลางของภาคตะวันออกที่มีพ้ืนที่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ อีกทั้ง
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งสานักงานกรุ งเทพฯ เพื่อนาเสนอและจาหน่ ายสิ นค้าอุตสาหกรรมทั้ง 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์โดยจะเสริ มสร้างศักยภาพในการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล และภูมิภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย รวมถึงการจาหน่ายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ
ซึ่งเป็ นโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริ ษทั ฯ ในการสร้างรายได้ที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
14.1.1.ภาพรวมของการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
ในปี 2558-2559 บริ ษทั ฯมีรายได้จากการขายและบริ การจานวน 410.82 ล้านบาท และ 426.65 ล้านบาท ตามลาดับและมีอตั ราการ
เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 3.85 บริ ษทั ฯมีกาไรขั้นต้นจานวน 101.91 ล้านบาทและ 108.37 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ
24.81 และ 25.40 ตามลาดับ
จากผลการดาเนินงานของปี 2560 บริ ษทั ฯมีรายได้จากการขายและบริ การจานวน 403.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จานวน 23.47
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 5.50 เนื่ องจากการลดลงของรายได้จากการขายและบริ การในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม จานวน
29.29 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 32.47 และมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตระบบท่อลดลดจากปี 2559 จานวน 9.98
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 7.36 และมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์บริ การเพิ่มขึ้น จานวน 17.25 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.27 จากรายได้จาก
การขายและบริ การทั้งหมด
ในปี 2560 การลดลงของรายได้ก ลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มที่ สาคัญ สื บ เนื่ องมาจาก บริ ษ ัทฯไม่ มีงานขายที่ เป็ น
โครงการขนาดใหญ่ โดยที่ลูกค้าอุตสาหกรรมหลักไม่มีการลงทุนในโครงการใหญ่ในรอบ 1-2 ปี ที่ผา่ นมา
จากการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาข้างต้น บริ ษทั ฯมีกาไรสุ ทธิสาหรับปี 2560 จานวน 34.74 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิร้อยละ 8.41
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 7.93 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.58 เนื่องจากบริ ษทั ฯมีความสามารถในการทากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2559
จานวน 11.96 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.04 จากฝ่ ายกลุ่มผลิ ตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิ ตและระบบท่ อ ฝ่ ายกลุ่มผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ ม และหน่วยธุรกิจใหม่คือฝ่ ายกลุ่มธุรกิจงานบริ การ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 402.79 ล้านบาท หนี้ สินรวม 103.78 ล้านบาท และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 299.02
ล้านบาท
14.1.2.การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้รวมของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 – 2560 ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริ การ และรายได้อื่น เป็ นจานวน 421.42 ล้าน
บาท 434.31 ล้านบาท และ 412.80 ล้านบาท ตามลาดับ รายละเอียดดังนี้
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
รายได้ รวม
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
รายได้จากการขายและบริ การ
410.82
97.481
426.65
98.24
403.18
97.67
1
รายได้อื่น
10.61
2.52
7.66
1.76
9.62
2.33
รวมรายได้
421.42
100.00
434.31
100.00
412.80
100.00
หมายเหตุ 1. รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่านายหน้า รายได้ส่งเสริ มการขาย และดอกเบี้ยรับ เป็ นต้น
รายได้ จากการขายและบริการ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริ การของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2558 – 2560 แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม และกลุ่มธุรกิจงานบริ การ
รายละเอียดดังนี้
ปี 2558
ล้านบาท ร้ อยละ

ปี 2559
ล้านบาท ร้ อยละ

ปี 2560
ล้านบาท ร้ อยละ

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม

159.66

38.86

166.31

38.98

137.02

33.98

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การ
รวมรายได้จากการขายและบริการ

123.83
127.32

30.14
30.99

135.53
124.80

31.77
29.25

410.82

100.00

426.65

100.00

125.56
123.35
17.25
403.18

31.14
30.60
4.28
100.00

รายได้จากการขายและบริการ

หมายเหตุ 1 ในปี 2558 – 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริ การ จานวน 410.82 ล้านบาท 426.65 ล้านบาท และ 403.18 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยการวิเคราะห์รายได้จากการขายและบริ การแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
1. รายได้ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มจานวน 166.31 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 38.98 ของ
รายได้จากการขายและบริ การ ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มเพิ่มขึ้ นจากปี 2558 จานวน 6.65 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่สาคัญมาจากโอกาสทางธุรกิจที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าในงานที่มีมูลค่าสูงให้แก่ลูกค้า
รายสาคัญ ได้แก่ การจัดหาและจาหน่ ายปั๊ มประเภทหมุนเหวี่ยงที่ ใช้ในระบบสาธารณู ปโภคให้แก่บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิ คอล จากัด
(มหาชน) ซึ่ งมีมูลค่า 12.00 ล้านบาท รวมถึงการจัดหาและจาหน่ ายปั๊ มประเภทหมุนเหวี่ยงที่ ใช้ในระบบสาธารณู ปโภคและปั๊ มประเภท
แทนที่บวกที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่ผรู ้ ับเหมาหลายราย ซึ่งมีมูลค่ารวม 32.90 ล้านบาท
ในปี 2560 บริ ษทั ฯมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม จานวน 137.02 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 33.98 ของ
รายได้จากการขายและบริ การ ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จานวน 29.29 ล้านบาท
หรื อ ลดลงร้อยละ 17.61 การลดลงของรายได้ มีสาเหตุสาคัญมาจากการชะลอตัวของการลงทุนก่อสร้างโรงงาน และ สภาวะเศรษฐกิจของ
104

รับรองโดย …………………..

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลดาเนินงาน

โลกและภายในประเทศ ทาให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่ อมบารุ ง ค่าใช้จ่ายในการซื้ อ เปลี่ยนปั๊ มใหม่ลดลง รวมถึง
สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงทาให้รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มลดลง และเมื่อปี 2559 บริ ษทั ฯได้มีการส่งมอบปั๊ มใน
ระบบสาธารณูปโภคที่มีมูลค่าสูงให้กบั กลุ่ม พีทีทีโกลบอล เคมีคอล โดยในปี 2560 ไม่มีงานที่มีมูลค่าสูงมากนัก รายได้ส่วนใหญ่จะเป็ นงาน
ซ่อมบารุ ง จึงทาให้รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า
2. รายได้ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจานวน 135.53 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 31.77 ของรายได้จากการขายและบริ การ ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้าจ านวน 11.70 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 9.45 การเพิ่มขึ้ นของรายได้ที่สาคัญ มาจากการจัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าประเภท
ชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ (Spare parts) ซึ่ งใช้ในงานซ่ อมบารุ งและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานของอุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ และโอกาสทางธุรกิจที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าในงานที่มีมูลค่าสูงให้แก่ลูกค้ารายสาคัญ ได้แก่
การจัดหาและจาหน่ายระบบท่อพลาสติก HDPE ให้แก่บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลค่า 7.25 ล้านบาท
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนนการผลิตและระบบท่อ จานวน 125.55 ล้านบาท
คิดเป็ น ร้อยละ 31.14 ของรายได้จากการขายและบริ การ ทั้งนี้ รายได้ลดลงจากปี 2559 จานวน 9.98 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 7.36 การ
ลดลงของรายได้ที่สาคัญมาจากการลดลงของงาน Turn around ประกอบกับในปี 2560 จานวนพนักงานฝ่ ายขายลดลง ทาให้ขาดโอกาสที่จะ
หางานได้เพิ่มมากขึ้น
3. รายได้ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ วสั ดุนวัตกรรม
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมจานวน 124.81 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.25 ของรายได้จาก
การขายและบริ การ ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมลดลงจากปี 2558 จานวน 2.51 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 1.97 เนื่ องจาก
สภาวะค่าน้ ามันลดลง ลูกค้าในไลน์การผลิตชะลอการซ่อมบารุ งและการผลิตส่งผลให้ยอดขายสิ นค้าในกลุ่มนี้ลดลง
ในปี 2560 บริ ษทั ฯมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมจานวน 123.35 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 30.60 ของรายได้
จากการขายและบริ การ ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมลดลงจากปี 2559 จานวน 1.44 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 1.16 ซึ่งการ
ลดลงของรายได้ยงั คงมีผลสื บเนื่ องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ยงั ชะลดตัวต่อเนื่องจากปี 2559 ประกอบกับลูกค้ายังคงชะลอการซ่อมบารุ งและ
การผลิตทาให้ยอดขายสิ นค้าในกลุ่มนี้ลดลง
4. รายได้ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ ธุรกิจงานบริการ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯมี รายได้จ ากกลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิ จ งานบริ การจ านวน 17.25 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 4.28 ของ
รายได้จากการขายและบริ การ
5. รายได้ อื่น
ในปี 2558– 2560 บริ ษ ัท ฯ มี รายได้อื่น จานวน 10.61 ล้านบาท 7.66 ล้านบาท และ 9.62 ล้านบาท ตามล าดับ คิ ด เป็ น
สัดส่ วน ร้อยละ 2.52 ร้อยละ 1.76 และ ร้อยละ 2.33 ของรายได้รวม ตามลาดับ รายได้อื่นที่เป็ นรายการหลักประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้า
และรายได้อื่นๆ รายละเอียดดังนี้
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บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

