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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท สยามอีส ต์ โซลู ชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษั ท ฯ” หรือ “SE”) (เดิ มชื่ อ “บริษั ท สยามราชธานี (ตะวัน ออก) จากัด ”) จด
ทะเบียนก่อ ตั้งขึ้ น เมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2536 ด้วยทุ นจดทะเบี ยนเริ่ม แรก 2.00 ล้านบาท มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ จัดหาและจาหน่ ายสิน ค้ า
อุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ระบบปั๊มที่ครอบคลุม ทุกลักษณะการใช้งานทั้ง น้า ของเหลว ของหนืด และอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยบริษัทฯ สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าและรับรู้ถึงความต้องการสินค้าและบริการอื่นๆ ที่สาคัญในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจโดยเพิ่มการ
จัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าอุต สาหกรรมอีก 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ และกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม รวมถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สินค้า
อุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นสินค้าหลักที่บริษัทฯ จัดหาและจาหน่ายมาจนถึงทุกวันนี้
จุดเริ่มต้นของบริษัทฯ เริ่มจากในปี 2527 ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จากัด (“เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบและจาหน่ายระบบปัม๊ อุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรม และเนื่องด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการลงทุนอย่างมากตามแนวทางของภาครัฐในโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด
(Eastern Seaboard) ในภาคตะวั น ออกของประเทศไทยซึ่ ง ถื อ เป็ น จุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ข องการขนส่ ง และการลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรม
โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทาให้โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มจานวนขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้วย
เหตุนี้ ในปี 2536 ผู้บริหารจึงได้แยกการดาเนินธุรกิจจาก เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ และจัดตั้งบริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊มที่ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานทั้งน้า
ของเหลว ของหนืด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย จากการที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีและเข้าถึง
กลุ่มลูกค้า ทาให้บริษัทฯ รับรู้ถึงความต้องการในสินค้าและบริการในส่วนอื่นๆ ที่สาคัญในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงเพิ่มการจัดหา
และจาหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม รวมถึงงานบริการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม
ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มุ่งขยายการจัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและการบริการให้ครอบคลุมกลุ่ม
ลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ เปิดสานักงานกรุงเทพฯ และเพิ่มทีมงานวิศวกรฝ่ายขาย เพื่อนาเสนอและ
จาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต
และระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศไทย รวมถึงโอกาสในการจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมไปยังลูกค้าในต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “Solutions Excellence” กล่าวคือ บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดสรรสินค้าคุณภาพ นาเสนอทางเลือกและนวัตกรรมใหม่ บริการด้วยความจริงใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับลูกค้า รวมถึงการให้บริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรม การให้บริการหลังการขาย และการให้บริการซ่อมบารุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและเพิ่มอายุการใช้งานของสินค้าให้มากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท สยามอีส ต์ โซลูชั่น จากัด
(มหาชน) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
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0.50 บาท และทุนที่ชาระแล้วจานวน 90,000,000 บาท สาหรับหุ้นสามัญที่เหลืออีกจานวน 60,000,000 หุ้น บริษัทฯ ออกไว้เพื่อรองรับการ
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัท จากเดิม 90,000,0000 บาท เป็น 120,000,000
บาท บริษั ท ฯได้ จัด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริษั ท จ านวน 60,000,000 หุ้ น มู ลค่ าหุ้ น ที่ ตราไว้หุ้ น ละ 0.50 บาท เพื่ อเสนอขายให้ แ ก่
ประชาชนทั่วไป ( Initial Public Offering) ในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 2.45 บาท คิดเป็นจานวนเงิน 147,000,000 บาท และเริ่มการ
ดาเนินการซื้อขายเป็นครั้งแรก ( First Trading Day) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

1.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
• วิสัยทัศน์
เป็นหนึ่งในสามของผู้นาในการจาหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงาน นาเสนอเทคโนโลยีและทางเลือกใหม่ๆ พร้อมส่งมอบสินค้า
และงานบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า
• พันธกิจ
▪ ดาเนินกิจการ เพื่อสร้างประโยชน์และความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และคู่ค้า
▪ มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง และมีศักยภาพ ภายใต้บรรยากาศการทางานที่ดี
▪ มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้เจริญเติบโตทุกปีอย่างต่อเนื่อง
▪ สร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมต่อพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
• นโยบาย
▪ สร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในยอดขายทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
▪ สร้างโอกาสต่อยอดขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย
▪ สร้างโอกาสและมองหาหรือร่วมลงทุนธุรกิจใหม่ๆ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเพิ่มช่องทาง
รายได้ให้มากยิ่งขึ้น
▪ พัฒนางานและระบบ IT เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
▪ พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015 เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของงานขายและงานบริการ
▪ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลัก “เก่ง ดี และมีความสุข”
▪ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
• กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
▪ สร้ า งความเจริ ญ เติ บ โตรายได้ และความสามารถในการแข่ ง ขั น ของทั้ ง 4 กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รองรั บ การฟื้ น ตั ว
ภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปี 2561
▪ เน้นสร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน งานขายโครงการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการลงทุนใหม่ๆ ของลูกค้า
และสร้างรายได้มูลค่าสูงให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี
▪ สร้างเครือข่าย ทั้งในรูปแบบของสานักงานขายหรือคู่ค้า (Partner) เพื่อช่วยกระจายและขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วไทย
▪ เพิ่ ม บุ ค คลากร เครื่อ งมื อ สถานที่ เพื่ อสร้างงาน สร้ างรายได้ ให้ เติ บ โตแบบก้าวกระโดดในกลุ่ มธุ รกิจงานบริการ
(Service Business) เพื่อสร้างฐานลูกค้าในอนาคต
▪ พัฒนาระบบงาน IT สู่ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรองรับการ
ขยายตัวในอนาคต
▪ พัฒนาระบบงานภายใน พัฒนาบุคคลากร อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ SE 4.4 อันได้แก่ Benefit & Work Place, Job
Description & Career Path, People Development, กาย วาจา ใจ
2
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1.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
เดือน/ปี
สิงหาคม 2536

ตุลาคม 2544
มกราคม 2552

สิงหาคม 2558

ธันวาคม 2558

มีนาคม 2559

กุมภาพันธ์ 2560

ปี 2561

ปี 2562

3

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
▪ บริษัท สยามราชธานี (ตะวัน ออก) จากัด จัดตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อ
จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าใน
จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย
▪ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
▪ บริษัท ฯ เปิดส านั กงานกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุป ระสงค์ เพื่อน าเสนอและจาหน่ายสิน ค้า อุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบ
ท่ อ และกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ส ดุ น วั ต กรรม ให้ เข้ า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ าในเขตกรุ งเทพฯ ปริ ม ณฑล และจั ง หวั ด อื่ น ๆ
ครอบคลุ ม ทุ ก ภาคส่ ว นของประเทศไทย และโอกาสในการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมไปยั ง ลู ก ค้ า ใน
ต่างประเทศ
▪ บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งรับรองคุณภาพในด้านการออกแบบ จาหน่าย ประกอบ ติดตั้ง และ
บริการหลังการขายสาหรับสินค้าอุตสาหกรรมที่ใ ช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุง ได้แก่ ปั๊มสูบส่งน้า
และของเหลว ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง
▪ บริษัทฯ ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาทเป็น 90.00 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการและสร้างความมั่น คงทางการเงินในระยะยาวให้กับ บริษัท ฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จานวน 850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 4 ราย โดยเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นตามสัดส่วน
การถือหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาตามมูลค่ายุติธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญใน
ส่วนที่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมคือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา ได้โอนหุ้นสามัญบางส่วน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่คือ นายเกริก ลีเกษม ซึ่งเป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงทาให้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวม
จานวน 5 ราย
▪ บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท สยามอีส ต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
▪ บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
▪ บริษั ท ฯ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนจาก 90.00 ล้ านบาท เป็ น 120.00 ล้ านบาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ ใหม่ จานวน
60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
(Initial Public Offering)
▪ 9 กพ. บริ ษั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ช าระแล้ ว ของบริ ษั ท จากเดิ ม 90,000,0000 บาท เป็ น
120,000,000 บาท บริษัทฯได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ( Initial Public Offering) ในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ
2.45 บาท คิดเป็นจานวนเงิน 147,000,000 บาท
▪ 14 กพ. เริ่มการดาเนินการซื้อขายเป็นครั้งแรก ( First Trading Day)
▪ เปิดใช้อาคารศูนย์บริการวิศวกรรม เพื่อรองรับการขยายงาน
▪ เข้าซื้อและโอนกิจการ บริษัทยูทิลิตี้ บิสสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
▪ ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015 จากทางบริษัท TÜVRheinland รับรองคุณภาพในด้านการจาหน่ายและจัดหา
การบริการงานประกอบ งานติดตั้งและงานบริการหลังการขาย สินค้าสาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ปั๊ม วาล์ว
ท่อและวัสดุสิ้นเปลือง
▪ บริษัทฯ เปิดสานักงานสงขลา เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่ภาคใต้
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1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท เรียกชาระแล้ว 120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 240,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
กลุ่มครอบครัว
นางสาวอรสา วิมลเฉลา1

กลุ่มครอบครัว
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช2

ร้อยละ 60.419

คุณกฤติกา พัวพิไล

ประชาชนทั่วไป

ร้อยล 3.542

ร้อยละ 11.294

ร้อยละ 24.745

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
1. กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ประกอบด้วย
- นางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือหุ้นจานวน 95,646,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.853 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
- นายสิทธิชัย ลีเกษม เป็นสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนางสาวอรสา วิมลเฉลา ซึ่งถือหุ้นจานวน 3,600 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 0.001 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
- นายเกริก ลีเกษม เป็นบุตรที่ บรรลุนิติภาวะแล้วของนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชัย ลีเกษม ซึ่งถือหุ้นจานวน
49,355,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.565 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
2. กลุ่มครอบครัวนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ประกอบด้วย
- นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ถือหุ้นจานวน 26,857,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.190 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
- นายพิชญะ ตันทะอธิพานิช เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ซึ่งถือหุ้นจานวน 250,000
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.104 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว

เปรียบเทียบการถือครองหุ้นร้อยละของจานวน 240,000,000 หุ้น
กลุ่มครอบครัว
ครอบครัวคุณอรสา วิมลเฉลา
ครอบครัวคุณแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
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9 มี.ค.2561

12 มี.ค.2561

ซื้อระหว่างปี

ขายระหว่างปี

60.250
10.846

60.419
11.294

0.169
0.448

-
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2.ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็น
4 กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณฑ์ ไ ด้ แ ก่ กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณฑ์ แ ละเทคโนโลยี ร ะบบปั๊ม (Pumping System Technology Division) กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณฑ์ การจั ด การ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ ( Service Business ) ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 3,500 รายการ ภายใต้
ตราสินค้าชั้นนาระดับสากลมากกว่า สินค้า ซึ่งสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จาก
สินค้าอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบท่อ และงานซ่อมบารุง
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์สาหรับปี 2559 – 2561 รายละเอียดดังนี้
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
โครงสร้างรายได้
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม

166.31

38.29

137.02

33.19

127.50

30.97

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ

135.53

31.21

125.55

30.42

106.44

25.86

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม

124.81

28.74

123.35

29.88

126.84

30.81

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ

-

-

17.25

4.18

44.62

10.84

รวมรายได้จากการขายและบริการ

426.65

98.24

403.17

97.67

405.40

98.48

7.66

1.76

9.62

2.33

6.23

1.52

434.31

100.00

412.79

100.00

411.63

100.00

รายได้อื่น1

รายได้รวม

หมายเหตุ 1. รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่านายหน้า รายได้ส่งเสริมการขาย และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
(Process and Piping Solution Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) และตั้งแต่ มกราคม 2560 บริษัทฯ
ได้เพิ่มหน่วยงานบริการขึ้น เป็นกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
1.กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division)
“One Stop Shop Pumps Supplier”
ปั๊มเป็นอุปกรณ์สูบส่งของเหลวโดยอาศัยพลังงานจากแหล่งต้นกาเนิด เพื่อเคลื่อนย้ายของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งอาจ
เป็นการเคลื่อนย้ายในทิศทางจากที่ต่าไปยังที่สูงกว่าหรือในระยะทางที่ไกลออกไป ปั๊มที่บริษัทฯ จัดหาและจาหน่ายส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่
ใช้ในระบบสาธารณูปโภคและกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์ในโรงแรม โรงพยาบาล อาคารสูง และ
โครงการน้าของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งปั๊มสูบส่งน้าและของเหลวสามารถแบ่งตามลักษณะการทางานของปั๊มได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ปั๊ม
ประเภทหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Pump) และปั๊มประเภทแทนที่บวก (Positive Displacement Pump)

5
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1.1.ปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Pump)
ปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยง หรือเรียกกันทั่วไปว่า ปั๊มหอยโข่ง เป็นปั๊มที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม มีหลักการ
ทางานโดยการถ่ายเทกาลังจากเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไปยังใบพัดของปั๊มเพื่อให้เกิดกาลังขับหมุน ซึ่งจะดูดของเหลวเข้าตรงกลางใบพัด
และเหวี่ยงออกทาให้เกิดการไหลเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลางของใบพัดไปสู่แนวเส้นรอบวงทุ กทิศทางและไหลรวมกันในตัวปั๊มไปออกทางท่อ
จ่าย ซึ่งจะสูบส่งของเหลวดังกล่าวไปยังจุดหมายตามที่ต้องการ ปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยงใช้กับของเหลวที่มีลักษณะใสและมีความหนืดต่า
เช่น น้าประปา น้าร้อน น้าหล่อเย็น น้าเสีย น้าดับเพลิง ของเหลวใส สารเคมี เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้ในระบบสาธารณูปโภค (Utility System)
และกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม (Process Industry) โดยปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยงที่บริษัทฯ จัดหาและจาหน่าย มีหลากหลาย
ดีไซน์ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการติดตั้งและการใช้งาน

1.2 ปั๊มประเภทแทนที่บวก (Positive Displacement Pump)
ปั๊มประเภทแทนที่บวกมีหลักการทางานโดยการสร้างโพรงขยายภายในตัวปั๊มในขณะที่ปั๊มหมุนหรือสูบเพื่อให้ของเหลวไหลเข้า
ไปแทนที่โพรงภายในตัวปั๊ม หลังจากนั้น ของเหลวจะถูกผลักออกเนื่องจากพื้นที่ของโพรงภายในตัวปั๊มลดลงจากการอัดส่งของปั๊ม ซึ่ง
ของเหลวจะถูกส่งไปยังจุดหมายตามที่ต้องการ ปั๊มประเภทแทนทีบ่ วกใช้กับของเหลวที่มีความหนืดสูง มีกากตะกอนเจือปน เช่น น้ามันพืช
กาว โฟม ยางมะตอย เป็นต้น และสามารถใช้กับของเหลวใสบางประเภทที่ต้องการแรงดันสูง ส่วนใหญ่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม (Process Industry) โดยปั๊มประเภทแทนที่บวกที่บริษัทฯ จัดหาและจาหน่ายมีหลากหลายดีไซน์ เพื่อให้เหมาะสมกับ ลักษณะ
การใช้งาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องอัดก๊าซ Liquid Ring (Liquid Ring
Compressor) และเครื่องอัดก๊าซ Centrifugal (Centrifugal Compressor)