รายได้อื่น

ปี 2558
ล้านบาท
ร้ อยละ1

ปี 2559
ล้านบาท
ร้ อยละ1

ปี 2560
ล้านบาท
ร้ อยละ1

รายได้ค่านายหน้ า
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีปั๊ม
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการและระบบท่อ
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
รวมรายได้ค่านายหน้ า
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้อื่น

1.64
0.90
0.03
2.57
8.04
10.61

0.39
0.21
0.01
0.61
1.91
2.52

0.33
2.78
3.11
4.55
7.66

0.08
0.64
0.72
1.05
1.76

0.44
2.14
2.58
7.04
9.62

0.11
0.52
0.62
1.71
2.33

หมายเหตุ 1. สัดส่วนต่อรายได้รวม
1. รายได้ ค่านายหน้ า
รายได้ค่านายหน้าเป็ นรายได้ที่บริ ษทั ฯ ได้รับส่ วนแบ่ งของรายได้จากการจาหน่ ายสิ นค้าระหว่างผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าและผูซ้ ้ื อ
สิ นค้า เนื่ องจากผูจ้ าหน่ายสิ นค้าเป็ นบริ ษทั จากต่างประเทศและต้องการจาหน่ายสิ นค้าให้แก่ผซู ้ ้ือสิ นค้าในประเทศไทยโดยตรง ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ทาหน้าที่จดั หาลูกค้าและประสานงานในการจาหน่ายสิ นค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านวิศวกรรมและงานเทคนิคต่างๆ ในปี 2558 - 2560
บริ ษทั ฯ มีรายได้ค่านายหน้าจานวน 2.57 ล้านบาท 3.11ล้านบาท และ 2.58 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในช่วงเวลาที่ผา่ นมา การรับรู ้รายได้ค่า
นายหน้าเป็ นการดาเนิ นธุรกิจตามปกติอนั เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในช่วงเวลานั้นๆ (รายละเอียดการได้รับรายได้ค่านายหน้า
ตามสัญญาแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ายซึ่งได้เปิ ดเผยในส่วนที่ 2.2.5)
บริ ษทั ฯ มีนโยบายทางบัญชีในการรับรู ้รายได้ค่านายหน้าในวันที่ผจู ้ าหน่ายสิ นค้าส่ งสิ นค้าให้แก่ลูกค้า โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับ
ชาระเงินค่านายหน้าจากผูจ้ าหน่ายสิ นค้าต่อเมื่อผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าได้รับการชาระเงิ นค่าสิ นค้าจากลูกค้าแล้ว อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ มี ฝ่ายบัญชี
และฝ่ ายขายที่ติดตามความคืบหน้าของรายการขาย การส่งมอบสิ นค้า และการชาระเงินของลูกค้าให้แก่ผจู ้ าหน่ายสิ นค้าอย่างสม่าเสมอ
2. รายได้ อื่นๆ
รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้ส่งเสริ มการขาย เป็ นต้น ในปี 2558 - 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นๆ จานวน 8.04
ล้านบาท 4.55 ล้านบาท และ 7.04 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มี รายได้อื่นๆ เพิ่ มขึ้ น จากปี 2557 จานวน 5.54 ล้านบาทหรื อ เพิ่ม ขึ้ นร้ อยละ 221.27 การเพิ่มขึ้ นอย่างมี
นัยสาคัญมาจากการปรับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกับผูจ้ าหน่ายสิ นค้ารายหนึ่ งให้เป็ นรายได้อื่นจานวน 3.44 ล้านบาท เนื่องจาก บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ติดต่อผูจ้ าหน่ ายสิ นค้ารายดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ ได้ และไม่มีการติดตามทวงหนี้ สินจากผูจ้ าหน่ ายสิ นค้ารายนี้ แต่อย่างใด โดยค่าใช้จ่ าย
ดังกล่าวเป็ นรายการที่คา้ งมานานกว่า 7 ปี ตั้งแต่ปี 2552 อีกทั้ง ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่ได้เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ผูจ้ าหน่ายสิ นค้า
รายนี้แล้ว และบริ ษทั ฯ มีกาไรจากการจาหน่ายรถยนต์ให้กบั บุคคลที่เกี่ยวข้องจานวน 1.62 ล้านบาท
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นๆ ลดลงจากปี 2558 จานวน 3.49 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 43.41 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้ปรับ
รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกับผูจ้ าหน่ายสิ นค้ารายหนึ่งให้เป็ นรายได้อื่นจานวน 3.44 ล้านบาท ในปี 2558
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 2.49 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.73 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี
รายได้ที่ได้รับคืนเงินค่าปรับงานล่าช้าจากsupplier จานวน 0.96 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยรับจานวน 2.87 ล้านบาท ที่ได้จากเงินลงทุนชัว่ คราว
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บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

ต้ นทุนขายและบริการและกาไรขั้นต้ น
ต้นทุนขายและบริ การของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2558 – 2560 แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม และกลุ่มธุ รกิ จงานบริ การ
รายละเอียดดังนี้
ต้ นทุนขายและบริการ
ต้ นทุนขายและบริการ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีป๊ัม

ปี 2558
ล้านบาท

ปี 2559
ล้านบาท

ปี 2560
ล้านบาท

120.18

131.32

100.60

85.84

87.44

72.05

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
4.กลุ่มธุรกิจงานบริ การ
รวมต้ นทุนขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริ การ
กาไรขั้นต้นรวม

102.87
308.89
410.82
101.91

99.52
318.28
426.65
108.37

98.16
12.04
282.85
403.18
120.33

อัตรากาไรขั้นต้นรวม(ร้อยละ)

24.81

25.40

29.84

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการและระบบท่อ

ในปี 2558 – 2560 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขายและบริ การจานวน 308.89 ล้านบาท 318.28 ล้านบาท และ 282.85 ล้านบาท ตามลาดับ คิด
เป็ นร้อยละ 75.19 ร้อยละ 74.60 และร้อยละ 70.15 ของรายได้จากการขายและบริ การ ตามลาดับ ส่งผลให้ในปี 2558 – 2560 บริ ษทั ฯ มีกาไร
ขั้นต้นรวมจานวน 101.91 ล้านบาท 108.37 ล้านบาท และ 120.33 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นรวมร้อยละ 24.81 ร้อยละ
25.40 และร้อยละ 29.84 ตามลาดับ การวิเคราะห์ตน้ ทุนขายและบริ การและกาไรขั้นต้นแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
1. ต้ นทุนและกาไรขั้นต้ นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มจานวน 131.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558
จานวน 11.14 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.27 ซึ่งต้นทุนเพิ่มขึ้นตามรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม จานวน 34.99 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 21.04 ซึ่ งเป็ น
อัตรากาไรขั้นต้นที่ต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นโดยปกติของกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายสิ นค้า
ในงานที่ มีมูลค่าสู งให้กบั ลูกค้ารายสาคัญที่มีชื่อเสี ยงที่ เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมและผูร้ ับเหมา ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาปรับราคาสิ นค้าให้
ต่าลง เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับผูจ้ าหน่ ายสิ นค้ารายอื่นๆ ได้ และเพิ่มโอกาสในการได้รับงานนั้นๆ ให้มากขึ้น อีกทั้ง การจัดหา
และจาหน่ ายปั๊ มสู บส่ งน้ าและของเหลวให้แก่ลูกค้าในกลุ่มผูร้ ับเหมาจะมีลกั ษณะงานที่ มีมูลค่าสู งและการแข่งขันสู ง ดังนั้น ในบางงาน
บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องปรับราคาขายสิ นค้าให้ลดต่าลงตามสภาวะการแข่งขันในขณะนั้นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับงานที่มากขึ้น จึง
ทาให้การจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าให้แก่ผรู ้ ับเหมาที่มีลกั ษณะงานดังกล่าวจะมีอตั รากาไรขั้นต้นที่ต่ากว่าการจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าให้แก่
ลูกค้าโดยปกติของบริ ษทั ฯ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯมีตน้ ทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มจานวน 100.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559
จานวน 30.72 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 23.40 ซึ่ งต้นทุนลดลงตามรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มที่ลดลง ส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม จานวน 36.42 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 26.58 ซึ่ งเป็ น
อัตรากาไรขั้นต้นที่ มากขึ้นกว่าปี 2559 เนื่ องจากทางบริ ษทั ฯมีความสามารถในการประมาณการต้นทุ นได้มากขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลดาเนินงาน

นาเข้าสามารถเลือกวิธีการขนส่งสิ นค้าที่ประหยัดเพิ่มขึ้น จึงทาให้สามารถทากาไรขั้นต้นได้มากกว่าปี 2559 อีกทั้งบริ ษทั ฯยังมีการสต็อคสิ น
ค้าที่ได้ราคาพิเศษเพิ่มขึ้นในปี 2560
2. ต้ นทุนและกาไรขั้นต้ นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจานวน 87.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 จานวน 1.60 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.86 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบ
ท่อที่ เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจานวน 48.09 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 35.48 ซึ่ งเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นที่สูงกว่าอัตรากาไรขั้นต้นโดยปกติของกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต
และระบบท่อ มีสาเหตุหลักจากบริ ษทั ฯ ได้จดั หาและจาหน่ ายสิ นค้าประเภทชิ้นส่ วนและอะไหล่ (Spare parts) ที่ใช้ในงานซ่อมบารุ งและ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานของอุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งการจาหน่ ายชิ้นส่ วนและ
อุปกรณ์ มีอตั รากาไรขั้นต้นที่สูงกว่าการจาหน่ ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตโดยทัว่ ไป เนื่ องจากเมื่อลูกค้าติดตั้งอุปกรณ์ในกระบวนการ
ผลิตภายใต้ตราสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ จาหน่ ายแล้ว หากต้องการซ่อมบารุ งหรื อเปลี่ยนชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ (Spare parts) ใดๆ ลูกค้าต้องเปลี่ยน
ชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ (Spare parts) นั้นๆ ให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต ที่ติดตั้งอยู่ ซึ่ งส่ วนใหญ่จาเป็ นต้องใช้ชิ้นส่ วนและ
อุปกรณ์ (Spare parts) ในตราสิ นค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตนั้นๆ จึงทาให้บริ ษทั ฯ มีอตั รากาไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิตและระบบท่อ ที่สูงขึ้นกว่าปกติ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯมี ตน้ ทุ นจากกลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์การจัดการกระบวนการผลิ ตและระบบท่ อจานวน 72.05 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2559 จานวน 15.38 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 17.59 ซึ่ งสอดคล้องกับรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต
และระบบท่อที่ลดลง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯมีกาไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ จานวน 53.50 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 42.61 ซึ่ งเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นที่สูงกว่าปี 2559 สาเหตุเนื่ องมาจากในปี 2560 ทางบริ ษทั ฯได้ประมาณการ
ต้นทุนสิ นค้าได้ถูกต้องและมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานขายสิ นค้าที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นเช่น ค่าใช้จ่ายในการนาเข้าสิ นค้า
3. ต้ นทุนและกาไรขั้นต้ นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ วสั ดุนวัตกรรม
ในปี 2558 – 2560 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขายและบริ การจากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมจานวน 102.87 ล้านบาท 99.52 ล้านบาท
และ 98.16 ล้านบาท ตามลาดับ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมจานวน 24.45 ล้านบาท 25.29 ล้านบาท
และ 25.20 ล้านบาท คิ ด เป็ นอัต ราก าไรขั้น ต้น ร้ อ ยละ 19.20 ร้ อ ยละ 20.26 และร้ อ ยละ 20.43 ตามล าดับ อัต ราก าไรขั้น ต้น ของกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์น้ ี มีความผันแปรค่อนข้างน้อย เนื่ องจากสิ นค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ี โดยส่ วนใหญ่เป็ นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปจาเป็ นต้องมี
การซื้ อซ้ าอย่างต่อเนื่ อง และบริ ษทั ฯ ใช้นโยบายต้นทุนบวกกาไรที่ เหมาะสม (Cost plus pricing) ในการตั้งราคาสิ นค้า ซึ่ งทาให้บริ ษทั ฯ
สามารถรักษาอัตรากาไรขั้นต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ีได้ในระดับเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 20
4. ต้ นทุนและกาไรขั้นต้ นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ ธุรกิจงานบริการ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯมีตน้ ทุนขายและบริ การจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การจานวน 12.04 ล้านบาท และมีกาไรขั้นต้นจานวน
5.21ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 1.29 ของรายได้จากการขายและบริ การรวม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลดาเนินงาน

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง และค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็ นต้น ใน
ปี 2558 – 2560 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 40.20 ล้านบาท 40.31 ล้านบาท และ 43.21 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 9.54
ร้อยละ 9.28 และร้อยละ 10.47 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 1.51 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 3.62 ซึ่ งมีสาเหตุหลักจาก
การลดลงของค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ลดลงตามรายได้จากการขายและบริ การที่ลดลง
ในปี 2559 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 40.31 ล้านบาท และ 43.21 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.28 และ ร้อยละ
10.47 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 0.11 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 2.90 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ ายขายที่เพิ่มขึ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่ อมราคา ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้น ในปี 2558– 2560 บริ ษทั ฯ
มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารจานวน 32.78 ล้านบาท 41.66 ล้านบาท และ 42.84 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 7.78 ร้อยละ 9.59 และร้อย
ละ 10.38 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จานวน 6.07 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.71 มีสาเหตุหลักมา
จากการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าจากการปรับปรุ งนโยบายการตั้งค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้าของบริ ษทั ฯ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มี ค่าใช้จ่ ายในการบริ หารจ านวน 41.66 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 9.59 ของรายได้รวม เพิ่ มขึ้ น จากปี 2558
จานวน 8.88 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.09 การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริ หารอย่างมีนยั สาคัญมีสาเหตุหลักจาก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เฉพาะช่ วงเวลาในงวดนี้ ได้แก่ค่าที่ ปรึ กษาเพื่อเตรี ยมตัวเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจานวนรวม 4.78 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจากการเพิ่มจานวนบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเพิ่มขึ้นจานวน 3.20 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เริ่ มรับรู ้
ตั้งแต่เดื อนมกราคม 2559 เป็ นต้นไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ ดิน เพื่อเป็ นที่ ต้ งั อาคารสานักงานและอาคารคลังสิ นค้าที่ จงั หวัดระยอง
จานวน 0.72 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั 0.73 ล้านบาท และการตั้งสารองหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ที่คาดว่าจะไม่สามารถ
เก็บเงินได้ตามนโยบายการตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญของบริ ษทั ฯ จานวน 1.08 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและปรับปรุ งอาคาร
สานักงานที่จงั หวัดระยองจานวน 0.75 ล้านบาท
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มี ค่าใช้จ่ ายในการบริ ห ารจ านวน 42.84 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.38 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้ นจากปี 2559
จานวน 1.19 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.85 การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริ หารอย่างมีนัยสาคัญมีสาเหตุหลักจาก ผลต่างจากการ
คานวณค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานตามกฏหมายใหม่ที่เพิ่มจานวนวัน เป็ น 400 วัน จานวน 1.47 ล้านบาท และค่าใช้ที่จ่ายให้พนักงานที่
เกษียณ จานวน 2.54 ล้านบาท แต่ในปี 2560 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเป็ นนัยสาคัญจากปี 2559 ได้แก่ค่าฝึ กอบรม ลดลงจานวน 0.25 ล้าน
บาท และค่าใช้จ่ายในการเข้าตลาดลดลงจานวน 1.19 ล้านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและสัญญาเช่าการเงิน ในปี 2558 – 2560 บริ ษทั ฯ มี
ต้นทุนทางการเงินจานวน 0.10 ล้านบาท 0.06 ล้านบาท และ 0.03 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.02 ร้อยละ 0.01 และร้อยละ 0.01
ของรายได้รวม ตามลาดับ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลดาเนินงาน

กาไรสุ ทธิ
ในปี 2558 – 2560 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิ จานวน 31.06 ล้านบาท 26.81 ล้านบาท และ 34.74 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไร
สุทธิร้อยละ 7.37 ร้อยละ 6.17 และร้อยละ 8.41 ตามลาดับ
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จานวน 3.99 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.73 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของ
รายได้อื่นจากการปรับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกับผูจ้ าหน่ายสิ นค้ารายหนึ่ งให้เป็ นรายได้อื่น และกาไรจากการขายรถยนต์ ถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯ จะมี
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่ เพิ่มขึ้นจากการตั้งค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้าจากปรับปรุ งนโยบายการตั้งค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้าของ
บริ ษทั ฯ และค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม บริ ษทั ฯ ยังมีกาไรสุ ทธิและอัตรากาไรสุทธิ ที่ปรับตัวสู งขึ้น
จากปี ก่อนหน้า
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 26.81 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 6.17 ลดลงจากปี 2558 จานวน 4.25 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 13.68 การลดลงอย่างมีนยั สาคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ได้แก่ ค่าที่ปรึ กษาเพื่อเตรี ยมตัว
เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ค่าใช้จ่ ายเกี่ ยวกับ พนักงาน ค่ าเช่ าที่ ดิ น เพื่ อเป็ นที่ ต้ งั อาคารสานักงานและอาคาร
คลังสิ นค้าที่ จงั หวัดระยอง และการตั้งสารองหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ ส่ งผลให้กาไรสุ ทธิ และอัตรากาไรสุ ทธิ
ลดลง
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ จานวน 34.74 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ ร้อยละ 8.41 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 7.93 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.60 การเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญเนื่ องจากบริ ษทั ฯมีความสามารถในการทากาไรขั้นต้นเพิ่มมากขึ้น จากฝ่ ายขาย
ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และ กลุ่มธุรกิจใหม่คือ กลุ่มธุรกิจ
งานบริ การ นอกจากนี้ยงั มีรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ และ รายได้ค่าปรับที่ได้รับคืนจากผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า
14.1.3.การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึ ง 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มี สินทรัพย์รวมจานวน 227.60 ล้านบาท 227.99 ล้านบาท
และ 402.79 ล้านบาท ตามลาดับ รายละเอียดดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 94.32 ล้านบาท
97.79 ล้านบาท และ 95.89 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 41.44 ร้อยละ 42.89 และร้อยละ 23.81 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นจานวน 93.34 ล้านบาท 86.24
ล้านบาท และ 76.11 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 41.01 ร้อยละ 37.83 และร้อยละ 18.90 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ ประกอบด้วย
ลูกหนี้การค้าสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 77.12 ล้านบาท 75.72 ล้านบาท และ 63.25 ล้านบาท
ตามลาดับ และลูกหนี้อื่นสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 16.21 ล้านบาท 10.51 ล้านบาท และ 12.86
ล้านบาท ตามลาดับ ลูกหนี้อื่นของบริ ษทั ฯ ที่สาคัญ ได้แก่ เงินประกันผลงาน ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และรายได้คา้ งรับ เป็ นต้น
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลดาเนินงาน

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

31 ธ.ค. 2558
ล้านบาท
ร้ อยละ
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 1-90 วัน
เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 91-180 วัน
เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 181-365 วัน
เกินกาหนดชาระ 365 วัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้อื่น – สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

38.24
34.32
2.26
0.64
1.65
77.12
16.21
16.21
93.34

40.97
36.77
2.42
0.69
1.77
82.63
17.37
17.37
100.00

31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท
ร้ อยละ
34.66
33.47
7.58
0.20
0.66
(0.85)
75.72
10.74
(0.23)
10.51
86.23

31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท
ร้ อยละ

40.19
38.81
8.79
0.23
0.77
(0.99)
87.81
12.46
(0.27)
12.19
100.00

38.03
23.88
1.20
0.14
0.63
(0.63)
63.25
12.86
12.86
76.11

49.96
31.38
1.57
0.19
0.83
(0.83)
83.10
16.90
16.90
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าลดลงจากปี 2558 จานวน 1.40 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 1.82 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้ การค้าจานวน 0.85 ล้านบาท และตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับเงินประกันจานวน 0.23 ล้าน
บาท เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าลดลงจากปี 2559 จานวน 12.47 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 16.47 เนื่ องจาก
บริ ษทั ฯมีความสามารถในการรับชาระหนี้ได้รวดเร็ วขึ้น
หากพิจารณาจากประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บหนี้ จะพบว่าบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้ เฉลี่ยในช่วงปี 2558-2559 และปี 2560
เท่ากับ 89.26 วัน 64.85 วัน และ 62.71 วัน ตามลาดับ บริ ษทั ฯ มีนโยบายการให้ระยะเวลาชาระค่าสิ นค้า (Credit term) แก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ
เฉลี่ย 30 - 60 วัน นับจากวันที่ ส่งมอบสิ นค้า ทั้งนี้ ในปี 2558 – 2559 และปี 2560 ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยนานกว่าที่ บริ ษทั ฯ ให้ระยะเวลา
ชาระค่าสิ นค้า (Credit term) แก่ลูกค้า เนื่องจากบริ ษทั ฯ จะได้รับชาระเงินจากลูกค้าตามรอบการรับวางบิลและงวดการชาระเงินตามที่บริ ษทั
ของลูกค้ากาหนดไว้ ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้ นานกว่าปี อื่นๆ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ยังไม่มีระบบการติดตามชาระหนี้ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร จึงทาให้ระยะเวลาเก็บหนี้ โดยเฉลี่ยมีค่าสู งขึ้น อย่างไรก็ดี ในปี 2559 และ ปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งระบบการ
ติดตามชาระหนี้ที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นจึงทาให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้ ที่เกินระยะเวลากาหนดการชาระค่าสิ นค้า (Credit Term) และค้าง
ชาระเกินกว่า 365 วัน หลังจากที่ บริ ษทั ได้ทาการติดตามและทวงถามการชาระหนี้ตามนโยบายการติดตามทวงถามหนี้ บริ ษทั ฯ จะทาการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับจานวนหนี้ที่คา้ งชาระเกินกว่า 365 วันของลูกค้ารายนั้นๆ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะทาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้เกินระยะเวลากาหนดการชาระค่าสิ นค้า แต่ไม่เกิน 365 วันประกอบ
กับบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้รายดังกล่าวไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ โดยประเมินจากการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ประวัติการชาระ
หนี้ และสถานะทางการเงินของลูกหนี้รายนั้นๆ ซึ่งฝ่ ายบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการติดตามการชาระหนี้ของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมีนโยบายการเงินในการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้า กาหนดวงเงินเครดิตและระยะเวลาชาระค่าสิ นค้า (Credit
term) ให้แก่ลูกค้าโดยคานึ งถึงฐานะการเงินและประวัติการชาระหนี้ ซึ่ งมุ่งเน้นความสาคัญในการควบคุมคุณภาพการให้สินเชื่ อและการ
ทบทวนวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสการเกิดหนี้สูญในอนาคต
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สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย สิ นค้า คงเหลือและสิ นค้าระหว่างทาง ซึ่ งสิ นค้าคงเหลือจะเป็ นสิ นค้าที่สั่งซื้ อมาจัดเก็บในคลังสิ นค้า
เพื่อรอจาหน่ ายให้แก่ลูกค้า หรื อสิ นค้าที่พกั รอในคลังสิ นค้าเพื่อรอการส่ งมอบ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2559 และ 31 ธันวาคม
2560 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือจานวน 17.39 ล้านบาท 18.27 ล้านบาท และ 25.15 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 7.64 ร้อยละ 8.01 และ
ร้อยละ 6.24 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ
(หน่ วย: ล้านบาท)
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือ่ จากการลดมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้ าคงเหลือ – สุ ทธิ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559
20.60
0.08
(3.29)
17.39