บริษัทฯ มีทีมวิศวกรที่ให้บริการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับปั๊มตั้งแต่การสอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งาน การ
คัดเลือกประเภทปั๊มที่เหมาะสม การประกอบอุปกรณ์และส่วนประกอบปั๊ม การให้คาแนะนาในการติดตั้ง และการทดสอบการทางานของ
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ปั๊มในการเดินระบบครั้งแรก (Commissioning) พร้อมทั้งให้ความรู้และคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้งานและการบารุงรักษาปั๊มแก่ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้บริการหลังการขาย ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหา
ซ่ อ ม เปลี่ ย น แก้ ไ 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 งกั น ( Preventive
Maintenance) เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและประสิทธิภาพการทางานของปั๊มให้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้บริการวัดประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปั๊ม (Energy Audit Service) โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปั๊มโดยการวัดค่าการทางาน
ต่างๆ เช่น อัตราการไหล แรงดัน กาลังไฟฟ้าที่ใช้ เป็นต้น และจัด ทารายงานพร้อมสรุปผลการวิเคราะห์และวิธีการแก้ไขเพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ลูกค้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานในกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น
2.กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division)
“Solutions for Improvement”
บริษัทฯ จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
2.1.อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
บริษัทฯ จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์เพื่อการคัดแยกวัสดุ วัสดุเพื่อการดูดซึม อุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสาร ระบบที่
เกี่ยวเนื่องกับการเผาไหม้และความร้อน และระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการบาบัดมลพิษทางอากาศ รายละเอียดดังนี้
2.1.1. อุปกรณ์เพื่อการคัดแยกวัสดุ (Separation Unit)
• สเตรนเนอร์ (Strainer) เป็นอุปกรณ์กรองแยกของแข็งที่มขี นาดมากกว่า 25 ไมครอนขึ้นไป (1 มิลลิเมตร เท่ากับ 1,000
ไมครอน) ออกจากระบบท่อส่งของเหลว เช่น การกรองน้าดิบเพื่อเอาเศษตะกอนหรือทรายออกก่อนส่งน้าที่ไม่มีสารแขวนลอยปนเปือ้ นเข้า
สู่กระบวนการผลิต
• ฟิลเตอร์ (Filter) ฟิลเตอร์จะกรองวัสดุได้ละเอียดกว่าสเตรนเนอร์ โดยสามารถกรองวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า 25 ไมครอน
ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน้ามัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมีภัณฑ์ โรงงานเส้นใย เป็นต้น
• เครื่องเหวี่ยงแยกตะกอน (Decanter Centrifuge) เป็นอุปกรณ์แยกของแข็งออกจากของเหลวโดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์
(Centrifugal Force) แบบต่อเนื่อง เพื่อให้สิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ต้องการแยกตกตะกอนและถูกลาเลียงออกมา
• เครื่องดักละอองนา (Mist Eliminator) เป็นอุปกรณ์ดักจับไอระเหยของของเหลวออกจากก๊าซ เพื่อให้ก๊าซที่ผ่านออกไป
ปราศจากไอระเหยที่เป็นมลภาวะ หรือลดอัตราการสูญเสียไอระเหยที่มีมูลค่าสูงในกระบวนการผลิต ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมี เป็นต้น
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2.1.2. วัสดุเพื่อการดูดซึม (Absorption Unit)
• สารดูดความชืน (Molecular Sieve) เป็นสารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการดูดของเหลวซึ่งเป็นสารที่ไม่ต้องการออก
จากวัตถุดิบ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน้ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมี โรงงานน้าตาล เป็นต้น
• ตัวรองสารเร่งการทาปฏิกิริยา (Ceramic Catalyst Bed Support) เป็นสารเซรามิกที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมป้องกันการ
ไหลออกของสารระหว่างการทาเพื่อ ทาให้กระบวนการทาปฏิกิริยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ส่วน
ใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน้ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมี เป็นต้น

2.1.3 อุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสาร (Distillation Unit)
เป็นอุปกรณ์ในหอกลั่นแบบลาดับส่วนซึ่งเป็นกระบวนการแยกสารประกอบทางเคมีออกจากกันให้อยู่ในรูปของ
องค์ประกอบย่อยแต่ละตัว โดยใช้ความแตกต่างของจุดเดือด ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน้ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี และ
โรงงานเคมี เป็นต้น

Random Packing
Trays

Structure

2.1.4 ระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการเผาไหม้และความร้อน (Thermal and Combustion Unit)
เป็นระบบอุปกรณ์ส่งถ่ายความร้อนสาหรับเพิ่มอุณหภูมิให้แก่ของเหลวหรือก๊าซ ได้แก่ เตาเผาความร้อนสูง เครื่อง
ส่งผ่านความร้อน หอเผาทิ้ง ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน้ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมีภัณฑ์ เป็นต้น
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2.1.5 ระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการบาบัดมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Treatment Unit)
เป็นระบบอุปกรณ์บาบัดไอระเหยที่เป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่ อให้ไอระเหยดังกล่าวแปรสภาพ
เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้าก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน้ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานเคมี โรงงานผลิตสาร
เคลือบผิว โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตสี เป็นต้น

2.2.ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1.ระบบท่อ
▪ ท่อ (Pipe) เป็นตัวกลางในการไหลผ่านของของเหลวจากตาแหน่งหนึ่งไปยังอีกตาแหน่งหนึ่ง ซึ่งท่อที่บริษัท
จัดหาและจาหน่ายผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพที่สามารถป้องกันการสึกกร่อนและเกิดสนิม มีความแข็งแรงทนทาน และมีอายุการใช้งาน
ยาวนาน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท รายละเอียดดังนี้
▪ ท่อพลาสติก (Plastic Pipe) เป็นท่อที่ทาจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงและมีน้าหนักเบา ได้แก่ U-PVC ,
C-PVC ,PP-R และ HDPE (High Density Polyethylene) มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่อน เกิดสนิมและทนต่อการสึกกร่อนจากการเสียดสี
ของตะกอนหรือเศษของแข็งต่างๆ ได้
▪ ท่อเหล็กชุบสังกะสีบุพลาสติก (PE Lined Galvanize Pipe) เป็นท่อเหล็กชุบด้วยสังกะสี โดยภายในบุด้วย
พลาสติก PE จึงเป็นการรวมเอาประโยชน์ของพลาสติกและเหล็กมาใช้งาน โดยพลาสติกที่บุอยู่ภายใน ทาให้ลดการเกิดสนิมหรือตะกรัน
เกาะบนผิวภายในท่อ ส่วนภายนอกเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถรับแรงดันน้าได้สูง ส่วนใหญ่ใช้ในระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ระบบน้าดิบ น้าประปา น้าดี น้าเย็น น้าร้อน เป็นต้น
▪ ท่อดับเพลิง (Sprinkle Pipe) เป็นท่อเหล็กดาเคลือบน้ามันขัดเงา ที่ได้รับมาตรฐาน FM Approved ซึ่ง
เป็นไปตามข้อกาหนดของการใช้ท่อน้าดับเพลิงในระดับสากล เหมาะสาหรับงานระบบท่อดับเพลิงในโรงงานและอาคาร

2.2.2.อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
• แท็งก์พลาสติก (Plastic Tank)
เป็นอุปกรณ์ทาจากพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) สาหรับเก็บกักน้าและของเหลว เช่น น้าดี น้าเสีย และสารเคมี โดยสามารถ
ติดตั้งได้ทั้งบนดินและใต้ดิน ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร รวมถึงใช้เป็นถังบาบัดน้าเสีย
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• อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (Pressure / Vacuum Release and Control)
1.วาล์วหายใจ (Breather Valve) เป็นอุปกรณ์สาหรับควบคุมค่าความดันภายในระบบให้อยู่ในระดับที่ ส่วนใหญ่จะติดตั้งกับถัง
บรรจุของเหลวหรือก๊าซซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ถังเกิดการยุบตัวหรือขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเมื่อมีการถ่ายเทออกและสูบ
เข้าของของเหลวหรือก๊าซในกระบวนการ
2.ลินแตกระบายความดัน (Rupture Disc) เพื่อระบายแรงดันออกในกรณีที่แรงดันและอุณหภูมิในระบบสูงเกินกว่าที่กาหนด ลิ้น
แตกระบายความดันที่ถูกติดตั้งไว้จะแตกออก เพื่อปล่อยแรงดันออกนอกระบบ โดยเป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันความปลอดภัยไม่ให้ระบบหรือ
อุปกรณ์อื่นเกิดความเสียหายรุนแรงหรือเสียหายต่อเนื่องจากแรงดันที่เกิดขึ้น

วาล์วหัวใจ

ลินแตกระบายความดัน

• ระบบป้องกันและระงับการระเบิด (Explosion Protection and Suppression System) เป็นระบบอุปกรณ์ที่ถูก
ออกแบบและติดตั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายจากการระเบิดของอุปกรณ์ในกระบวนการส่วนใหญ่ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่มีละอองฝุ่นสูง
เช่น โรงงานผลิตนมผง กาแฟ เม็ดสี แป้ง เป็นต้น และอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากถ่านหินผง เช่น โรงผลิตไฟฟ้า โรงผลิตปูนซีเมนต์
ประกอบด้วย
1.แผ่นแตกระบายแรงดัน (Explosion Vent) ทาหน้าที่ระบายแรงดันภายในระบบอุปกรณ์เมื่อเกิดการระเบิด โดยแผ่นจะแตกออก
เมื่อแรงดันในระบบมีค่าเกินกว่าที่กาหนดไว้ เพื่อลดความสูญเสียรุนแรงของระบบอุปกรณ์ในโรงงาน
2.อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดแบบไร้เปลวไฟ (Flameless Explosion Venting) มีลักษณะเป็นตะแกรงทรงกระบอกซึ่ งจะถูกติดตั้ง
ไว้กับถังหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด เป็นอุปกรณ์ที่อับอากาศซึ่งจะช่วยดับเปลวไฟอย่างฉับพลัน เพื่อป้องกันไม่ให้ เปลว
ไฟที่เกิดจากการระเบิดภายในระบบลุกลามออกมาสู่ภายนอก
3.วาล์วตัดตอน (Isolation Valve) โดยจะทาหน้าที่ป้องกันไฟที่เกิ ดจากการระเบิดภายในอุปกรณ์ไม่ให้ลุกลามผ่านท่อไปยังจุด
อื่นๆ ของระบบ
4.สเปรย์ระงับประกายไฟ (Explosion Suppression) จะสามารถตรวจจับประกายไฟหรือเพลิงไหม้ภายในระบบตั้งแต่ระยะเริม่ ต้น
โดยเซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟจะส่งสัญญาณเพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวทางานโดยการฉีดสารเคมีเพื่อดับเพลิง

บริษัทฯ มีทีมวิศวกรฝ่ายขายที่ให้บริการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อตั้งแต่การ
สอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งาน การคัดเลือกประเภทอุปกรณ์ที่เหมาะสม การให้คาแนะนาในการติดตั้ง และการทดสอบ
การทางานของอุปกรณ์ในการเดินระบบครั้งแรก (Commissioning) พร้อมทั้งให้ความรู้และคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้งานและการบารุงรักษา
อุปกรณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด
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3.กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม (Innovative Material Division)
“Intelligence Solutions for Maintenance & Production”
บริษัทฯ จัดหาและจาหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุงในโรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียดดังนี้
3.1.ผลิตภัณฑ์กาว (Adhesive)
3.1.1 กาวไซยาโนอะคริเลต (Cyanoacrylate) เป็นกาวที่ใช้ระยะเวลาการยึดติดน้อย ใช้ปะติดชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก และ
สามารถใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท เช่น พลาสติก ยาง โลหะ หนัง กระดาษ แก้ว เซรามิก เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบ
ชิ้นส่วนในสายการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมถึงงานซ่อมแซมแ ละ
บารุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ
3.1.2 กาวอะนาโรบิค (Anaerobic)เป็นกาวที่จะเกิดการแข็งตัวและยึดติดกับชิ้นงานเมื่ออยู่ในสภาวะที่ไม่มีอากาศและใช้กับ
งานยึดติดโลหะกับโลหะเท่านั้น กาวอะนาโรบิคแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
- นายาล็อคเกลียว (Thread Locking)
- นายาซีลเกลียว (Thread Sealing)
- นายาตรึงเพลา (Retaining)
- ปะเก็นเหลว (Gasketing)
- ปะเก็นแผ่น (Gasket Sheet) และปะเก็นวงโลหะ (Spiral Wound Gasket)
3.1.3. กาวอีพ๊อกซี่ (Epoxy) เป็นกาวที่เหมาะสาหรับงานซ่อมแซมทั่วไปในลักษณะการปะ อุด เชื่อม ผนึกรอยรั่วซึมของวัสดุ
เช่น ไม้ เหล็ก อะลูมิเนียม สังกะสี คอนกรีต กระจก กระเบื้อง เป็นต้น

3.2 วัสดุยาแนว (Sealant) เป็นวัสดุที่ใช้อุดร่องระหว่างรอยต่อของพื้นผิว เพื่อป้องกันการรั่วไหลผ่านรอยแยกที่เกิดจากการ
ขยายตัวหรือเสื่อมสภาพของพื้นผิวตามอายุการใช้งาน วัสดุยาแนวแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน

3.3 วัสดุเคลือบผิว
3.3.1 นายาเคลือบผิว (Coating Product) เป็นผลิตภัณฑ์สาหรับซ่อมแซมและปกป้องพื้นผิวของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็น
โลหะ คอนกรีต และยางที่เกิดการสึกกร่อนและชารุดให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3.2 นายากันสนิม (Rust Treatment) เป็นสารเคลือบผิวเพื่อหยุดยั้งการลุกลามของสนิม สามารถใช้กับโลหะทุกประเภท เช่น
ท่อ ถัง โครงสร้างเหล็ก เป็นต้น
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3.4. ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety & Protective)
• อุปกรณ์อาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม และนายาทาความสะอาด (Liquid Cleanser)
3.4.1.กระดาษทาความสะอาดงานอุตสาหกรรม (Wiper) เป็นวัสดุซับเช็ดแทนเศษผ้า ใช้สาหรับเช็ดทาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องจักร อะไหล่ และชิ้นงานต่างๆ ให้ปราศจากคราบน้า น้ามัน กาว จารบี สารเคมี หรือของเหลวอืน่ ๆ ส่วนใหญ่ใช้ในงานซ่อมบารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ การเช็ดชิ้นงานก่อนการประกอบชิ้นส่วน การเช็ดชิ้นงานก่อนนาเข้ากระบวนการผลิต การเช็ดชิ้นงานก่อนและหลัง
ทาสี และการเช็ดชิ้นงานที่ต้องการความสะอาดสูง
3.4.2.นายาล้างเครื่องมือเครื่องจักร (Equipment Detergent) เป็นน้ายาทาความสะอาดคราบสิ่งสกปรกบนเครื่องมือและเครือ่ งจักร
สาหรับงานอุตสาหกรรมหนักเช่น น้ามัน จารบี เป็นต้น
3.4.3.สบู่เหลวล้างมือ (Loctite SF7850-Orange Hand Cleaner) เป็นสบู่เหลวที่มีส่วนผสมของเม็ดขัดพลาสติก เพื่อช่วยในการ
ขจัดคราบน้ามัน จารบี และคราบสกปรกต่างๆ ที่ติดบนฝ่ามือ
3.4.4.นายาลอกปะเก็น (Gasket Remover) เป็นน้ายาสาหรับลอกหรือขจัดคราบปะเก็นเก่าและเขม่าดาอันเนื่องมาจากคาร์บอนใน
น้ามันหล่อลื่นและจารบีที่ไหม้ติดบนหน้าแปลนของเครื่องจักรต่างๆ

• อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล
3.4.5.แว่นตา (Safety Glasses) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันดวงตาจากอันตรายที่เกิดจากเศษวัสดุ ประกายไฟ และรังสีต่างๆ
3.4.6.ถุงมือ (Safety Gloves) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันการบาดเจ็บของฝ่ามือที่เกิดจากของมีคมและสารเคมีอันตรายในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ถุงมือช่างทั่วไป ถุงมือป้องกันการบาดเฉือน และถุงมือป้องกันสารเคมี
3.4.7.ชุดป้องกันร่างกาย (Safety Suit) เป็นผลิตภัณฑ์สวมใส่เพื่อป้องกันร่างกาย ได้แก่ ชุดป้องกันฝุ่นและละอองสารเคมี สามารถ
ป้องกันร่างกายจากฝุ่นและละอองสารเคมี และชุดผจญเพลิงที่สามารถป้องกันร่างกายจากความร้อนของเปลวไฟได้ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงาน
เหล็ก โรงไฟฟ้า และงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน

ชุดผจญเพลิง

แว่นตา

ถุงมือช่างทั่วไป ถุงมือป้องกันการบาด ถุงมือป้องกันสารเคมี ชุดป้องกันฝุน่ และละอองสารเคมี

• อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
3.4.8.ผ้ากันไฟ (Fire Blanket) เป็นผ้าที่ทามาจากทรายแก้วธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติในการทนความร้อนสูง เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟจาก
งานเชื่อมหรือตัดเหล็ก ตัดเย็บเป็นฉนวนหุ้มเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน เป็นต้น
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3.4.9.การ์ดป้องกันสารเคมี (Safety Shield) การ์ดป้องกันสารเคมีจะถูกติดตั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องจักรจากการสัมผัสกับ
ละอองสารเคมีโดยตรงและป้องกันการเกิดอันตรายแก่ผทู้ ี่ปฎิบัติงานในบริเวณโดยรอบ
3.4.10.กระจกทนความร้อน (Safety Sight Glass) เป็นกระจกแบบแท่งยาวและวงกลมที่ใช้สาหรับวัดระดับของเหลวในเครื่องผลิตไอ
น้า (Boiler) หรือภายในถังของกระบวนการผลิต ซึ่งมีความทนทานต่อสภาวะที่มีความผันผวนของอุณหภูมิและความดันในระดับสูง
3.4.11.ฉนวนยางหุ้มวัสดุ (Insulation) เป็นฉนวนยางดาที่มีค่าการนาความร้อนต่า สามารถต้านทานการซึมผ่านของความชื้น ใช้
สาหรับหุ้มติดกับท่อ ถัง และเครื่องจักรต่างๆ เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน ความเย็น หรือลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการทางานของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์

3.4.12.อุปกรณ์ซ่อมท่อรั่วฉุกเฉิน (Pipe Repairing Kit) เป็นอุปกรณ์สาหรับซ่อมแซมท่อที่เกิดการรัว่ ไหลของของเหลวหรือก๊าซ โดยที่
ไม่ต้องหยุดการดาเนินงานของกระบวนการผลิตหรือปิดวาล์วเพื่อซ่อมแซม

3.4.13.ใบตัด –ใบเจียร์ (Cutting and Grinding disc) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัด การขัด การเจียร์ การตกแต่งชิ้นงาน โดยใช้ร่วมกับ
เครื่องมือตัดหรือเครื่องขัดไฟฟ้าในงานตัดเหล็ก งานขัดผิวชิ้นงาน งานเชื่อมประกอบท่อ หรืองานตกแต่งชิ้นงานต่างๆ

4.กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ (Service Business)
4.1 งานเคลือบพืนผิว (Coating) บริษัท ให้บริการงานเคลือบพื้นผิวสาหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของ
สารเคมีที่มีสภาพเป็นกรดหรือด่างและเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทกและแรงเสียดสี รวมถึงงานซ่อมแซมพื้นผิวที่ชารุด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานและเพิ่มอายุการใช้งาน โดยมีทีมงานวิ ศวกรให้บริการเคลือบพื้นผิวเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่โรงงานของลูกค้า
หรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์มาดาเนินการเคลือบพื้นผิวที่บริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ

4.2 งานตั ดเย็ บฉนวนหุ้ม (Removable Insulation Jacket) บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริการออกแบบและตัดเย็ บฉนวนหุ้ม เครื่อ งจักรและ
อุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการสูญเสียความร้อน ความเย็น หรือลดระดับเสียงรบกวนที่เกิดจากการทางาน โดยบริษัทฯ จะ
13
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สอบถามความต้องการของลูกค้า คัดเลือกวัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บที่เหมาะสม และตัดเย็บฉนวนหุ้มตามความต้ องการ โดยฉนวนหุ้มมี
คุณสมบัติในการกันน้า ทนต่ออุณหภูมิสูงและสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยฉนวนหุ้มสามารถถอดออกจาก
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อทาความสะอาด ซ่อมบารุงและนากลับมาห่อหุ้มใหม่ได้

4.3 งานติดตังระบบท่อนา ท่อลม (Piping Installation) บริษัทฯ ให้บริการรื้อถอน ประกอบ ติดตั้ง และทดสอบระบบท่อน้า ท่อ
ลม เพื่อทดแทนระบบท่อเดิมที่มีปัญหาสนิมในตัวท่อ ท่อรั่ว โดยเลือกใช้ท่อวัสดุที่แตกต่างจากท่อเหล็กทั่วไป อาทิเช่น ท่อเหล็กบุภายใ น
ด้วยพลาสติก PE, ท่อ PP-R เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถใช้งานได้ทนทาน โดยปราศจากปัญหาสนิม ท่อรั่ว ท่อแตกอีกต่อไป

4.4 งานบริการเกี่ยวกับระบบปั๊ม (Pump Service) บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผู้ชานาญงาน และมีฐานลูกค้าที่ใช้ตราสินค้าของบริษทั
ฯ จานวนมากจึงพร้อมให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซม (Check Repair) รวมถึงงานติดตั้งปั๊มใหม่ เพื่อทดแทนปั๊มเก่าที่ชารุดเสียหาย หรือใช้
งานมายาวนานหลาย 10 ปี และยังครอบคลุมถึงงานตรวจสอบซ่อมบารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ให้กับระบบปั๊มตราสินค้าที่
จาหน่ายอยู่ นอกจากนี้ยังมีงานบริการตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานของปั๊ม พร้อมรายงานว่ามีความเหมาะสมหรือควรต้องปรับปรุง
เพื่อใช้งานปั๊มให้มีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น

2.2 กลยุทธ์การแข่งขัน
2.2.1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจาหน่าย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ คือ โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าโดยตรง โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการจาหน่ายสินค้าให้แก่
กลุ่มลูกค้าที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย รวมถึงการขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
1. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
2. อุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซธรรมชาติ
3. อุตสากรรมเคมีภัณฑ์
4. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
5. อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
6. อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
7. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน
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โรงงานอุตสาหกรรมจะมีความต้องการใช้สินค้าเมื่อเกิดการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ การขยายสายการผลิต การซ่อมบารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ การซื้อสินค้าใหม่เพื่อทดแทนสินค้าเดิมที่เสื่อมสภาพหรือชารุด และการใช้งานในการดาเนินงานทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จาหน่าย
สินค้าอุตสาหกรรมผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางการจาหน่ายทางตรง และช่องทางการจาหน่ายทางอ้อม รายละเอียดดังนี้
1. ช่องทางการจาหน่ายทางตรง (Direct Distribution Channel)
บริษัทฯ จาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรงซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปเพื่อใช้งานเอง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้า
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ระบบปั๊มและกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทีมงานวิศวกรฝ่ายขายที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ โดยทีมงานวิศวกรฝ่ายขายจะเข้าพบผู้ใช้งานโดยตรงเพื่อสอบถามความต้องการ นาเสนอสินค้าและรายละเอียด
การใช้งานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้บริการงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรฝ่ายขายประจาที่จังหวัด
ระยองเพื่อดูแลลูกค้าในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคตะวันออก และทีมงานวิศวกรฝ่ายขายประจาที่กรุงเทพฯ เพื่อดูแล
ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดอื่นครอบคลุมทุกภาคส่วนในประเทศไทย
2. ช่องทางการจาหน่ายทางอ้อม (Indirect Distribution Channel)
▪ การจาหน่ายผ่านผู้รับเหมา
ผู้รับเหมาเป็นผู้รับเหมาหลักที่รับงานจากเจ้าของโครงการโดยตรง หรือผู้รับเหมาช่วงที่รับงานจากผู้รับเหมาหลัก ซึ่งการจาหน่าย
สินค้าผ่านผู้รับเหมาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจาหน่ายสินค้าไปยัง ภูมิภาคอื่นของประเทศไทยและขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ
โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊มและกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ เพื่อ
นาไปใช้ในงานโครงการตามวัตถุประสงค์การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาหลักได้กาหนดไว้ โดยทีมงาน
วิศวกรฝ่ายขายจะเข้าพบกับผู้รับเหมาเพื่อทราบถึงความต้องการ นาเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งช่องทางการจาหน่ายผ่านผู้รับเหมาเป็น
ช่องทางที่ทาให้บริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น
▪ การจาหน่ายผ่านร้านค้าปลีก
ร้านค้าปลีกเป็นร้านค้ารายย่อยที่สั่งซื้อสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม เพื่อจาหน่ายต่อให้แก่
ผู้ใช้งานโดยตรง ซึ่งร้านค้าปลีกจะซื้อสินค้าเมื่อได้รับคาสั่งซื้อจากลูกค้าหรือซื้อสินค้าเพื่อเติมเต็มสินค้าในคลังสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทีมงาน
วิศวกรฝ่ายขายทาหน้าที่ให้คาแนะนาและนาเสนอสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีก ซึ่งร้านค้าปลีกจะเป็นเสมือนตัวกลางในการกระจายสินค้าของ
บริษัทฯ ให้เข้าถึงผู้ใช้งานโดยตรงที่เป็นรายย่อยได้มากขึ้น
2.2.2. กลยุทธ์การตลาด
1. สถานที่ตังของสานักงานใกล้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บริ ษั ท ฯ มี ส านั ก งานใหญ่ ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด ระยอง ซึ่ ง ถื อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางของภาคตะวั น ออกที่ มี การลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลายประเภททั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงมีพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดใน
ประเทศไทย และเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ชั้นนาของประเทศ ทาให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบกว่าคู่แข่งขันรายอื่นใน
การรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการส่งมอบสินค้าและการบริการด้านวิศวกรรมได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ
รวมถึงความสามารถในการให้บริการหลังการขายที่ใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2. ความหลากหลายของสินค้า
บริษัทฯ จาหน่ายสินค้าที่ครอบคลุมการนาไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้ามากกว่า
3,500 รายการ แก่ลูกค้าผ่านวิศวกรฝ่ายขายที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้า
ได้อย่างครบครันและตรงตามความต้องการได้ในสถานที่เดียว
3. การจาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน
ดั ง นั้ น สิ น ค้ า ที่ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ตั ว แทนจ าหน่ า ยทั้ ง หมดจึ ง เป็ น ตราสิ น ค้ า ของผู้ ผ ลิ ต ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ นที่ รู้ จั ก เป็ น อย่ า งดี ใ น
อุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติตรงตามความต้องการในการนาไปใช้งาน
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ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับสากล บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2008 ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการออกแบบ จาหน่าย ประกอบ ติดตั้ง และบริการหลังการขายสาหรับสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุง ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในสินค้าและการบริการของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง
4. การให้บริการทางด้านวิศวกรรมทังก่อนและหลังการขาย
บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 25 ปีเกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทฯ จัดหาและจาหน่าย โดยทีมงาน
วิศวกรจะให้คาแนะนาแก่ลูกค้าตั้งแต่การสอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การเลือกประเภทของสินค้าและตราสินค้า
ที่เหมาะสม การออกแบบด้านวิศวกรรม การเลือกตราสินค้าของผู้ผลิต งานติดตั้งและทดลองเดินระบบเป็นครั้งแรก รวมถึงการให้บริการ
หลังการขายต่างๆ บริการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาในระบบอุปกรณ์ และงานบริการซ่อมบารุง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
5. นวัตกรรมของสินค้า
บริษัทฯ สรรหาสินค้านวัตกรรมเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้าและสร้างเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและงานซ่อม
บารุง สามารถสร้างความแตกต่างในการแข่งขันจากคุณลักษณะของสินค้าที่ผู้ผลิตเหล่านี้ทาการคิดค้นและประยุกต์เทคโนโลยีในปัจจุบนั ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กระดาษทาความสะอาดตราสินค้า KIMBERLY-CLARK ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพของสินค้าให้สามารถซับ
คราบน้ามันในปริมาณสูง อุปกรณ์ซ่อมท่อรั่วฉุกเฉินภายใต้ตราสินค้า ORIHARA & ORIX ที่เป็นการพัฒนาวัสดุซ่อมแซมท่อรั่วโดยที่ไม่
ต้องหยุดการดาเนินงานของระบบ เป็นต้น
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม่าเสมอ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการขายสินค้าและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานของสินค้าต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน ได้จัด
งานสัมมนา Knowledge Sharing เป็นประจาทุกปี ปี ละ 9-12 ครั้ง เป็นการจัดแสดงรายละเอียดของสินค้า ถ่ายทอดประสบการณ์ และให้
ความรู้ในการเลือกใช้สินค้าอย่างเหมาะสม วิธีการซ่อมบารุงและดูแลรักษาที่ถูกต้อง โดยตัวแทนของผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศ หรือทีม
วิศวกรฝ่ายขายของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ
ภาวะการแข่งขัน
ภาวะการแข่งขันของบริษัทฯ แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การ
จัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ รายละเอียดดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
ธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสินค้าประเภทปั๊มสูบส่งน้าและของเหลวมีคู่แข่งทางตรงของบริษัทฯ ที่สาคัญเป็นผู้ประกอบการที่เป็น
ตัวแทนจาหน่ายในตราสินค้าอื่นสาหรับปั๊มประเภทเดียวกันหรือมีลักษณะการใช้งานที่เหมือนกัน โดยการแข่งขันจะเน้นที่คุณภาพที่ได้รับ
มาตรฐานและชื่ อ เสี ย งของตราสิ นค้าเป็น สาคัญ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่อ การได้รั บความไว้ วางใจจากลูกค้ า เนื่ อ งจากปั๊ม ที่ใ ช้ งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจะต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานและความแม่นยาของระบบค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ลูกค้าจะให้ความสาคัญกับรายชื่อของตรา
สินค้าที่ต้องการ (Vendor List) เป็นหลัก จึงทาให้ผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจาหน่ายให้แก่ตราสินค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของตลาด และ
อยู่ในรายชื่อของตราสินค้าที่ลูกค้าต้องการ (Vendor List) จะมีโอกาสได้รับงานสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ
ผู้ประกอบการที่จาหน่ายสินค้าประเภทปั๊มสูบส่งน้าและของเหลวที่คล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ ได้แก่
• บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จากัด
• บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จากัด
• บริษัท เดลต้า เอลเม็ก จากัด
• บริษัท คาลปิด้า (ประเทศไทย) จากัด
ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ
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บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จัดหาและจาหน่ายปั๊มสูบส่งน้าและของเหลวทั้ง 2 ประเภท คือ ปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยงและปั๊มประเภทแทนที่
บวกภายใต้ตราสินค้าชั้นนาระดับสากลกว่า 10 ตราสินค้า ความหลากหลายของสินค้าทาให้สามารถนาไปใช้กับของเหลวประเภทต่างๆ
ตั้งแต่น้าดี น้าเสีย สารเคมี จนถึงของเหลวที่มี ความหนืดซึ่งครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานในระบบสาธารณูปโภค (Utility System) และ
ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม (Process Industry) อีกทั้ง บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับคุณภาพสินค้าและการให้บริการด้าน
วิ ศ วกรรมตั้ ง แต่ ก ารให้ ค าแนะน าในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า จนถึ ง การติ ด ตั้ ง และทดสอบการท างานของปั๊ ม ในการเดิ น ระบบครั้ ง แรก
(Commissioning) และการให้บริการหลังการขายต่างๆ อย่างใกล้ชิด เช่น งานบริการซ่อมบารุง การบริการเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา นอกจากนี้ การได้รับแต่ งตั้งให้เป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าอย่างเป็น
ทางการในพื้นที่เฉพาะเจาะจงและการเป็นตัวแทนจาหน่ายรายเดียวในประเทศไทยสาหรับบางตราสินค้าเป็นอีกข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ที่ทาให้บริษัทฯ ได้รับเลือกจากลูกค้าให้เป็นผู้จัดหาและจาหน่ายสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
ธุรกิจจัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อมีคู่แข่งทางตรงของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทน
จาหน่ายสินค้าในตราสินค้าที่มีลักษณะการใช้งานที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสินค้าหลากหลายประเภทเพื่อรองรับความต้องการ
ที่แตกต่างกันของลูกค้า ทาให้ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่จาหน่ ายสินค้าที่คล้ ายคลึ งกัน กับบริษัทฯ ในทุกประเภท ทั้งนี้ ลูกค้าจะให้
ความสาคัญกับรายชื่อของตราสินค้าที่ต้องการ (Vendor List) เป็นหลัก จึงทาให้ผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจาหน่ายให้แก่ ตราสินค้าที่มี
ชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของตลาด และอยู่ในรายชื่อของตราสินค้าที่ลูกค้าต้องการ (Vendor List) จะมีโอกาสได้รับงานสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ
ผู้ประกอบการที่จาหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อที่คล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ ได้แก่
รายชื่อคู่แข่ง