31 ธ.ค. 2560
21.78
0.15
(3.66)
18.27

28.81
0.10
(3.76)
25.15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือจานวน 20.60 ล้านบาท 21.78 ล้านบาท และ
28.81 ล้านบาท ตามลาดับ และมีสินค้าระหว่างทางจานวน 0.08 ล้านบาท 0.15 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท ตามลาดับ การเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ องของสิ นค้าคงเหลือในปี 2558-2560 เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีการเก็บสต็อคสิ นค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น จากการที่บริ ษทั ฯได้รับส่ วนลดราคา
สิ นค้าพิเศษจาก SUPPLIER
ทั้งนี้ ในปี 2558 – 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั สารองค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้าจานวน 3.29 ล้านบาท 3.66 ล้านบาท และ
3.76 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งนโยบายการตั้งค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้า เพื่อให้สะท้อนถึงสภาพการใช้
งานของสิ นค้าคงเหลือและโอกาสในการสร้างรายได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดดังนี้
1. หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
ระยะเวลาที่ไม่ มีการเคลื่อนไหว
1. มากกว่า1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
2. มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
3. ระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไป

การตั้งค่ าเผื่อจากการลดมูลค่ าสิ นค้ า
ร้อยละ 70 ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
ร้อยละ 80 ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
ร้อยละ 100 ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

2. หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้าหมดอายุการใช้งาน
สิ นค้าหมดอายุการใช้งานคือ สิ นค้าที่มีอายุการใช้งานจากัด เช่น ผลิตภัณฑ์กาว วัสดุยาแนว เป็ นต้น บริ ษทั ฯ จะตั้งค่าเผื่อจาก
การลดมูลค่าสิ นค้าร้อยละ 100 ของมูลค่าสิ นค้าเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว
ในปี 2558 – 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาการขายสิ นค้าเฉลี่ยเท่ากับ 33.64 วัน 23.96 วัน และ 32.19 วัน ตามลาดับ
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระผูกพัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเป็ นเงินฝากธนาคารที่นาไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง
2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันจานวน 8.48ล้านบาท 12.36 ล้านบาท และ 8.80 ล้านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นร้อยละ 3.73 ร้อยละ 5.42 และร้อยละ 2.18 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากธนาคารที่ มี
ภาระผูกพันลดลงจากสิ้ นปี 2559 จานวน 3.56 ล้านบาท เนื่ องจากการลดลงของเงินฝากธนาคารเพื่อใช้ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อกับสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่ง
อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องมือและอุปกรณ์ ตูค้ อนเทรนเนอร์ และ
ยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์ จานวน 4.91 ล้านบาท 4.85 ล้านบาท
และ 4.99 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 2.16 ร้อยละ 2.13 และร้อยละ 1.24 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์ลดลงจากสิ้ นปี 2557 จานวน 0.24 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 4.60 ซึ่ งมี
สาเหตุสาคัญจากการจาหน่ายรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดาเนิ นธุรกิจจานวน 1.04 ล้านบาท และการตัดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์
ในขณะที่บริ ษทั ฯ ซื้อรถยนต์ประจาตาแหน่งผูบ้ ริ หารเพิม่ จานวน 3 คัน มีมูลค่ารวม 2.67 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์ลดลงจากสิ้ นปี 2558 จานวน 0.06 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 1.27 ซึ่ งมี
สาเหตุมาจากการตัดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์จานวน 1.72 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ ซื้ อสิ นทรัพย์ที่ใช้สนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จเพิ่มเติม
จานวน 1.65 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จานวน 0.15 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.02 ซึ่ ง
เป็ นการซื้อสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการตัดค่าเสื่ อมราคาอาคารและส่ วนปรับปรุ ง 20ปี และ 5 ปี เครื่ องมือและอุปกรณ์ประมาณ 5 ปี เครื่ องใช้
สานักงานประมาณ 5 ปี และยานพาหนะประมาณ 5 ปี ทั้งนี้ ในปี 2558 - 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มีค่าเสื่ อมราคาจานวน 2.10 ล้านบาท
1.72 ล้านบาท และ 1.86 ล้านบาท ตามลาดับ
สินทรัพย์ บนพื้นทีเ่ ช่ าระยะยาว
สิ นทรัพย์บนพื้นที่ เช่าระยะยาวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานระยะยาวได้แก่ อาคารสานักงานที่ จงั หวัด
ระยอง ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นที่ต้ งั ของอาคารสานักงานจังหวัดระยองเป็ นเวลา 20 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ถึง 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวจานวน 8.00 ล้านบาท 7.60 ล้านบาท และ
43.50 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 3.51 ร้อยละ 3.33 และร้อยละ 10.80 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยในปี 2558 - 2559 และปี
2560 บริ ษทั ฯ มีค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวจานวน 0.71 ล้านบาท 0.40 ล้านบาท และ 0.43 ล้านบาท ตามลาดับ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ในปี 2558 - 2559 และปี 2560 บริ ษ ัท ฯ มี อ ัต ราผลตอบแทนสิ น ทรั พ ย์ เท่ ากับ ร้ อ ยละ 12.78 ร้ อ ยละ 11.77 และร้ อ ยละ 11.39
ตามลาดับ ซึ่งอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุทธิในปี นั้นๆ
14.1.4.แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวมจานวน 111.82 ล้านบาท 85.40 ล้านบาท และ
103.78 ล้านบาท ตามลาดับ รายละเอียดดังนี้
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มี เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นจานวน 106.73 ล้านบาท 80.06
ล้านบาท และ 96.20 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 46.89 ร้ อยละ 35.12 และร้อยละ 23.88 ของหนี้ สิ น และส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวม
ตามลาดับ เจ้าหนี้อื่นของบริ ษทั ฯ ที่สาคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย และเงินมัดจา เป็ นต้น
(หน่ วย: ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น

31 ธ.ค. 2558
65.91
40.82
106.73

31 ธ.ค. 2559
50.64
29.42
80.06

31 ธ.ค. 2560
57.81
38.39
96.20

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัท ฯ มี เจ้าหนี้ การค้าลดลงจากสิ้ น ปี 2557 จานวน 40.99 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 38.34
เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายและบริ การ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เจ้าหนี้การค้าลดลงจากสิ้นปี 2558 จานวน 15.27 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 23.17 ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ
สิ้นปี 2558 มีมูลค่าสู งเมื่อเทียบกับยอดเจ้าหนี้ การค้า ณ 31 ธันวาคม 2559 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้สงั่ ซื้ อสิ นค้าและบริ การจากผูจ้ าหน่ายสิ นค้า
และผูร้ ับเหมาในช่วงปลายปี 2558 ซึ่งมีกาหนดชาระเงินค่าสิ นค้าและบริ การในช่วงต้นปี 2559 จึงทาให้ ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มียอดเจ้าหนี้
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลดาเนินงาน