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)

อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ได้แก่ สเตรนเนอร์ ฟิลเตอร์ เครื่องดักละอองน้า สาร
ดูดความชื้น และหอเผาทิง้

บริษัท ช พูนกิจ ชลบุรี จากัด

ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ท่อ และข้อต่อ

บริษัท โพลีเทคโนโลยี จากัด

ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลิ้นแตกระบายความดัน
ที่มา: ข้อมูลจากบริษทั ฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จัดหาและจาหน่ายสินค้าสาหรับลักษณะงานหลายประเภท ได้แก่ งานระบบท่อ การคัดแยกวัสดุ การดูดซึม
สาร การแลกเปลี่ยนมวลสาร การเผาไหม้และให้ความร้อน และการบาบัดมลพิษทางอากาศ ทาให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงความต้องการของ
ลูกค้าที่หลากหลาย อีกทั้ง บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับคุณภาพสินค้าและการให้บริการด้านวิศวกรรมตั้งแต่การให้คาแนะนาในการเลือกซื้อ
สินค้า จนถึงการติดตั้งและทดสอบการทางานของอุปกรณ์ในการเดินระบบครั้งแรก (Commissioning) เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยและสามารถใช้ประโยชน์จากสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยคุณภาพของสินค้าจากผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายชั้นนา รวมถึง
ชื่อเสียงและประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมมายาวนาน ทาให้ลูกค้ามีความไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ
มาโดยตลอด
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม
ธุรกิจจัดหาและจาหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุงมีผู้ประกอบการในตลาดเป็นจานวนมากและจะมี
เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม เนื่องจากการจัดหาและจาหน่ ายสินค้าที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองไม่
จาเป็นต้องใช้เงินทุนสูงและไม่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากนัก จึงทาให้ง่ายต่อการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่
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บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ผู้ประกอบการที่จาหน่ายสินค้าประเภทวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและซ่อมบารุงที่คล้ายคลึงกันกับ บริษัทฯ ได้แก่
รายชื่อคู่แข่ง

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จากัด

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

▪ ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่ กาว
▪ ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ กระดาษทาความ

สะอาดงานอุตสาหกรรม สบู่เหลวล้างมือ แว่นตา ถุงมือ และชุดป้องกันฝุ่น
และละอองสารเคมี
▪ ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่ กาว และปะเก็นเหลว
บริษัท ทรี บอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จากัด
▪ วัสดุเคลือบผิว ได้แก่ น้ายากันสนิม
ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ กระดาษทาความสะอาด
งานอุตสาหกรรม สบู่เหลวล้างมือ แว่นตา ถุงมือ และชุดป้องกันฝุน่ และละออง
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง จากัด
สารเคมี
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ ฉนวนยางหุ้มวัสดุ
ที่มา: ข้อมูลจากบริษทั ฯ

อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตสินค้าประเภทวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุงที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรอง
มาตรฐานมีจานวนไม่มากนัก ประกอบกับนโยบายของผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าที่ส่วนใหญ่จะจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายสินค้าใน
จานวนจากัดหรือจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายในแต่ละพื้นที่ของประเทศเพียงไม่กี่รายเพื่อป้องกันการแข่งขันกันเองระหว่างตัวแทน
จาหน่ายสินค้า ทาให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่นาตราสินค้าใหม่มาจาหน่ายจะต้องใช้เวลาในการทาตลาด นอกจากนี้ ที่ตั้งของสานักงานของ
บริษัทฯ อยู่ในทาเลที่ใกล้กับพื้นที่ลูกค้าเป้าหมายจะเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันและการรองรับความต้องการของลูกค้าในด้านการส่ง
มอบสินค้าและการให้บริการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ รวมถึงบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้ าใจแก่ลูกค้าในการใช้งานสินค้าต่างๆ และเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าในการขยายฐานลูกค้าและ
เสริมสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
การบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพทาให้บริษัทฯ สามารถประหยัดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า ลดความเสี่ยงที่สินค้าจะค้างใน
คลังสินค้านานเกินความจาเป็น และมีสินค้าเพียงพอที่จะจาหน่ายให้แก่ลูกค้าได้ทันต่อความต้องการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวางแผนเพื่อสั่งซื้ อ
สินค้าล่วงหน้าในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานของสินค้าในตลาด และประวัติการสั่งซื้อและการขาย
สินค้าย้อนหลังเพื่อความเหมาะสมในการจัดซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง
หลังจากบริษัทฯ ได้รับสินค้าจากผู้ผลิ ตสิ นค้าและผู้จาหน่ ายสิ นค้าแล้ ว ทีมวิศวกรฝ่ายขายและพนักงานคลัง สินค้ าจะร่ ว มกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของสินค้า ในส่วนสินค้าที่สั่งซื้อตามความต้องการของลูกค้าจะถูกนามาพักรอที่คลังสินค้าเพื่อรอส่ง
มอบให้แก่ลูกค้าต่อไป และในส่วนสินค้าที่จัดซื้อเพื่อเติมเต็มในคลังสินค้าจะถูกจัดเก็บเข้าคลังสินค้าตามประเภทของสินค้านั้นๆ เพื่อรอการ
สั่งซื้อและส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป
กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทที่ให้บริการงานบริการระบบปั๊ม, งานติดตั้งระบบท่อน้าท่อลม,
งานเคลือบพื้นผิว, งานตัดเย็บหุ้นฉนวน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการสร้างงานและขยายธุรกิจใหม่ของบริษัท ลูกค้าให้ความสาคัญกับ
คุณภาพของงานความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน รวมถึงผลงานอันเป็นที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการเริ่มต้นในธุรกิจใหม่ของ
บริษัทด้วยเช่นกัน บริษัทสร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับงานบริกาพร้อมเปิดใช้งานแล้วตั้งแต่ต้นปี 2561 รวมถึงคัดเลือกบุคคลากรและพัฒนา
ทีมช่างเพื่อรองรับการขยายและสร้างงานบริการในอนาคต
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โดยมีผู้ประกอบการที่ให้บริการที่คล้ายคลึงกับบริษัทได้แก่
บริษัทคู่แข่ง
1.บริษัท เดลต้า เอลเม็ก จากัด
2.บริษัท มาสเตอร์ พีช จากัด
3.บริษัท แพน เมคแคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
4.บริษัท โปรเฟสชั่นนอล อินซูเลชั่น จากัด

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึง
งานบริการระบบปั๊ม
งานบริการติดตั้งระบบท่อน้า ท่อลม
งานบริการเคลือบพื้นผิว
งานบริการตัดเย็บหุ้มฉนวน

อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมกว่า 25 ปี ฐานลูกค้าที่หลากหลาย การเข้าใจความต้องการของลูกค้าในภาค
ตะวันออกเป็นอย่างดี ตลอดจนความเชี่ยวชาญ ชานาญงานในตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงอาคารศูนย์วิศวกรรม(Wordshop) ที่พร้อมใช้งานในไตร
มาส 1 ปี 2561 ส่งเสริมให้บริษัทสามารถขยายงานและสร้างการเจริญเติบโตใน กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการได้เป็นอย่างดี และเติบโต
อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

2.3.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การดาเนินธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบ
ปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ มีข้อพิพาทในกรณีที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใดๆ

2.4.แนวโน้มการขยายธุรกิจในอนาคต
บริษัทฯ ได้วางแผนขยายรายได้กลุ่มธุรกิจใหม่คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ (Service Business) โดยพร้อมให้บริการเต็ม
รูปแบบในไตรมาส 1 ปี 2561 โดยจะสามารถสร้างรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าหรือดีตที่ผ่านมา
บริ ษั ท ฯ ได้ วางแผนในการมองหาโอกาสทางธุ รกิจใหม่ ๆ โดยเปิ ดรับพั นธมิ ตรหรือ คู่ค้า เพื่ อ ร่ วมลงทุนหรื อ ขยายธุรกิจที่ให้
ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์สูงสุด
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3.ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทประเมินและสรุปได้ดังนี้

3.1.ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
3.1.1.ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้า
บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม หากบริษัทฯ สูญเสียการเป็นตัวแทน
จาหน่ายสินค้าในตราสินค้าหลักที่สาคัญ อาจส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจกว่า 25 ปี บริษั ทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่าง
เคร่งครัด ร่วมจัดกิจกรรมทางการตลาดทาให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเจ้าของตราสินค้าให้เป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้ามาโดยตลอด อีก
ทั้ง บริษัทฯ ยังเป็นที่รู้จักของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก มีทีมงานวิศวกรฝ่ายขายที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถ จึงได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าในการจาหน่ายสินค้าและการให้บริการต่างๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึง มีความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของการประกอบธุรกิจ และจะได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเจ้าของตราสินค้าในการเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้านั้นๆ ต่อไปในอนาคต
3.1.2.ความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่
ธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสินค้าเป็นธุรกิจที่ไม่มีความซับซ้อนด้านการดาเนินงานและไม่จาเป็นต้องใช้เงินทุนมากนัก จึงทาให้
ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาในตลาดได้ การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่อาจทาให้เกิดการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่ายปั๊มสูบส่งน้าและของเหลว อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อและ
วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุง หลากหลายประเภทมากกว่า 3,500 รายการจึงสามารถรองรับความต้องการที่
หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรฝ่ายขายที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้
คาแนะนาแก่ลูกค้าในการเลือกสินค้าที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสูงสุด ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่สร้างความ
น่าเชื่อถือ จึงทาให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
3.1.3.ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าจะเข้ามาทาตลาดเอง
สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่นาเข้าจากผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศ ในกรณีที่บริษัทเจ้าของตรา
สินค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์ที่จะเข้ามาทาการตลาดและดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้าเองในประเทศไทยโดยไม่ผ่านบริษัทฯ อาจทา
ให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการถูกยกเลิกการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในการจาหน่ายสินค้านั้นๆ ได้ และการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจต้องมี
การแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศจะเข้ามาทาตลาดเองมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากการประ
กอบธุรกิจนี้จาเป็นต้องมีความหลากหลายของประเภทสินค้าเพื่อสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งที่
ผ่านมาลูกค้าจะคานึงถึงความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้ากับผู้จาหน่ายสินค้าที่มีสินค้าที่หลากหลาย แต่บริษัทเจ้าของตราสินค้าจะจาหน่าย
สินค้าที่บริษัทตนเองเป็นผู้ผลิตเท่านั้น จึงอาจทาให้การเข้ามาทาตลาดของบริษัทเจ้าของตราสินค้าอาจจะไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร

3.2.ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.2.1.ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
สินค้าที่บริษัทฯ สั่งซื้อและจาหน่ายให้แก่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นาเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะต้องชาระเงินค่าสินค้าโดยใช้
เงินสกุลตามแต่ละประเทศของผู้จาหน่ายสินค้านั้นๆ ได้แก่ เงินดอลล่าร์สหรัฐ เงินดอลล่าร์สิงคโปร์ เงินเยนญี่ปุ่น และเงินยูโร เป็นต้น
ในขณะที่การจาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเป็นการจาหน่ายภายในประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างสกุลต่างประเทศและสกุลบาทไทย ในกรณีที่เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินดอลล่าร์สิงคโปร์ เงินเยนญี่ปุ่น และเงินยูโร มีการปรับ
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ค่าสูงขึ้นจะส่งผลต่อต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นตาม ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนของสินค้าที่เพิ่ ม
สูงขึ้นได้ในทันที
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยได้ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายในการเปิดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน (Forward
contract) ซึ่งเป็นวงเงินที่ครอบคลุมยอดเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศในช่วงเวลานั้น การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวทาให้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนน้อยมาก

3.3. ความด้านการปฏิบัติงาน
3.3.1.ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทฯ
บริษัทฯ จาหน่ายสิน ค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 3,500 รายการ โดยสินค้าคงคลังส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุ
นวัตกรรมซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุงในโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีสินค้าหลากหลายประเภท ซึ่ง
สินค้าบางรายการบริษัทฯ จาเป็นต้องมีสินค้าคงคลังสารองไว้รอการจาหน่าย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและทันต่อ
ความต้องการ ดังนั้น ในบางช่วงเวลาที่บริษัทฯ ไม่มีสินค้าคงคลังสารองไว้รอการจาหน่าย บริษัทฯ อาจเสียโอกาสทางธุรกิจในการขาย
สินค้านั้น ๆ และอาจจะไม่สามารถรักษาฐานลูกค้านั้น ๆ ได้ ในขณะเดียวกัน สินค้าคงคลังที่สารองไว้บางรายการที่ไม่ได้ถูกจาหน่ายออกไป
เป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้สินค้านั้นมีสภาพเก่า ล้าสมัย หรือหมดอายุการใช้งาน และทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้านั้น ๆ
ได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการเก็บสินค้าคงคลังดังกล่าวโดยวางแผนการสั่งซื้อและกาหนดความถี่ใน
การสั่งซื้อสินค้าที่จาเป็นต้องมีการสารองไว้รอการจาหน่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการขายและประมาณการความต้องการของลูกค้า
ซึ่งบริษัทฯ ได้ทบทวนแผนการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวทุกไตรมาส เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ควบคุม จัดเก็บ
ตรวจสอบ และบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่สารองไว้เพื่อรอการจาหน่ายอยู่สม่าเสมอ และควบคุมสินค้าด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
สามารถบันทึกรายละเอียดการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยา เพื่อให้บริษัทฯ มีสินค้าเพียงพอที่สามารถรองรับค วาม
ต้องการของลูกค้าได้ทันที และไม่เป็นการเก็บสินค้าคงคลังที่มากเกินความจาเป็นที่ก่อให้เกิดภาระด้านค่าใช้จ่าย
3.3.2.ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหลัก
การดาเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมาเป็นการบริหารงานโดยผู้บริหารหลักคือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนาย
แสงเพชร ตันทะอธิพานิช ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ และมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและแนวทางการ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ ให้ บ ริ ษั ท ฯ เติ บ โตและสร้ างผลตอบแทนให้ กับ ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ อาจมี ค วามเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง
ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารหลัก
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบตามแต่ละสายงาน รวมถึงการ
กระจายอานาจในการบริหารงานตามความเหมาะสม พร้อมทั้งคัดเลือกบุคลากรที่มีความชานาญและประสบการณ์ในสายงานขึ้นมาเป็น
ผู้บริหารระดับผู้จัดการสายงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จานวนมากเป็นบุคคลที่ร่วมงานกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน
และมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตยิ่งขึ้นไปใน
อนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรโดยจัดการฝึกอบรมความรู้ให้กับพนักงานอย่างสม่าเสมอ การให้
ความสาคัญกับโครงสร้างองค์กร การกระจายอานาจในการบริหารงาน และการพัฒนาบุคลากรจะทาให้การพึ่งพิงผู้บริหารหลักของบริษัทฯ
ลดลง
3.3.3.ความเสี่ยงของธุรกิจใหม่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ
ณ ปี 2560 บริษัทได้เปิดให้บริการกลุ่มธุรกิจใหม่ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ (Service business) ซึ่งจาเป็นต้องอาศัย
ทักษะฝีมือของช่างผู้ชานาญงาน สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานซ่อมบริการให้เหมาะสม รวมถึงความน่าเชื่อถือในผลงานที่ผ่านมา และ
มาตรฐานความต้องการที่สูงของลูกค้าในภาคตะวันออก อาจเป็นความเสี่ยงให้บริษัทฯไม่สามารถสร้างรายได้ยอดขาย หรือขยายงานได้ตาม
แผนงานที่วางไว้ได้
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อย่างไรก็ตามด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี ในงานขายสินค้า ในภาคอุตสาหกรรมของบริษัทฯ รวมถึงฐานลูกค้าที่มีการใช้
งานสินค้าของบริษัทจานวนมาก จึงเป็นโอกาสให้กับบริษัทในการขยายธุรกิจงานบริการ ให้ครบวงจรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
ทีมงานวิศวกร และทีมช่างเทคนิคล้วนมีประสบการณ์ทางานมายาวนาน มีค วามชานาญงานบริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทน
จาหน่าย รวมไปถึงการนาเอาสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ จากคู่ค้าชั้นนาของโลก อาทิเช่น GRUNDFOS,PEERLESS,LOCTITE เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้งานในการแก้ปัญหา ปรับปรุงการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน ให้กับ โรงงานอุตสาหกรรมไทยได้เป็นอย่างดี
ปัจจัยทั้งหมดจะช่วยสนับสนุนให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ ( Service Business) มีความสามารถในการเติบโตได้เป็นอย่างดี

3.4. ความเสี่ยงด้านอื่นๆ
3.4.1.ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุน้ รายใหญ่ถอื หุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน 145,005,700 หุ้น มีสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 60.419 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว จึงทาให้กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา สามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผู้ถือ
หุ้นได้เกือบทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุน้ ยกเว้น
เรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กาหนดให้ได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้ ดังนั้น ผู้ถือหุน้ รายอื่นจึงอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้กาหนดโครงสร้างองค์กรและแนว
ทางการปฏิบัติของคณะกรรมการด้วยการสร้างกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณา และกลั่นกรองให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงาน อีกทัง้ บริษทั ฯ กาหนด
นโยบายการทารายการระหว่างกัน
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4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1. สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์บน
พื้นที่เช่าระยะยาว รายละเอียดดังนี้
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
รายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
อาคารและอุปกรณ์

11.03

บริษทั ฯ เป็นเจ้าของ

ไม่มี

สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว

41.91

บริษทั ฯเป็นเจ้าของ

ไม่มี

รวม

52.94

4.1.1. อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องใช้สานักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ และยานพาหนะ ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 11.03 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

0

บริษทั ฯ เป็นเจ้าของ

ไม่มี

เครื่องใช้สานักงาน

3.98

บริษทั ฯเป็นเจ้าของ

ไม่มี

ทรัพย์สินอื่นๆ

1.15

บริษทั ฯเป็นเจ้าของ

ไม่มี

เครื่องมือและอุปกรณ์

3.58

บริษทั ฯเป็นเจ้าของ

ไม่มี

ยานพาหนะ

2.32

บริษทั ฯเป็นเจ้าของ

ไม่มี

รายการ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

รวม

11.03

หมายเหตุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรประเภทตู้คอนเทรนเนอร์ซึ่งได้หักค่าเสื่อมราคาทั้งจานวนแล้ว
จึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 1.00 บาท
4.1.2. สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวเป็นอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อาคาร โชว์รูมและสานักงาน ที่สร้างบนที่ดินที่อยู่ภายใต้สัญญา
เช่าดาเนินงานระยะยาว โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์บน
พื้นที่เช่าระยะยาวมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 41.91 ล้านบาท

4.2. การประกันภัยทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ
กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ รายละเอียดดังนี้
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4.2.1. อาคาร
กรมธรรม์ประกัน ภัยของอาคารเป็นประเภทประกันอัคคีภัย โดยมีจานวนเงินเอาประกันตามกรมธรรม์ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 เท่ากับ 59.00 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
คู่สัญญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินเอาประกัน

ที่ตั้งทรัพย์สิน

ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
618-01111-1643
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
1. สิ่งปลูกสร้าง
2. เฟอร์นิเจอร์
3. คลังสินค้า
4. เครื่องจักร
เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ต าบลห้ วยโป่ ง อ าเภอเมื องระยอง จังหวัด ระยอง
21000 ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของทรัพย์สินเอาประกันได้แก่
1. สานักงาน, เก็บสินค้า
2. โรงงานโลหะภัณฑ์
3. สานักงาน, โชว์รูม
4. สานักงาน,เก็บสินค้า
5. โรงซ่อมบารุง,เก็บสินค้า
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 16.00 น. – 8 พ.ค. 2562
เวลา 16.00 น.
59.00 ล้านบาท
บริษทั ฯ

4.2.2. เครื่องใช้สานักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์
คู่สัญญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินเอาประกัน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
618-01552-72
กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม
1. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้สานักงาน
3. คลังสินค้า
เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ที่ตั้งทรัพย์สิน
21000
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 12.00 น. – 8 พ.ค. 2562
ระยะเวลา
เวลา 12.00 น.
2.5 ล้านบาท
วงเงินคุ้มครอง
บริษทั ฯ
ผู้รับผลประโยชน์
กรมธรรม์ประกันภัยของเครื่องใช้สานักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นประเภทประกันภัยโจรกรรม โดยมีจานวนเงินเอา
ประกันตามกรมธรรม์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2.5 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
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4.2.2. ยานพาหนะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ทาประกันภัยรถยนต์ที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจและขนส่งสินค้า โดยมีจานวนวงเงิน
ประกันภัยรถยนต์รวมทั้งสิ้น 7.88 ล้านบาท

4.3. สัญญาที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีสัญญาที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ รายละเอียดดังนี้
4.3.1. สัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้ากับผู้ผลิตสินค้าและผู้จาหน่ายสินค้า โดย
แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
คู่สัญญา
: Grundfos (Thailand) Ltd. (“GRUNDFOS”)
: ไทย
ประเทศของคู่สัญญา
: แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยงภายใต้ตราสินค้า GRUNDFOS
สาระสาคัญของสัญญา
และ PEERLESS ในจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา
: ไม่มีระบุ
เงื่อนไขการแบ่งรายได้
: ไม่มีระบุ
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
: คู่สัญญาแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันสิ้นสุดของสัญญา โดยจะมีการ
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ต่อสัญญาหากบริษัทฯ สามารถทายอดขายได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
: 6 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558 – วันที่ 31 ธ.ค. 2563
ระยะเวลาของสัญญา
: ปี 2539
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย
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คู่สัญญา
ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้

:

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:

Teikoku Electric MFG. Co., Ltd. (“TEIKOKU”)
ญี่ปุ่น
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยง ภายใต้ตราสินค้า TEIKOKU
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ยกเว้นลูกค้าบางรายที่ระบุในสัญญา
ในกรณีที่คู่สัญญาจาหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้ซื้อสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยและบริษัทฯ
เป็นผู้ประสานงานทางด้านวิศวกรรมและเทคนิค บริษัทฯ จะได้รับค่านายหน้าจาก TEIKOKU
ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงและอัตราค่านายหน้าที่ระบุในสัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นสัญญารายปี โดยทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจะต่อสัญญาร่วมกันล่วงหน้า 3 เดือนก่อนหมดอายุสัญญา
5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558 – วันที่ 31 ธ.ค. 2562
ปี 2544
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คู่สัญญา
ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

Wernert-Pumpen GmbH (“WERNERT-PUMPEN”)
เยอรมัน
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยง ภายใต้ตราสินค้า WERNERTPUMPEN แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค 2561 – วันที่ 30 มิ.ย. 2563
ปี 2558
Tsurumi Pump (Thailand) Co., Ltd. (“TSURUMI”)
ไทย
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยง ภายใต้ตราสินค้า TSURUMI
ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
มีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค 2561 – วันที่ 31 มี.ค 2562
ปี 2553
PCM Thailand (“PCM”)
ไทย
แต่งตั้งให้บริษั ทฯ เป็น ตัวแทนจาหน่ายปั๊มประเภทแทนที่ บวก ภายใต้ตราสินค้า PCM ใน
จังหวัดระยองและชลบุรี
ไม่มีระบุ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 2 เดือน
ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจะต่อสัญญาร่วมกันล่วงหน้า 1 เดือนก่อนหมดอายุสัญญา
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 – วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (อยู่ระหว่างดาเนินการต่อสัญญา)
ปี 2552
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คู่สัญญา
ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

:
:

เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

Pulsafeeder Inc. (“PULSAFEEDER”)
สหรัฐอเมริกา
แต่ ง ตั้ ง ให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ตั ว แทนจ าหน่ า ยปั๊ ม ประเภทแทนที่ บ วก ภายใต้ ต ราสิ น ค้ า
PULSAFEEDER ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
PULSAFEEDER สงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ทุกขณะและไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
แต่อย่างใด
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2559
ปี 2553

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้

:

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:

Wepuko Pahnke GmbH (“WEPUKO”)
เยอรมัน
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายปั๊มประเภทแทนที่บวก ภายใต้ตราสินค้า WEPUKO
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ยกเว้นสินค้าบางรายการที่ระบุในสัญญา
ในกรณีที่คู่สัญญาจาหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้ซื้อสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยและบริษัทฯ
เป็ น ผู้ ป ระสานงานทางด้ านวิ ศ วกรรมและเทคนิ ค บริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ ค่ า นายหน้ าจาก
WEPUKO ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงและอัตราค่านายหน้าที่ระบุในสัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 6 เดือน
เป็นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555
ปี 2548

คู่สัญญา
ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

Graco INC. (“GRACO”)
สหรัฐอเมริกา
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่าย ให้บริการ และติดตั้งปั๊มประเภทแทนทีบ่ วกเช่น
ปั๊ม Piston และปั๊ม Air-Operated Double Diaphragm ภายใต้ตราสินค้า GRACO ใน
ประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2553
ปี 2553
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คู่สัญญา
ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้

:

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา

:
:

ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

Garo Dott. Ing. Roberto Gabbioneta S.p.A. (“GARO”)
อิตาลี
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องอัดก๊าซ และชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ (Spare
parts) ภายใต้ตราสินค้า GARO ในประเทศไทย
ในกรณีที่คู่สัญญาจาหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้ซื้อสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยและบริษัทฯ
เป็นผู้ประสานงานทางด้านวิศวกรรมและเทคนิค บริษัทฯ จะได้รบั ค่านายหน้าจาก GARO
ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงและอัตราค่านายหน้าทีร่ ะบุในสัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได้หากมีการละเมิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา
เป็นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 1
เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ
ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 2554
ปี 2555

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ

28

คู่สัญญา

:

Fuji Filter Manufacturing Co., Ltd. (“FUJI”)

ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

ญี่ปุ่น
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายฟิลเตอร์ ภายใต้ตราสินค้า FUJI ในประเทศไทย
และสาหรับโครงการของบริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
เป็นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2561 – วันที่ 22 ก.พ. 2563
ปี 2552

คู่สัญญา

:

Tomoe Engineering Co., Ltd. (“TOMOE”)

ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

ญี่ปุ่น
แต่ งตั้ ง ให้ บ ริษั ท ฯ เป็ น ตั วแทนจ าหน่ ายเครื่ อ งเหวี่ ยงแยกตะกอน ภายใต้ ต ราสิ น ค้ า
TOMOE ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้ง 2 ฝ่ายยินยอมที่จะต่อสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2561 – วันที่ 1 พ.ค. 2562
ปี 2554

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

คู่สัญญา

:

Tomoe Engineering Co., Ltd. (“TOMOE”)

ประเทศของคู่สัญญา

:

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

ญี่ปุ่น
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายสารดูดความชื้น ภายใต้ตราสินค้า TOMOE ใน
ประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
มีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2559
ปี 2554

คู่สัญญา

:

Saint-Gobain NorPro GmbH (“SAINT-GOBAIN”)

ประเทศของคู่สัญญา

:

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

เยอรมัน
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายตัวรองสารเร่งการทาปฏิกิรยิ า ภายใต้ตราสินค้า
SAINT-GOBAIN ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ปี 2549

คู่สัญญา

:

Hanbal Masstech Ltd. (“HANBAL”)

ประเทศของคู่สัญญา

:

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้

:

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:

เกาหลี
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสาร ภายใต้ตรา
สินค้า HANBAL ในประเทศไทย
ในกรณีที่คู่สัญญาจาหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้ซื้อสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยและบริษัท
ฯ เป็นผู้ประสานงานทางด้านวิศวกรรมและเทคนิค บริษทั ฯ จะได้รบั ค่านายหน้าจาก
HANBAL ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงและอัตราค่านายหน้าที่ระบุในสัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 3 เดือน
มีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2559
ปี ปี 2553

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

คู่สัญญา

:

Gasco Pty Ltd. (“GASCO”)

ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

ออสเตรเลีย
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการเผาไหม้และความร้อน
ภายใต้ตราสินค้า GASCO ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. 2559
ปี 2552

คู่สัญญา

:

Ulbrich Products Pty. Ltd. (“ULBREC”)

ประเทศของคู่สัญญา

:

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

ออสเตรเลีย
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายสเตรนเนอร์ ฟิลเตอร์ มิกเซอร์ และแทงค์ฟิตติ้ง
ภายใต้ตราสินค้า ULBREC ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 60 วัน
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 60 วัน
ตั้งแต่ 1 มิ.ย 51
ปี 2551

คู่สัญญา

:

Anguil Environmental System, INC. (“ANGUIL”)

ประเทศของคู่สัญญา

:

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

สหรัฐอเมริกา
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่าย ติดตั้ง และให้บริการหลังการขายระบบที่
เกี่ยวเนื่องกับการบาบัดมลพิษทางอากาศ ภายใต้ตราสินค้า ANGUIL ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2559
ปี 2556

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

คู่สัญญา

:

Amistco Separation Products, INC. (“AMACS”)

ประเทศของคู่สัญญา

:

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

สหรัฐอเมริกา
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องดักละอองน้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ตราสินค้า AMACS ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 2559
ปี 2556