การค้าสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ชาระเงินค่าสิ นค้าและบริ การดังกล่าวแล้วในปี 2559 จึงทาให้ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 7.22 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.27 เนื่ องจากในปี 2560
บริ ษทั ฯได้สงั่ ซื้อสิ นค้าและบริ การเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากได้ราคาพิเศษ จึงทาให้ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น
ในปี 2558 – 2560 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 100.70 วัน 65.91 วัน 69.01 วัน ตามลาดับ ซึ่งบริ ษทั ฯ ไดัมี
ระยะเวลาชาระค่าสิ นค้า (Credit term) โดยเฉลี่ยประมาณ 30 – 60 วัน ทั้งนี้ ในปี 2558 – 2560 ระยะเวลาชาระหนี้ เฉลี่ยของบริ ษทั ฯ มากกว่า
ระยะเวลาชาระค่าสิ นค้า (Credit term) เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะชาระเงินค่าสิ นค้าตามรอบการรับวางบิลและงวดการชาระเงินตามที่บริ ษทั ฯ ได้
กาหนดไว้ซ่ ึ งอาจจะเกิ นกว่าระยะเวลาชาระค่าสิ นค้า (Credit term) ที่ ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ฯ อย่างไรก็ดี ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มี
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยนานกว่าปี อื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าสิ นค้าให้ผจู ้ าหน่ายสิ นค้าบางรายล่าช้าเนื่ องจากปั ญหาการส่งมอบงานที่ล่าช้า
บริ ษทั ฯ ได้ติดตามการชาระเงิ นค่าสิ นค้าให้แก่ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าอย่างใกล้ชิด และไม่ให้เกิ ดการค้างชาระเงินที่ นานกว่ากาหนด เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูจ้ าหน่ายสิ นค้า รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อตกลงทางการค้าและมีประวัติการชาระเงินที่ดีอย่างต่อเนื่อง
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินเป็ นสัญญาเช่าซื้ อรถยนต์จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง
2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจานวน 1.39 ล้านบาท 0.67 ล้านบาท และ 0.33 ล้านบาท ตามลาดับ คิด
เป็ นร้อยละ 1.63 ร้อยละ 2.05 และร้อยละ 0.08 ของหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลาดับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจานวน 3.70 ล้านบาท
4.67 ล้านบาท และ 7.24 ล้านบาท ตามลาดับ คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.63 ร้อยละ 2.05 และร้ อยละ 1.80 ของหนี้ สิ น และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
ตามลาดับ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานคานวณโดยผูเ้ ชี่ยวชาญตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย และใช้สมมติฐานประกอบการคานวณ
เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นของเงินเดือน เป็ นต้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นจานวน 115.78 ล้านบาท 142.59 ล้านบาท
และ 299.02 ล้านบาท ตามลาดับ โดยส่วนของผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วและกาไรสะสม
ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จานวน 6.19 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.64 เนื่องจากบริ ษทั ฯ
มีกาไรสุทธิ จากการดาเนิ นงานในปี 2558 จานวน 31.06 ล้านบาท อีกทั้ง ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558
ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็ น 90.00 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน
ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาทและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมในส่ วนที่จองซื้ อเกินกว่าสัดส่ วนการถือหุ ้น
เดิมในราคาตามมูลค่ายุติธรรมจากการประเมินมูลค่าหุน้ โดยที่ปรึ กษาทางการเงินที่หุ้นละ 416.39 บาท ส่ งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน 90.00 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญจานวน 10.12 ล้านบาท อีกทั้ง บริ ษทั ฯ มีการ
จ่ายเงินปั นผลในปี 2558 เป็ นจานวนเงินรวม 120.00 ล้านบาท โดยที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มีมติ
อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจานวน 50,000 หุ ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาท) ในอัตราหุน้ ละ 400.00 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 20.00
ล้านบาท และบริ ษทั ฯ ดาเนิ นการจ่ายปั นผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 และที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจานวน 50,000 หุ ้น (มูลค่าที่ ตราไว้ 100.00 บาท) ในอัตราหุ ้นละ 2,000.00 บาท
เป็ นจานวนเงินรวม 100.00 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ ดาเนินการจ่ายปั นผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2558 จานวน 26.81 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.16
การเพิ่มขึ้นเป็ นผลมาจากบริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิจากการดาเนินงานในปี 2559 จานวน 26.81 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญจากหุ ้นละ 100.00 บาทเป็ นหุ ้นละ 0.50 บาท และเพิ่มทุน
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จดทะเบี ยนจาก 90.00 ล้านบาท เป็ น 120.00 ล้านบาท โดยออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 60.00 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
เสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2559 จานวน 156.43 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 109.70
การเพิ่มขึ้นเป็ นผลมาจากเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ฯได้เรี ยกทุนที่ชาระเพิ่มจากเดิม 90 ล้านบาทเป็ น 120 ล้านบาท จากการจัดสรร
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวน 60 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท รวมจานวน 30 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
(Initial Public Offering) และมีส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้นจากการที่ บริ ษทั ฯ ได้ขายหุ ้นให้กบั ประชาชนทัว่ ไป จานวน 60 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ
2.45 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทาให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นจานวน 110.88 ล้านบาท ซึ่ งสุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ
เพื่อเสนอขายหุน้ ดังกล่าวจานวน 6.12 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
บริ ษ ัท ฯ มี อ ัต ราผลตอบแทนผู ้ถื อ หุ ้ น ในปี 2558 - 2559 และปี 2560 เท่ ากับ ร้ อ ยละ 27.56 ร้ อ ยละ 20.75 และร้ อ ยละ 16.27
ตามลาดับ ซึ่งเป็ นไปตามทิศทางการปรับตัวของกาไรสุ ทธิ ในแต่ละปี และบริ ษทั ฯ มีการจ่ายปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในปี 2558 - 2559 จานวน
120.00 ล้านบาท และ 19.20 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับร้อยละ 386.33 และร้อยละ 71.62 ตามลาดับ
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนของหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 0.97 เท่า
0.60 เท่ า และ 0.35 เท่า ตามลาดับ โดยในช่วงเวลาที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่ได้กูย้ ืมเงิ นระยะยาวจากสถาบันการเงิ นแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี
บริ ษทั ฯ มีหนี้สินเกือบทั้งหมดมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้าที่หมุนเวียนตามยอดขายและระยะเวลาชาระ
ค่าสิ นค้า (Credit term) ที่ ได้รับจากผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มี สัดส่ วน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับร้อยละ 46.89 ร้อยละ 35.11 และร้อยละ 23.88 ของหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลาดับ
14.1.5.สภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

1.91
2.52
3.57
1.60
2.16
3.17
89.26
64.85
62.71
ระยะเวลาการขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
33.64
23.96
32.19
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)
100.70
65.91
69.01
วงจรเงินสด (วัน)
22.20
22.90
25.89
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.91 เท่า 2.52 เท่า และ 3.57
เท่า ตามลาดับ และมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 1.60 เท่า 2.16 เท่า และ 3.17 เท่า ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง
และอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปี 2558 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่นมีการปรับตัวลดลงที่มากกว่าการปรับตัว
ลดลงของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีอตั ราสภาพคล่องและอัตราสภาพคล่องหมุนเร็ วที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559
เนื่องจากมีการปรับตัวลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย 64.85 วัน ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย 23.96 วัน และระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย 65.91 วัน
ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีวงจรเงินสดประมาณ 22.90 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 โดยบริ ษทั ฯ สามารถเก็บหนี้จากลูกค้าได้เร็ วขึ้นประมาณ
24.41 วัน ขายสิ นค้าได้เร็ วขึ้นประมาณ 9.68 วัน และบริ ษทั ฯ มีการจ่ายชาระหนี้ เร็ วขึ้นประมาณ 34.79 วัน ทาให้วงจรเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี
2558 ประมาณ 0.70 วัน
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ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย 62.71 วัน ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย 32.19 วัน และระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย 69.01 วัน
ส่งผลให้บริ ษทั ฯมีวงจรเงินสดประมาณ 25.89 วัน ซึ่ งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยบริ ษทั ฯ สามารถเก็บหนี้จากลูกค้าได้เร็ วขึ้นประมาณ
2.14 วัน ขายสิ นค้าช้าลงประมาณ 8.23 วัน และบริ ษทั ฯมีการจ่ายชาระหนี้ชา้ ลงประมาณ 3.1 วัน
งบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2560 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และที่ปรึ กษาทางการเงินได้พิจารณางบการเงินภายในก่อนการ
ตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีโดยเบื้องต้นแล้ว และขอรับรองว่า บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นใด และ
ไม่ได้มีการทารายการระหว่างกันใดๆ ที่มีนยั สาคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง นอกเหนื อจากที่ เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ โดยผลประกอบการที่ เกิ ดขึ้นในปี 2560 เป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุ รกิ จตามปกติของบริ ษทั ฯ โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการตัดสิ นใจลงทุนของนักลงทุน ตลอดจนไม่มีขอ้ มูลสาคัญใดๆ ซึ่ งเกิดขึ้นในปี
2560 ที่ นกั ลงทุนควรรับทราบเพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนที่ ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถดู รายละเอียดงบการเงิ น สาหรับงวดบัญชี ปี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ ตรวจสอบแล้ว ได้ที่
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.siameast.co.th รวมถึงการแจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริ ษทั ฯ
14.2. ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลต่ อผลการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
1. การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
บริ ษ ัท ฯ จัด หาและจ าหน่ ายสิ น ค้าอุ ต สาหกรรมรวมถึ งการให้บ ริ การทางวิศ วกรรมให้ แก่ ก ลุ่ม ลู ก ค้าเป้ าหมายหลัก คื อ โรงงาน
อุตสาหกรรม โดยสามารถรองรับความต้องการใช้สินค้าสาหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนั้น ปั จจัยการเติบโตของธุรกิจจึงจะขึ้นอยูก่ บั ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor) การ
เพิ่มจานวนจานวนโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ฉะนั้นการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ จึงไม่ได้พ่ งึ พิง
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเป็ นหลัก
2. ผลกระทบจากการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ
ในอนาคตบริ ษทั ฯ อาจจะขยายธุ รกิ จโดยการลงทุ นสิ นทรั พย์ต่างๆที่ เอื้ อประโยชน์กับบริ ษทั ฯ เพื่อเพิ่มรายได้ และทาให้บริ ษทั ฯ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ องในระยะยาว อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มผลตอบแทนแก่ผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงช่วยเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ฯ สามารถขยายการ
ลงทุนประเภทอื่นๆได้ต่อไปในอนาคต แต่เนื่ องจากการลงทุนต้องใช้ปัจจัยในการดาเนิ นการอาจส่ งผลกระทบต่อกระแสเงิ นสดในการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และการหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนเพิ่มเติม เช่น การออกหุน้ เพิ่มทุน เป็ นต้น
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รับรองโดย …………………..