คู่สัญญา

:

Thai PP-R Co., Ltd. (“THAI PP-R”)

ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา
เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:
:
:

ไทย
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายท่อและข้อต่อ ภายใต้ตราสินค้า THAI PP-R
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2555
ปี 2550

คู่สัญญา

:

Syler Group Co., Ltd. (“SYLER”)

ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา
เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:
:
:

ไทย
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายท่อและข้อต่อ ภายใต้ตราสินค้า SYLER
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 2558
ปี 2550

คู่สัญญา

:

TAC-M Group Co.,Ltd. (“FIREX”)

ประเทศของคู่สัญญา

:

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา

:
:
:
:

ไทย
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายระบบท่อและอุปกรณ์ทเี่ กี่ยวข้อง ภายใต้ตรา
สินค้า FIREX
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2559
แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:

ปี 2556

คู่สัญญา

:

Wiik & Hoeglund Pcl. (“WIIK”)

ประเทศของคู่สัญญา

:

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

ไทย
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายท่อ ข้อต่อ และแท็งก์พลาสติก ภายใต้ตราสินค้า
WIIK ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 2559
ปี 2552

คู่สัญญา

:

Rembe GmbH (“REMBE”)

ประเทศของคู่สัญญา

:

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

เยอรมัน
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายวาล์วหายใจ ลิ้นแตกระบายความดัน และระบบ
ป้องกันและระงับการระเบิด ภายใต้ตราสินค้า REMBE แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 6 เดือน
ไม่มีระบุ
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 – วันที่ 31 ธ.ค. 2561
ปี 2546

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม
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คู่สัญญา

:

Henkel (Thailand) Ltd. (“LOCTITE”)

ประเทศของคู่สัญญา

:

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

ไทย
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายกาวไซยาโนอะคริเลต กาวอะนาโรบิค
กาวอีพ๊อกซี่ น้ายาเคลือบผิว น้ายากันสนิม และน้ายาทาความสะอาด ภายใต้ตราสินค้า
LOCTITE ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 3 เดือน
เป็นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562
ปี 2537

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
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คู่สัญญา

:

South City Polychem Co., Ltd. (“SCI”)

ประเทศของคู่สัญญา

:

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

ไทย
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายวัสดุยาแนว ภายใต้ตราสินค้า SCI ในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2563
ปี 2550

คู่สัญญา

:

Kimberly-Clark (Thailand) Co., Ltd. (“KIMBERLY-CLARK”)

ประเทศของคู่สัญญา

:

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้

:

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

:

เงื่อนไขการต่อสัญญา

:

ระยะเวลาของสัญญา

:

ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:

ไทย
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายกระดาษทาความสะอาดงานอุตสาหกรรม สบู่
เหลวล้างมือ และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยแว่นตา ถุงมือ
และชุดป้องกันร่ายกาย ภายใต้ตราสินค้า KIMBERLY-CLARK ในจังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดระยอง
ไม่มรี ะบุ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาหากอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ใน
สัญญา
ไม่มีระบุ
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 – วันที่ 31 ธ.ค. 2561
(อยู่ระหว่างดาเนินการต่อสัญญา)
ปี 2543

คู่สัญญา

:

Ramco Manufacturing Co., Inc. (“RAMCO”)

ประเทศของคู่สัญญา

:

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

สหรัฐอเมริกา
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายการ์ดป้องกันสารเคมี ภายใต้ตราสินค้า
RAMCO ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2559
ปี 2538
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คู่สัญญา

:

Orihara Manufacturing Co., Ltd. (“ORIHARA & ORIX”)

ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

ญี่ปุ่น
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ซ่อมท่อรั่วฉุกเฉิน ภายใต้ตราสินค้า
ORIHARA ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 3 เดือน
เป็นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2556
ปี 2556

คู่สัญญา

:

Heptagon Pte Ltd (“HEPTAGON”)

ประเทศของคู่สัญญา

:

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจาหน่าย

:
:
:
:
:

สิงคโปร์
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายผ้ากันไฟ ภายใต้ตราสินค้า HEPTAGON ใน
ประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
การต่ออายุสัญญาขึ้นอยู่กับผลงาน และการข้อตกลงของทั้ง 2 ฝ่าย
5 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 59 – วันที่ 10 ม.ค. 64
ปี 2556

4.3.2. สัญญาจะซื้อจะขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสัญญาจะซื้อจะขาย รายละเอียดดังนี้
บริษัทฯ (“ผู้จะขาย”) และ
คู่สัญญา
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
(“ผู้จะซื้อ”)
สัญญาจะซื้อจะขาย
ลักษณะสัญญา
21 ก.ย. 2559
วันที่ทาสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 - วันที่ 30 ก.ย. 2562
ประเภทสินค้าฝาก
วัสดุกลุ่มปะเก็น
ขาย
เพื่อซื้อขายสินค้า
วัตถุประสงค์
- ผู้จะขายจะดาเนินการจัดส่งสินค้า ณ สถานประกอบการของผู้จะซื้อเพื่อฝากไว้ ณ สถานประกอบการ
ของผูจ้ ะซื้อ ผู้จะซื้อตกลงให้บริการรับฝากสินค้าและบริการจัดการดูแลสินค้าแก่ผู้จะขาย
- เมื่อผู้จะซื้อต้องการนาสินค้าไปใช้ในกิจการของผู้จะซื้อ ผูจ้ ะซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้จะขายทราบทุกครัง้
เงื่อนไขที่สาคัญ
- ผู้จะซื้อและผูจ้ ะขายจะร่วมกันตรวจสอบสภาพสินค้า และตรวจนับสินค้าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อ
สรุปยอดการเบิกจ่าย
- สินค้าที่จดั เก็บในสถานทีจ่ ัดเก็บยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จะขาย และกรรมสิทธิ์ในสินค้าโอนเป็นของผู้
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จะซื้อก็ต่อเมื่อได้มีการเบิกจ่าย และส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อแล้วเท่านัน้
- หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะต่ออายุสัญญา ฝ่ายนั้นจะต้องแจ้งความจานงต่ออีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง และสัญญานี้จะมีผลบังคับใช้ไปอีกครั้ง
ละ 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญา
- กรณีบอกเลิกสัญญา ผู้จะขายจะต้องทาการแจ้งความจานงต่ออีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วัน
- เมื่อถึงกาหนดอายุของสัญญาและไม่ได้ต่ออายุของสัญญา หรือการบอกเลิกจากผูจ้ ะซื้อหรือผูจ้ ะขาย ผู้
จะซื้อตกลงทีจ่ ะซื้อสินค้าที่ยังมิได้หมดอายุหรือเสื่อมสภาพที่ผู้จะขายจัดเก็บไว้ ณ สถานประกอบการ
ของผูจ้ ะซื้อตามรายการที่กาหนดไว้ ส่วนรายการที่ไม่ได้กาหนดไว้ ผู้จะขายตกลงนาสินค้ากลับออกไป
จากสถานประกอบการของผู้จะซื้อ
4.3.3. สัญญาเช่าและบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสัญญาเช่าและบริการ รายละเอียดดังนี้
1. สัญญาเช่าที่ดิน
บริษัทฯ (“ผู้เช่า”) และ
คู่สัญญา
นายเกริก ลีเกษม (“ผู้ให้เช่า”)
ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา
วันที่ทาสัญญา
วันที่จดทะเบียนกับกรม
ที่ดิน
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งของที่ดนิ
เนื้อที่ของที่ดิน
ระยะเวลาการเช่า

อัตราค่าเช่า

เงื่อนไขที่สาคัญ
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นายเกริก ลีเกษม เป็นผู้ถือหุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ และบุตรทีบ่ รรลุนติ ิภาวะแล้วของนางสาวอรสา
วิมลเฉลา (ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ) และนายสิทธิชัย ลีเกษม (กรรมการของบริษัทฯ)
1 ม.ค. 2559
3 พ.ค. 2559
เพื่อเป็นที่ตั้งของอาคารสานักงานใหญ่ อาคารคลังเก็บสินค้าและพืน้ ที่ใช้ประกอบและซ่อมแซม
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
5-0-0 ไร่ หรือ 2,000 ตารางวา
20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2578
ปีที่ 1-3 เดือนละ 45,000 บาท
ปีที่ 4-6 เดือนละ 49,500 บาท
ปีที่ 7-9 เดือนละ 54,450 บาท
ปีที่ 10-12 เดือนละ 59,895 บาท
ปีที่ 13-15 เดือนละ 65,885 บาท
ปีที่ 16-18 เดือนละ 72,473 บาท
ปีที่ 19-20 เดือนละ 79,720 บาท
เมื่อครบกาหนดอายุสัญญา หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าต่อ ต้องแจ้งให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 ปีก่อนสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง
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2. สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
คู่สัญญา

บริษัทฯ (“ผู้รบั สัญญา”) และ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา (“เจ้าของ”)

ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา

นางสาวอรสา วิมลเฉลา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ

วันที่ทาสัญญา
วันที่จดทะเบียนกับกรมที่ดิน

1 ม.ค. 2559
3 พ.ค. 2559
เพื่อเป็นที่ตั้งของอาคารสานักงานใหญ่ อาคารคลังเก็บสินค้าและพืน้ ที่ใช้ประกอบ
และซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์
ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
0-0-2.3 ไร่ หรือ 2.3 ตารางวา
20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2578
ไม่มีการคิดค่าตอบแทน
- เมื่อครบกาหนดอายุการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน หากผู้เช่าประสงค์จะใช้ทดี่ ินที่
ให้สิทธิต่อ ต้องแจ้งให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1
ปีก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลง
- สัญญาจะสิ้นสุดลงเมื่อสัญญาเช่าที่ดิน ฉบับลงวันที่ 1 ม.ค. 2559 ระหว่างบริษัท
ฯ และนายเกริก ลีเกษมสิ้นสุดลง

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งของที่ดนิ
เนื้อที่ของที่ดิน
ระยะเวลาการเช่า
ค่าตอบแทน

เงื่อนไขที่สาคัญ

3. สัญญาเช่าพื้นที่สานักงาน
คู่สัญญา
ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา
วันที่ทาสัญญา
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งของพื้นที่สานักงาน
เนื้อที่
ระยะเวลาการเช่า
อัตราค่าเช่า

เงื่อนไขที่สาคัญ
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บริษัทฯ (“ผู้เช่า”)
บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด (“ผู้ให้เช่า”)
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา
1 ม.ค. 2562
เพื่อเป็นที่ตั้งของสานักงานกรุงเทพฯ
เลขที่ 128/240 หมู่ที่ 1 ซอยไทยประกัน 1/4 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางเสาธง อาเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
36.77 ตารางเมตร
3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 – วันที่ 31 ธ.ค. 2564
4,412.40 บาทต่อเดือน
เมื่อครบกาหนดอายุสัญญา หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าต่อ ผูเ้ ช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่า
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 6 เดือนก่อนสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง
โดยผู้ให้เช่าจะให้ผู้เช่าเช่าสถานที่ต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีนบั จากวันที่
สิ้นสุดสัญญานี้ โดยมีข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดียวกับสัญญานี้ เว้นแต่
อัตราค่าเช่าซึ่งผู้ให้เช่าจะแจ้งอัตราค่าเช่าใหม่ให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6
เดือนโดยใช้ตามราคาตลาด ณ เวลานั้นๆ
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4. สัญญาบริการ
คู่สัญญา
ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา
วันที่ทาสัญญา
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งของพื้นที่รบั บริการ
ระยะเวลาการบริการ
อัตราค่าบริการ

ขอบเขตการให้บริการ

เงื่อนไขที่สาคัญ
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บริษัทฯ (“ผู้รบั บริการ”)
บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด (“ผู้ให้บริการ”)
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนาย
สิทธิชัย ลีเกษม
1 ม.ค. 2562
เพื่อรับบริการต่างๆ ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับสถานที่เช่าซึ่งเป็นที่ตั้งของสานักงาน
กรุงเทพฯ
เลขที่ 128/240 หมู่ที่ 1 ซอยไทยประกัน 1/4 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางเสาธง อาเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 – วันที่ 31 ธ.ค. 2564
9,266.04 บาทต่อเดือน
1. การจัดให้มีระบบปรับอากาศในสถานที่เช่า
2. การจัดให้มีกระแสไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตในสถานที่เช่า
3. การจัดให้มีการทาความสะอาดพื้นที่บริเวณส่วนกลางของชั้นพื้นทีเ่ ช่า
4. การจัดให้มีแสงสว่างในพืน้ ทีบ่ ริเวณส่วนกลางของชั้นที่เช่า
5. การจัดให้มียามรักษาความปลอดภัย
6. การจัดให้มีพนื้ ทีจ่ อดรถ
7. การจัดให้มีรถรับ-ส่งพนักงานร่วมกับพนักงานบจ.เคสเซล(ประเทศไทย)ตาม
ความเหมาะสม
8. การจัดให้มเี ครื่องดื่ม น้า ชา กาแฟ
- เมื่อครบกาหนดอายุสัญญา หากผูร้ ับบริการประสงค์จะต่อสัญญานี้
ผู้รับบริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
น้อย 6 เดือนก่อนสัญญานี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้ให้บริการจะให้บริการต่อไปได้
อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีนบั จากวันที่สิ้นสุดในสัญญานี้ โดยมีข้อกาหนดและ
เงื่อนไขต่างๆ เช่นเดียวกับสัญญานี้ เว้นแต่อัตราค่าบริการซึ่งผู้ให้บริการ
จะแจ้งอัตราค่าบริการใหม่ให้ผู้รบั บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนโดย
ใช้ตามราคาตลาด ณ เวลานั้นๆ
- หากสัญญาเช่าพื้นที่สานักงานระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั เคสเซส (ประเทศ
ไทย) จากัด สิ้นสุดลงหรือถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้สัญญานีเ้ ป็นอันสิ้นผล
ไปด้วยโดยทันที
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4.4. สัญญาเงินกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจานวน 2 แห่ง มีวงเงินรวม 92.00 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
1. สถาบันการเงินแห่งที่ 1
เงินเบิกเกินบัญชี
: 4,000,000 บาท
วงเงินกู้ยืม
: 1. สิทธิเรียกร้องในเงินฝากกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
หลักประกัน
หนังสือค้าประกัน
วงเงินกู้ยืม
หลักประกัน

: 40,000,000 บาท
: 1. สิทธิเรียกร้องในเงินฝากกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รซี ีท
: 20,000,000 บาท
วงเงินกู้ยืม
: หลักประกัน
สัญญาปริวรรตเงินตรา
: 20,000,000 บาท
วงเงินกู้ยืม
: หลักประกัน
2. สถาบันการเงินแห่งที่ 2
เงินเบิกเกินบัญชี
: 3,000,000 บาท
วงเงินกู้ยืม
: สิทธิเรียกร้องในเงินฝากกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
หลักประกัน
หนังสือค้าประกัน
: 5,000,000 บาท
วงเงินกู้ยืม
: สิทธิเรียกร้องในเงินฝากกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
หลักประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รซี ีท
: 30,000,000 บาท
วงเงินกู้ยืม
: สิทธิเรียกร้องในเงินฝากกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
หลักประกัน
สัญญาปริวรรตเงินตรา
: 2,790,000 บาท
วงเงินกู้ยืม
: สิทธิเรียกร้องในเงินฝากกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
หลักประกัน
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4.5. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อ ง ใกล้เคี ยงกัน หรือก่อ ให้ เกิดประโยชน์ และสนั บสนุ น การด าเนิ นธุ รกิจของบริษั ทฯ เพื่ อเสริมสร้างความมั่ น คงและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุน ผลตอบแทน และ
สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ การลงทุนของบริษัทฯ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอานาจอนุมัติที่กาหนดไว้ และต้องสอดคล้องให้เป็นไปตามข้อกาหนดและประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะควบคุมดูแลผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของ
บริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ
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5.ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มิได้มีข้อพิพาททางกฏหมายที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มี
จานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
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6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่นๆ
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาไทย)
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (English)
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:
:

ที่ตั้งสานักงาน

:

โทรศัพท์ และโทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

:
:
:
:
:
:

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SE”)
SiamEast Solutions Public Company Limited
0107559000061
จัดหาและจัดจาหน่ายสินค้าสินค้าอุตสาหกรรมประเภทปั๊มสูบส่งนา
และของเหลว อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ และวัสดุ
สินเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการเคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม
15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตาบลห้วยโป่ง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
สานักงานกรุงเทพฯ
128/240 ซอยไทยประกัน 1/4 ถนนเทพารักษ์ (กม.12)
ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0-3868-2540-2, 0-3868-2539
www.siameastsolutions.com
120,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยยี่สิบล้านบาท)
120,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยยี่สิบล้านบาท)
240,000,000 ล้านหุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

ข้อมูลอ้างอิง
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เลขานุการบริษัท

:

นักลงทุนสัมพันธ์

:

นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตาบลห้วยโป่ง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-2540 ต่อ 141 โทรสาร 0-3868-2539
E-Mail : Sittha.sae@siameastsolutions.com
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
โทรศัพท์ 0-3868-2540 โทรสาร 0-3868-2539
E-Mail : Orasa.vim@siameastsolutions.com
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (66) 2009-9991 โทรสาร (66) 2009-9991
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ข้อมูลอ้างอิง
ผู้สอบบัญชี

:

ผู้ตรวจสอบภายใน

:

ข้อมูลสาคัญอื่น

นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 หรือ
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (66) 2259-5300 โทรสาร (66) 2260-1533
บริษทั เอ็มเอ คอนซัลติง จากัด (“เอ็มเอ”)
128/93 อาคารพญาไท ชัน 8 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (66) 2612-9155 โทรสาร (66) 2612-956

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษทั ฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์
www.sec.or.th หรือ www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.siameastsolutions.com
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บำท เรียกชำระแล้ว 120,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจำนวน
จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่ำทีต่ รำไว้หุ้นละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์)

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 มีรายชื่อและสัดส่วนผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา
1
นำงสำวอรสำ วิมลเฉลำ¹
2
นำยเกริก ลีเกษม²
3
นำยสิทธิชัย ลีเกษม³
รวมกลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา
กลุ่มครอบครัวนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
4
4
นำยแสงเพชร ตันทะอธิพำนิช
5
นำยพิชญะ ตันทะอธิพำนิช 5
รวมกลุ่มครอบครัวนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
6
นำงกฤติกำ พัววิไล
7
นำยณัฐพล อึ้งมณีประเสริฐ
8
นำงจิดำภำ กันตสุสิระ
9
นำยวินิจ หงนิพนธ์
10
นำยอนุรักษ์ บุญแสวง
11
นำยสมชำย วิจิตรแสงรัตน์
12
ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ

รวมทั้งหมด

จานวนหุ้น

ร้อยละ

95,646,400
49,355,700
3,600
145,005,700

39.853
20.565
0.001
60.419

26,857,100
250,000
27,107,100
8,500,000
2,770,000
1,800,000
1,450,000
1,331,000
1,150,000
50,886,200

11.190
0.104
11.294
3.542
1.154
0.750
0.604
0.555
0.479
21.203

240,000,000

100.00

หมายเหตุ
1. กำรจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตำมนิยำมผู้ที่เกี่ยวข้องตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ.
17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 เท่ำนัน้ มิใช่กำรจัดกลุ่มตำมมำตรำ 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไข) แต่อย่ำงใด
2. นำยเกริก ลีเกษม เป็นบุตรที่บรรลุนิติภำวะแล้วของนำงสำวอรสำ วิมลเฉลำ และนำยสิทธิชัย ลีเกษม
3. นำยสิทธิชัย ลีเกษม เป็นสำมีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนำงสำวอรสำ วิมลเฉลำ
4. นำยพิชญะ ตันทะอธิพำนิช เป็นบุตรที่บรรลุนิริภำวะแล้วของนำยแสงเพชร ตันทะอธิพำนิช
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7.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
-ไม่มี –

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท สยำมอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไร
สุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่ำง ๆ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และกำรจ่ำยปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนตำมปกติของบริษัทอย่ำงมี
นัยสำคัญ ทั้งนี้กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำร
ขยำยธุรกิจ ควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นใดในอนำคตและปัจจัยอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัทตำมควำมเห็นสมควร
หรือเหมำะสมของคณะกรรมกำรบริษัท โดยมติคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เว้นแต่กรณีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจอนุมัติให้ ดำเนินกำรได้เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีกำไรสมควร
พอที่จะจ่ำยเงินปันผล โดยไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทแล้วรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
ตารางการจ่ายเงินปันผล
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ปี

กาไรสุทธิ

จานวนหุ้นที่จ่ำย

จ่ายปันผล

กาไร (บาท:หุ้น)

คิดเป็นร้อยละของ
กาไรสุทธิ

2559

26,807,902.61

240,000,000.00

19,200,000.00

0.08

71.62

2560

34,742,211.63

240,000,000.00

14,400,000.00

0.06

41.00
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8.โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน1

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายขาย
กลุ่มธุรกิจงานบริการ

ผู้จัดการฝ่ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ม

ผู้จัดการฝ่ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ

ผู้จัดการฝ่ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์
วัสดุนวัตกรรม

แผนกขายวิศวกรรมบริการ

แผนกพัฒนาธุรกิจ

Static Equipment Service Team3

แผนกขายกรุงเทพฯ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน

แผนกบัญชี2

แผนกบุคคลธุรการ
และไอที

แผนกการเงิน

แผนกจัดซื้อ

Rotating Equipment Service Team4

แผนกคลังสินค้า
แผนกจัดส่ง

หมายเหตุ :
1.บริษทั ฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) คือบริษทั เอ็มเอ คอนซัสติ้ง จากัด เป็นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน
2.บริษทั ฯ มีสมุหบ์ ัญชีทาหน้าที่จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
3.บริษทั ฯ ได้ทาการเปลี่ยนชื่อแผนกจากเดิมชื่อแผนกประเมินราคาวิศวกรรม เป็นแผนก Static Equipment Service Team
4.บริษทั ฯ ได้ทาการเปลี่ยนชื่อแผนกจากเดิมชื่อแผนกติดตัง้ และบริการ เป็นแผนก Rotating Equipment Service Team
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8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล
1.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
2.นางสาวอรสา วิมลเฉลา
3.นายสิทธิชัย ลีเกษม
4.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
5.นายวิชัย ไม้แก่นสาร1
6.นางจันทร์จิรา สมัครไทย
7.นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : 1. นายวิชัย ไม้แก่นสาร ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว ดารงตาแหน่ง เลขานุการบริษัทโดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

• กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา หรือ นายสิทธิชัย ลีเกษม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ

• ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีบทบาทและหน้าทีใ่ นการกาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
ตลอดจนกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย และแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่
ได้กาหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่มีต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้ งนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกากับดูแลให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องจามกฎระเบียบข้อบังคับ
ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน แผนงบประมาณ และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับสูง ให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผล เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่ อสัตย์
สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหาร ให้เป็นไปตาม
หลักการจริยธรรม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัตินั้นๆ
3. พิจารณาและกาหนดแนวทางกลยุทธ์การบริหารงาน
4. พิจารณาแผนการดาเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้แข่งขันได้ในระดับสากล
5. ประเมินผลการดาเนินงานและการปฏิบัติงานของผูบ้ ริหาร
6. คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และนโยบาย คณะกรรมการควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
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7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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ตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบที่สาคัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี
คณะกรรมการควรกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่าย
จัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจา และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีและในทุกๆ ระยะเวลาที่
พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย
กากับดูแล สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ มีการจัดระบบการตรวจสอบภายใน ใน
ทุกๆ ด้านรวมถึงด้านการเงิน ให้ความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้ดาเนินงานได้อย่างมีระบบ
และเป็นอิสระ
กาหนดหลักการ การกากับดูแลกิจการของบริษทั และนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตอิ ย่างเคร่งครัด
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยั่งยืนต่อบริษัทฯและผู้ถอื หุ้น
กากับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้มคี วามโปร่งใส ชัดเจน
ควบคุมดูแลจัดการ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในบริษัทด้วยแนวทางการปฏิบัติและการตรวจสอบอย่างชัดเจน เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้น โดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีผลประโยชน์ในเรื่องนั้นๆ มีส่วนร่วมในการ
ตัด สิน ใจในวาระนั้ น นอกจากนี้ คณะกรรมการมี ห น้ าที่ ในการกากับ ดู แล ควบคุ ม กระบวนการหรือการปฏิ บั ติใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ควบคุมดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารใดๆ ในองค์กร
พิจารณาแต่งตั้ง สรรหา ผู้บริหารมาทดแทนตาแหน่งใด ในกรณีที่จาเป็น นอกจากนี้กรรมการบริษัทฯ ยังมีบทบาทในการดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้

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

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

• คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
2. มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
4. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการอิสระ ดังนี้
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4.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
4.2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจาหรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจ
ควบคุม ของบริษัท เว้น แต่ จะได้พ้ น จากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้ อ ยกว่า 2 ปี ก่อ นวัน ยื่น ค าขออนุ ญ าตต่ อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
4.3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4.4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่ า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษั ทร่วม ผู้ถือหุ้ น รายใหญ่ หรือผู้มี อานาจควบคุม ของบริษั ท และไม่เป็ นผู้ ถือหุ้ น ที่มี นั ย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการ
แต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
4.5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษากฎหมาย
หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผู้ถือหุน้ ที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระ
4.6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4.7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ทีป่ รึกษาที่รับเงินเดือนประจา
4.8. หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4.9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
5. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็น
อิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว
6. เป็นผู้ที่ได้รบั ความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
7. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
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• ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหั วหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษั ทตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท
6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัตหิ น้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั
7. ในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมี ข้ อ สงสั ยว่ามี รายการหรือ การกระท าดั งต่ อ ไปนี้ ซึ่ งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
7.1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
7.3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ารายการ หรือการกระทาตามข้างต้นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. สอบทานให้บริษัท มีการกาหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ ให้บริษัทมีการติดตามและรายงานปลงาน เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารงานในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
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11. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

• คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล
1.นางสาวอรสา วิมลเฉลา
2.นายสิทธิชัย ลีเกษม
3.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
4.นายวิชัย ไม้แก่นสาร1
5.นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
6.นายณรงค์ศักดิ์ โตรุ่งเรืองยศ
7.นางมาลี อินทร
8.นายกิตติพันธุ์ เชื้อทอง2

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริหารมีจานวนทั้งสิ้น 7
1.นายวิชัย ไม้แก่นสาร ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริหาร มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
2.นายกิตติพันธุ์ เชื้อทอง ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริหาร มีผล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
3.นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ ตาแหน่งกรรมการบริหาร โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562

• ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. นาเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงบกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาปีของบริษัทฯ การขยาย
กิจการ การกาหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่าย
บริหารเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
เป้าหมายที่กาหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติการดาเนินงานที่เป็นธุรกิจปกติ ตลอดจนการดาเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของบริษัทฯ ซึ่งมี
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัท
ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ นหลั ก การไว้ แ ล้ ว ทั้ ง นี้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารด าเนิ น งานภายใต้ บั ง คั บ และหลั ก เกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนคู่มืออานาจดาเนินการซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
5. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจาปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่นอนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
6. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
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• คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล
1.นางสาวอรสา วิมลเฉลา
2.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
3.นายวิชัย ไม้แก่นสาร1
4.นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
5.นายณรงค์ศักดิ์ โตรุ่งเรืองยศ
6.นางมาลี อินทร
7.นายกิตติพันธุ์ เชื้อทอง2

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน
ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนลียีระบบปั๊ม
ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจงานบริการ

หมายเหตุ : 1.นายวิชัย ไม้แก่นสาร ลาออกจากตาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
2.นายกิตติพันธุ์ เชื้อทอง ลาออกจากตาแหน่งผูจ้ ัดการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจงานบริการ มีผล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
3.นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ ตาแหน่งกรรมการบริหาร โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562

• ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
1. การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กาหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และ
แผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดาเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. อนุมัติและ/หรือมอบอานาจการทานิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สาหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดาเนินการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการ
ผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง
6. ประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
8. พิจารณาการนาสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงินเพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดาเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
10. พิ จารณาอนุ มั ติการลงทุ น ในตราสารและหลักทรัพ ย์ เพื่ อ บั ญ ชี ของบริษั ท ฯ ในวงเงิน ตามที่ คณะกรรมการบริษั ท อนุ มั ติ
มอบหมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
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12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสาหรับปีหรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีม ติ
อนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทางานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการ
ดาเนินธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินการของบริษัทฯ
16. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ที่ เป็ น เงื่ อ นไขปกติ ท างการค้ าเช่ น ซื้ อ ขายสิ น ค้ าด้ ว ยราคาตลาด การคิ ด
ค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ภายใต้นโยบายที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
17. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควรตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม
และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
18. ดาเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มี
อานาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
สาคัญของบริษัทและ/หรือรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ้นกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่ อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการ
กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่
สาคัญของบริษัทฯ แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว

• ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และบริหารงานประจาวันของบริษัทฯ
2. ตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญของบริษัทฯ กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการควบคุมการ
บริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้มีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคาสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่
กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
4. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็ นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม
และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
5. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
8. ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ
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• คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล
1.นางจันทร์จิรา สมัครไทย
2.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
3.นายวิชัย ไม้แก่นสาร1
4.นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : 1.นายวิชัย ไม้แก่นสาร ลาออกจากตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

• ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดวิธีการสรรหารบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมกับลักษณะและการ
ดาเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกาหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชานาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยการสรรหาอาจพิจารณาจาก
กรรมการเดิมให้ดารงตาแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณา
จากบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลทีจ่ ะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดี
ที่จะมารับตาแหน่งกรรมการของบริษทั หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดกา ร
เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน
ของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกาหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มี
ความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสาเร็จ
9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจา ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน และค่าเบี้ย
ประชุม โดยคานึงถึงแนวปฏิบัตทิ ี่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่บริษัทต้องการ
10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
11. กาหนดค่าตอบแทนประจาปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู ฆ้จัดการ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ ได้
พิจารณาไว้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
12. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการนาเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึด
หลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถอื หุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพือ่ ให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพได้อย่างแท้จริง
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ทั้งนี้ ให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะ
เลือกกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากตาแหน่งเข้ารับตาแหน่งอีกได้

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล
1.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
2.นางสาวอรสา วิมลเฉลา
3.นายวิชัย ไม้แก่นสาร1
4.นายณรงค์ศักดิ์ โตรุ่งเรืองยศ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : 1.นายวิชัย ไม้แก่นสาร ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

• ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษทั ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ
เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษทั ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัตติ ามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษทั
4. กาหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงทีบ่ ริษทั จะยอมรับได้
5. กาหนดมาตรการทีจ่ ะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหทาะสมต่อสภาวการณ์
6. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกาหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแล
ให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กาหนดไว้
7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
8. มีอานาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกาหนดบทบาทที่ให้ผปู้ ฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าทีบ่ ริหารความ
เสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
9. รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดาเนินงาน และสถานะความเสีย่ งของบริษทั และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้อง
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กาหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
10. จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
11. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทัง้ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมทั้งแนวโน้มซึง่ มีผลกระทบบริษัท
12. จาทาแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
13. ประเมินผล และจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
14. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
15. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
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ทั้งนี้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ และให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอานาจหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

• เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติแต่งตัง้ นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว ให้ดารงตาแหน่งเป็น
เลขานุการบริษัท ตามข้อกาหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษั ท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันทาการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4. เป็ น ศู น ย์ กลางในการติ ด ต่ อ สอบถามและรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งการจากหน่ วยงานต่ างๆ รวมถึ ง
นอกเหนื อจากที่ ได้ รับ จากผู้ บริห าร เช่น ผู้สอบบั ญ ชี ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้ งจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร ตามที่คณะกรรมการร้องขอ
5. ดาเนินการอืน่ ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

• การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
1.กรรมการบริษัท
การสรรหาคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และนาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริษัท รายละเอียดดังนี้
1.1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
1.2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ
• คุณสมบัติของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ
2. ต้องสาเร็จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
3. เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ
4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง
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กรรมการต้องไม่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมี
ตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงานเหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)ในการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้
กรรมการจานวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดออกจากตาแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจานวนกรรมการทั้งหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากัน
ได้ ให้กรรมการที่ออกมีจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
▪ เสียชีวิต
▪ ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก)
▪ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของกฎหมายหรือตามข้อบังคับ
บริษัทฯ
▪ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
▪ ศาลมีคาสั่งให้ออก
2.กรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุ น รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จานวนกรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3
คน
• คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีรายละเอียดดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจ
3. ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็น ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
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7.