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลดาเนินงาน

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1) ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ แล้ว
(2) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของบริ ษทั ฯ อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ฯได้แจ้งข้อมูลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่ อาจมีผลกระทบต่อการจัดทา
รายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั ฯ ได้
มอบหมายให้ นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
กากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
ลายมือชื่ อ
1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
2. นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
3. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
4. นายวิชยั ไม้แก่นสาร

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่ อ
1. นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
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ตาแหน่ ง

ลายมือชื่ อ

กรรมการบริ หาร/ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุน

รับรองโดย …………………..

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลดาเนินงาน

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1) ฉบับ นี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริ ษทั ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั ฯ ได้
มอบหมายให้ นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
กากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่ อ
1.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

ตาแหน่ ง
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.นางสาวอรสา วิมลเฉลา

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

3.นายสิ ทธิชยั ลีเกษม

กรรมการ

4.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ

5.นายวิชยั ไม้แก่นสาร

กรรมการ/ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

6.นางจันทร์จิรา สมัครไทย

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

7.นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

ลายมือชื่ อ

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่ อ
2. นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
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ตาแหน่ ง

ลายมือชื่ อ

กรรมการบริ หาร/ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุน

รับรองโดย …………………..

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 1

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ
ชื่ อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
1. นายธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่ งตั้งเป็ น
กรรมการครั้งแรก
22 มกราคม 2559

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

53

ปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
(ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) The
University of Auckland, New
Zealand

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2560 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการ
ตรวจสอบ

2559 – ปัจจุบนั

2559

ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) The
University of Auckland, New
Zealand

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท
ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)

ธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
จากัด (มหาชน)

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสู ตร Director
Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 121/2015
หลักสู ตร Driving Company
Success with IT Governance

1

ประเภทธุรกิจ

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 1

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ชื่ อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

(ITG) รุ่ นที่ 4/2017

กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

หลักสู ตร Director Certification
Program (DCP) รุ่ น 242/2017
Role of the Chairman Program
(RCP) รุ่ นที่ 41/2017
Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่ นที่ 25/2017

2

ประเภทธุรกิจ

2558 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการอิสระ

2558 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการอิสระ

2558 – 2560

นายกสมาคม

2556 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2556 – ปัจจุบนั

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน)

ให้ บ ริ การและจ าหน่ า ยอุ ป กรณ์
เครื่ องคอมพิวเตอร์

บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด

ให้บริ การบริ หารการจัดวางระบบ
ทรั พ ยากรบุ ค คล เงิ น เดื อ นและ
ประมวลผล ให้ ค าปรึ กษาและ
จัดหาซอฟท์แวร์ ระบบทรั พยากร
บุคคลและบัญชี

สมาคมอุตสาหกรรม
สารสนเทศไทย

สมาคมเกี่ ย วกั บ สารสนเทศใน
ประเทศไทย

บริ ษทั ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง ให้ บ ริ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และที่
(ประเทศไทย) จากัด
ปรึ กษาทางการตลาด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันการศึกษา

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 1

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ชื่ อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
วันที่ได้รับการแต่ งตั้งเป็ น
กรรมการครั้งแรก
13 สิ งหาคม 2536

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

64

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์

39.85

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ภรรยาของนาย
สิ ทธิชยั ลีเกษม

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ
ประธาน
กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
จากัด (มหาชน)

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

2536 - 2559

กรรมการ
ประธาน
กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร

บริ ษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั วี-แคร์ โกลบอลเฮลท์
จากัด

ประกอบกิจกรรมโรงพยาบาล

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เครื่ องกล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสู ตร Director
Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ SEC/2015

3

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 1

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ชื่ อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

3. นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
วันที่ได้รับการแต่ งตั้งเป็ น

4

อายุ
(ปี )

57

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(อุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสู ตร Director
Accreditation Program (DAP)

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

0.001

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

สามีของนางสาว
อรสา วิมลเฉลา

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2547 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

2547 – ปัจจุบนั

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั สยามราช ทราเวิล
จากัด

จาหน่ายตัว๋ เครื่ องบินและจัดทัวร์

กรรมการ

บริ ษทั วิมลเฉลา จากัด

ให้เช่าอาคารสานักงาน

2544 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลาย
แอนซ์ จากัด

ให้บริ การบริ หารจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อม

2537 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) ผลิ ต และจ าหน่ า ยท่ อ ไลนิ่ ง และ
จากัด
วาล์วไลนิ่งที่ใช้กบั ของเหลวที่เป็ น
สารเคมีหรื อของเหลวที่มีลกั ษณะ
กัดกร่ อน

2532 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง
จากัด

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริ ษทั อื่น

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
จากัด (มหาชน)

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 1

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ชื่ อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
กรรมการครั้งแรก
13 สิ งหาคม 2536

5

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

รุ่ นที่ 127/2016

ประเภทธุรกิจ
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

2536 – 2559

กรรมการ
กรรมการบริ หาร

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2547 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2544 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

บริ ษทั วี-แคร์ โกลบอลเฮลท์
จากัด
บริ ษทั สยามราช ทราเวิล
จากัด

ประกอบกิจกรรมโรงพยาบาล

บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลาย
แอนซ์ จากัด

ให้บริ การบริ หารจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อม

จาหน่ายตัว๋ เครื่ องบินและจัดทัวร์

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 1

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ชื่ อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

4. นายแสงเพชร ตันทะอธิ พานิช
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
วันที่ได้รับการแต่ งตั้งเป็ น
กรรมการครั้งแรก
13 สิ งหาคม 2536

อายุ
(ปี )

50

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เครื่ องกล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.74

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

พี่เขยของนาง
มาลี อินทร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

2537 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) ผลิ ต และจ าหน่ า ยท่ อ ไลนิ่ ง และ
จากัด
วาล์วไลนิ่งที่ใช้กบั ของเหลวที่เป็ น
สารเคมีหรื อของเหลวที่มีลกั ษณะ
กัดกร่ อน

2532 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง
จากัด

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริ ษทั อื่น

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
จากัด (มหาชน)

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

2537 – 2559

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ

หลักสู ตร Director
Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ SEC/2015
หลักสู ตร Risk Management
Program for Corporate Leaders
(RCL) รุ่ นที่ 3/2016

6

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ประเภทธุรกิจ

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 1

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ชื่ อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

5. นายวิชยั ไม้แก่นสาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
วันที่ได้รับการแต่ งตั้งเป็ น
กรรมการครั้งแรก
22 มกราคม 2559

63

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์

-

-

2559 – ปัจจุบนั

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

กรรมการ
บริ ษทั สยามราชธานี
กรรมการบริ หาร (ตะวันออก) จากัด
ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559
หลักสู ตร Director
Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 123/2016

7

กรรมการ
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
กรรมการบริ หาร จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
และบัญชี

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 1

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ชื่ อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

และบัญชี

2550 – ปัจจุบนั

6. นางจันทร์จิรา สมัครไทย
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่ งตั้งเป็ น
กรรมการครั้งแรก

8

47

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

-

กรรมการ

ประเภทธุรกิจ
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

บริ ษทั คอนซัลท์ แอนด์ แม
เน็จเม้นท์ คอลลาบอเรชัน่
จากัด

2556 - 2558

Advisor to
บริ ษทั พระราม 3 ฮอนด้า
Executive Director จากัด

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
กรรมการอิสระ จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวสอบ

ให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษ าด้ า น
บริ หารงานพาณิ ชยกรรมและ
อุตสาหกรรม
จ าหน่ า ยรถยนต์ ให้ บ ริ ก ารซ่ อ ม
รถยนต์ และธุรกิจให้เช่า

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 1

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ชื่ อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

22 มกราคม 2559

บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

หลักสู ตร Director
Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 89/2011
2559

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวสอบ

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2538 – ปัจจุบนั

กรรมการ
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน

หลักสู ตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP) รุ่ น
ที่ 13/2014

9

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

บริ ษทั เจ้าพระยา ไทย โฮลดิ้ง ธุรกิจเหมืองแร่
จากัด
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี ให้ บ ริ ก ารวิศ วกรรมรั บ จ้า งผลิ ต
จากัด (มหาชน)
แ ล ะ ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ ใ น
ก ร ะ บ ว ก าร ผ ลิ ต ใ น โ ร ง ง าน
อุตสาหกรรม

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 1

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ชื่ อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
7. นางสาวจิรนาถ สุ มานนท์
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่ งตั้งเป็ น
กรรมการครั้งแรก
22 มกราคม 2559

อายุ
(ปี )
44

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2559 – ปัจจุบนั

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

2553 – ปัจจุบนั

ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
กรรมการอิสระ จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวสอบ

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

กรรมการ
บริ ษทั สยามราชธานี
กรรมการอิสระ (ตะวันออก) จากัด
กรรมการตรวสอบ

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

หลักสู ตร Director
Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 128/2016

2559

10

ตาแหน่ ง

Commercial
Manager

GE Water and Process
ผลิ ตและจาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ด้าน
Technologies (Thailand) Co., เคมี

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 1

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ชื่ อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

Ltd.
8. นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุน
เลขานุการบริ ษทั

11

50

ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

0.008

-

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
สนับสนุน
เลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
จากัด (มหาชน)

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

2559

กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
สนับสนุน
เลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

หลักสู ตร Company Secretary
Program (CSP) รุ่ นที่ 70/2016

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 1

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ชื่ อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

9. นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ม

อายุ
(ปี )

46

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0.083

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2549 - 2558

ผูจ้ ดั การสาขา

2559 – ปัจจุบนั

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสู ตร Director
Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 123/2016

12

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

2547 - 2559

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท
ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์

กรรมการบริ หาร บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย จากัด (มหาชน)
กลุ่มผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบ
ปั๊ม

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย บริ ษทั สยามราชธานี
กลุ่มผลิตภัณฑ์และ (ตะวันออก) จากัด
เทคโนโลยีระบบ
ปั๊ม

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 1

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ชื่ อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

10. นางมาลี อินทร
กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ

อายุ
(ปี )

48

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ปริ ญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

0.083

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
น้องสะใภ้ของ
นายแสงเพชร
ตันทะอธิพานิช

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

2559 – ปัจจุบนั

หลักสู ตร Director
Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 123/2016

2538 – 2559

2545 – ปัจจุบนั

13

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการบริ หาร บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย จากัด (มหาชน)
กลุ่มผลิตภัณฑ์การ
จัดการกระบวนการ
ผลิตและระบบท่อ

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย บริ ษทั สยามราชธานี
กลุ่มผลิตภัณฑ์การ (ตะวันออก) จากัด
จัดการกระบวนการ
ผลิตและระบบท่อ

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

ห้างหุน้ ส่ วนจากัด อัครวินท์

รับเหมาก่อสร้าง

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 1

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ชื่ อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง
กรรมการ

11. นายกิตติพนั ธุ์ เชื้อทอง
กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม

49

ปริ ญญาโท การจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

0.062

-

2559 – ปัจจุบนั

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เครื่ องกล)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร์

2548 - 2559

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

วิศวกรรม

กรรมการบริ หาร บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย จากัด (มหาชน)
กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุ
นวัตกรรม

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย บริ ษทั สยามราชธานี
กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุ (ตะวันออก) จากัด
นวัตกรรม

จั ด ห า แ ล ะ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่ งน้ า
แ ล ะ ข อ ง เห ล ว อุ ป ก ร ณ์ ใ น
กระบวนการผลิ ต ระบบท่ อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ ม
บ า รุ ง แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ ได้นบั รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย

14

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 1

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด
สมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศไทย
บริ ษทั ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศ
ไทย) จากัด
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามราช ทราเวิล จากัด
บริ ษทั วิมลเฉลา จากัด
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์
จากัด
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั พีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั วี-แคร์ โกลบอลเฮลท์ จากัด
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด
(มหาชน)

15

นาย
ธนชาติ
นุ่มนนท์

นางสาว
อรสา
วิมลเฉลา

นาย
สิ ทธิชยั
ลีเกษม

I,II,III,IV

II,VI,C

II,VII

II,D
II
II

II

II,D
II,D
II

II
II
II

นาย
แสงเพชร
ตันทะอธิ
พานิช
II,VII,D

กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
นาย
นาง
นางสาว
วิชยั
จันทร์จิรา
จิรนาถ
ไม้แก่นสาร สมัครไทย
สุ มานนท์
II,VII,M

II,III,V

II,III,V

นาง
สิ ษฏ์ฐา
แซ่เตียว

นาย
ณรงค์ศกั ดิ์
โตรุ่ งเรื องยศ

นาง
มาลี
อินทร

นาย
กิตติพนั ธุ์
เชื้อทอง

VII,M

VII,M

VII,M

VII,M

II,III
II,III
M
II
III,V

II

II,M

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 1

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

นาย
ธนชาติ
นุ่มนนท์

นางสาว
อรสา
วิมลเฉลา

บริ ษทั เจ้าพระยา ไทย โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั คอนซัลท์ แอนด์ แมเน็จเม้นท์
คอลลาบอเรชัน่ จากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

หมายเหตุ
I = ประธานกรรมการ
VI = ประธานกรรมการบริ หาร

16

นาย
สิ ทธิชยั
ลีเกษม

นาย
แสงเพชร
ตันทะอธิ
พานิช

กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
นาย
นาง
นางสาว
วิชยั
จันทร์จิรา
จิรนาถ
ไม้แก่นสาร สมัครไทย
สุ มานนท์

นาง
สิ ษฏ์ฐา
แซ่เตียว

นาย
ณรงค์ศกั ดิ์
โตรุ่ งเรื องยศ

นาง
มาลี
อินทร

นาย
กิตติพนั ธุ์
เชื้อทอง

II
II
II

II = กรรมการ
VII = กรรมการบริ หาร

III = กรรมการอิสระ
C = ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

IV = ประธานกรรมการตรวจสอบ
D = กรรมการผูจ้ ดั การ

V = กรรมการตรวจสอบ
M = ผูบ้ ริ หาร

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 2

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

‘- ไม่มี -

1

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 3

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งบริ ษทั เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จากัด (“เอ็มเอ”) เป็ นผูใ้ ห้บริ การตรวจสอบภายใน และ เอ็มเอ ได้มอบหมายให้นายสมชาติ กาลสุ ข เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมี
รายละเอียดของผูต้ รวจสอบภายใน ดังนี้
ชื่ อ-สกุล
ตาแหน่ ง
นายสมชาติ กาลสุ ข
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
Audit Partner

อายุ
(ปี )
37

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
ปริ ญญาโท คณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(ร้ อยละ)
-

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2556 – ปัจจุบนั

Audit Partner

2543 – 2556
ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Auditor

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั เอ็มเอ
คอนซัลติ้ง จากัด

บริ การตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ
ภายใน และให้คาปรึ กษาธุรกิจ

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จากัด

บริ การตรวจสอบบัญชี

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
ทะเบียนเลขที่ 9669

1

รับรองโดย …………………………

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
เอกสารแนบ 4

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
‘- ไม่มี -

1

รับรองโดย …………………………