8.

9.
10.

11.
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ให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่
20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ

3.กรรมการตรวจสอบ
การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ โ ดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
2. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
• คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคานิยามของกรรมการอิสระที่กาหนดโดยประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะมีกาหนด 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อสิ้นสุดวาระการ
ดารงตาแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
อาจเห็นสมควร
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4.กรรมการบริหาร
การสรรหากรรมการบริ ห ารจะพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ โ ดยคณะกรรมการสรรห าและก าหนดค่ าตอบแทน และน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารทาหน้าที่ในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ และพิจารณา กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนติดตามการดาเนินนโยบายและแนว
ทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.กรรมการบริหารความเสี่ยง
การสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และนาเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่กาหนดนโนบาย โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงการรายงานผลการบริหารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่าง
สม่าเสมอ
6.ผู้บริหารระดับสูง
การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถึง
คุณสมบัติที่ ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ จะพิจารณาถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนและความ
เหมาะสมโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

• การประชุมคณะกรรมการ
รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการแต่ละท่านประจาปี 2561 สรุปได้ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
2.นางสาวอรสา วิมลเฉลา
3.นายสิทธิชัย ลีเกษม
4.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
5.นายวิชัย ไม้แก่นสาร1
6.นางจันทร์จิรา สมัครไทย
7.นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
8.นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
9.นายณรงค์ศักดิ์ โตรุ่งเรืองยศ
10.นางมาลี อินทร
11.นายกิตติพันธุ์ เชื้อทอง2

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหา กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
รความเสี่ยง
สรรหาฯ
6/6
6/6
6/6
11/12
1/1
6/6
11/12
6/6
12/12
1/1
1/1
6/6
11/12
1/1
1/1
6/6
6/6
1/1
6/6
6/6
1/1
12/12
12/12
1/1
12/12
12/12
-

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

หมายเหตุ : 1.นายวิชัย ไม้แก่นสาร ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริหาร มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
2.นายกิตติพันธุ์ เชื้อทอง ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริหาร มีผล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562
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• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบใน
การกากับการทางานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายละเอียด
ดังนี้

• ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ปี 2560

ตาแหน่งกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม
ต่อครั้ง
15,000
10,000
12,000
10,000
12,000
10,000

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ปี 2561

ค่าตอบแทน
รายเดือน
25,000
18,000
-

ค่าเบี้ยประชุม
ต่อครั้ง
15,000
10,000
12,000
10,000
12,000
10,000

ค่าตอบแทน
รายเดือน
28,000
20,000
-

• ค่าตอบแทนอื่น
-

ไม่มี

ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินของกรรมการแต่ละท่านประจาปี 2560 - ปี 2561 สรุปได้ดังนี้
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90,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
450,000

408,000
300,000
300,000
1,008,000

-

รวม (บาท)

423,000
50,000
50,000
50,000
50,000
330,000
326,000
1,279,000

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการตรวจสอบ

24,000
20,000
44,000

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัท

-

กรรมการบริหาร

รวม (บาท)

-

กรรมการสรรหาฯ

348,000
256,000
256,000
860,000

กรรมการบริหาร

75,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
375,000

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2561

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
2.นางสาวอรสา วิมลเฉลา
3.นายสิทธิชัย ลีเกษม
4.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช1
5.นายวิชัย ไม้แก่นสาร1
6.นางจันทร์จิรา สมัครไทย
7.นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
8.นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
9.นายณรงค์ศักดิ์ โตรุ่งเรืองยศ
10.นางมาลี อินทร
11.นายกิตติพันธุ์ เชื้อทอง
รวม

กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล

กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2560

-

12,000
10,000
22,000

498,000
60,000
60,000
60,000
60,000
372,000
370,000
1,480,000
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หมายเหตุ : 1.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

• ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือนและโบนัส1
อื่นๆ2
รวม

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

ปี 2561
จานวน (ราย)
ค่าตอบแทน (บาท)
7
22,712,632
7
803,080
23,515,712

หมายเหตุ : 1.บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารในส่วนของโบนัสในเดือนมีนาคมของทุกปี
2.ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

• ค่าตอบแทนอื่น
-

ไม่มี

• บุคลากร
จานวนบุคลากรทั้งหมด
จานวนพนักงานของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจานวนพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) มีรายละเอียดดังนี้

ฝ่าย/แผนก
ฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
ฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
ฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม
ฝ่ายธุรกิจงานบริการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายสนับสนุน
แผนกขาย กรุงเทพฯ
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561
9
5
11
16
9
19
8
77

9
6
11
20
9
19
10
84

หมายเหตุ : ฝ่ายสนับสนุน จะครอบคลุมถึงแผนกพัฒนาธุรกิจ แผนกบุคคลธุรการและไอที แผนกจัดซื้อ แผนกคลังสินค้า
แผนกจัดส่งสินค้า
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• ค่าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน
เงินเดือนและโบนัส
อื่นๆ1
รวม

ปี 2560 (บาท)

ปี 2561 (บาท)

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

33,449,800.06
2,182,792
35,632,592.06

หมายเหตุ : 1.ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

• กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ ได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสวัสดิการมั่นคง และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์พลู ฟันด์ โดยมีบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551

• ข้อพิพาทด้านแรงงาน
-

ไม่มี

• นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ได้ตระหนั กถึงความสาคัญ ของการฝึกอบรมและการพั ฒนาบุ คลากร เพื่อที่ จะเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่
พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.การฝึกอบรมพนักงานต้องมีการจัดทาเป็นแผนการฝึกอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริษัทฯ
2.การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นหน้าที่ที่จะทาร่วมกันดังนี้
▪ บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลเป็น
ผู้ดาเนินการ และกาหนดเป็นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝึกอบรมจานวนเท่าใดต่อปี
▪ ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างสม่าเสมอโดยพิจารณา
จากแผนการฝึกอบรม
▪ พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนาให้ทันกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
3.การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่น ๆ โดยให้กาหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจาเป็น
4.บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงานโดยหน่วยงานดาเนินการเองและโดยสถาบันภายนอกองค์กร
• การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
4.1.การอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
หลักสูตรที่ให้ความสาคัญในเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้น ให้กับพนักงาน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและความ
ตระหนักถึงความปลอดภัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและส่งเสริมในเรื่องความปลอดภัยในการทางาน
4.2.การฝึกอบรมหลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น และ หลักสูตรซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ”
บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน โดยเชิญเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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เป็นวิทยากรเข้ามาอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
4.3. การอบรมหลักสูตรสาหรับพนักงานปฎิบัติการ
บริษั ท ตระหนั กว่าพนั กงานคื อ ทรัพ ยากรที่มี คุณ ค่าและเป็ น กาลั งสาคัญ ในการขับ เคลื่อ นบริษั ท ให้ บ รรลุ
เป้าหมาย ดังนั้นบริษัทจึงได้สนับสนุนการอบรมรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงาน โดยสรุป
หลักสูตรที่จัดอบรมและจานวนที่อบรมในปี 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง
หลักสูตรอบรม Basic Pump
หลักสูตรอบรม 4 ผู้
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน 2500
หลักสูตรการทางานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
หลักสูตรศิลปะการโค้ชงาน (Coaching Arts)
สัมมนาหลักสูตร Intelligence Pumping Solution-Powered by Grundfos
สัมมนาหลักสูตร World of Submersible Pump..Be Heart of the World
สัมมนาหลักสูตร ใบตัด ใบเจียร์ และผ้ากันไฟให้กับลูกค้า
สัมมนาหลักสูตร เทคโนโลยี Canned Motor Pump

จานวนพนักงาน
เข้าอบรม
2
6
5
2
2
7
10
10
11
10

ชั่วโมงอบรม
(ต่อครั้ง)
7
7
24
14
7
6
6
6
6
6

งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานประจาปี 2561
แนวทาง

วิธีการ

ค่าใช้จ่าย

ผลการดาเนินงาน

การอบรมภายใน
(In-House Training)
การอบรมภายนอก
(Public Training)

การอบรมทั่วไป
การอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)
การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันภายนอก
ตามตาแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การอบรมด้านวิศวกรรม

17,339.78

-

จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรูจ้ ากผู้ขายสู่ลูกค้าของบริษัท

74,305.6

การจัดสัมมนา

48,000

จัดอบรมทั้งปีรวม
6 หลักสูตร
จัดสัมมนาทั้งปี
รวม 4 หัวข้อ

• ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2560-2561 ให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ค่าตอบแทน

ปี 2560 (บาท)

ปี 2561 (บาท)

1,165,000

1,200,000

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2560 และปี 2561
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9.การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล เสริมสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และ
สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะนาไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า เป็นเครื่อ งมือเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กาหนดหลักปฎิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นาสูงสุดของ

องค์กรได้ถือปฎิบัติอย่างเหมาะสม รวม 8 ข้อ ดังนี้
หลักปฎิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีในฐานะ
ผู้นาขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า การดาเนินธุรกิจของบริษัท ต้องมิได้มุ่งหวังเพียงแค่สร้างการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ แต่มีความตั้งใจ
ในการสร้างธุรกิจที่ ยั่งยืน และขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1.ร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเหมาะสมกับช่วงเวลาในแต่ละปี โดยแบ่งเป็นระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาวครอบคลุมในทุกด้าน รวมถึงการพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ธุรกิจของบริษทั
• การทบทวนวิสัยทัศน์ของบริษัท จะดาเนินการทบทวนทุก 3 ปี เพือ่ เป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเพื่อนาไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การทบทวนพันธกิจของบริษทั จะดาเนินการทบทวนทุก 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง
• กาหนดกลยุทธ์แผนการดาเนินงานประจาปีของบริษทั ร่วมกาหนดทุก 1 ปี เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย
2.ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารรายงานการดาเนินงานการตามนโยบาย ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็น
รายไตรมาส เพื่อประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมทันเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
3.ทบทวนการดาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กาหนดไว้ รวมทั้ง
มีกระบวนการอนุมัติการดาเนินงานที่สาคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการทบทวนอานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทมี
อานาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามที่กาหนดโดยกฎหมาย
4.ร่วมกันติดตามดูแลการดาเนินงานของคณะผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยผ่านการรายงานจากผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และการรายงานผลการดาเนินงานจากคณะผู้บริหารเป็นรายไตร
มาส

หลักปฏิบัติที่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that
Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการต้อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนในองค์กรต้องร่วมกันขับเคลื่อนกิจการ โดยคานึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยคานึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมาย ทั้งเชิง
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คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยให้คานึงถึงการสนับสนุนธุรกิจด้านระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศ เพื่อการดาเนินธุรกิจให้ “พัฒนาและเติบโต
อย่างยั่งยืน”

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพจึงได้ร่วมกันในการกาหนดบทบาทหน้าที่และทบทวนโครงสร้างของ
คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ โดยการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดารงตาแหน่ งกรรมการ การ
พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
3.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีป ระสบการณ์ในหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่ง กรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคลดังกล่าวมีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกาหนดนโยบายทางการเงิน
การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริษัท
รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรวมจานวน 5 ชุด ได้แก่
1.คณะกรรมการบริษัท
4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.คณะกรรมการตรวจสอบ
5.คณะกรรมการบริหาร
3.คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.2. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
3.2.1.หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท
การสรรหาคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดดังนี้
1.1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
1.2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ
2. ต้องสาเร็จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
3. เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ
4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง
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3.3.วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
3.3.1 บริษัทมิได้กาหนดอายุกรรมการ และ/หรือจานวนวาระสูงสุดที่จะดารงตาแหน่งอย่างต่อเนื่องได้ โดยเชื่อว่าอายุหรือ
ระยะเวลาดารงตาแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละคนมี และพร้อม
ที่จะนามาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั
3.3.2 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ
17. ได้กาหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุน้ สามัญประจาปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการ
ในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลื อกตั้งใหม่
ได้
3.3.3. บริษัทได้กาหนดไว้ว่ากรรมการต้องไม่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่
กรรมการคนใดคนหนึ่ งมีต าแหน่ งเป็ น กรรมการในบริษั ทที่ จดทะเบี ยนอื่น ๆ เกิน กว่า 5 บริษัท คณะกรรมการบริษัท จะพิ จารณาถึ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงานเหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
3.4. วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทได้กาหนดไว้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน หากดารงตาแหน่งเกินกว่า 9 ปีตอ
เนื่องกันบริษัทจะรายงานเหตุผลในการแต่งตั้งดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.5. การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3.5.1. คณะกรรมการบริษัทนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ผลตอบแทนคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย เป็นประจาทุกปี ว่ามี
ความเหมาะสมแล้วเมื่อเทียบกับธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งผ่านการนาเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.6. การกากับดูแลกิจการ
3.6.1. คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
3.6.2. คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ของกฎหมาย พรบ.ตลาดหลักทรั พย์ และ
พรบ. บริษั ท มหาชน(จากัด) เมื่อบริษั ทจะท าการลงทุ น อื่น ๆ ที่ มีนั ยสาคัญ ต่อ รายงานทางการเงิน โดยผ่านขั้น ตอนการอนุ มัติ ตาม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้น
3.7 การประเมินการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ขั้นตอนการประเมินโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่จัดส่งแบบ
ประเมินให้คณะกรรมการบริษัทแต่ละคนประเมินตนโดยอิสระ และทาการรวบรวมแบบประเมินผล เพื่อจัดทารายงานสรุปและนาเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนึ่ง ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษั ทในปี 2561 ได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสรุปได้ดังนี้ ซึ่งจัดให้มีการประเมินผลเป็นประจาทุกปี และมีการจัดระดับคะแนน
เฉลี่ยดังนี้

0 = ไม่มีการดาเนินการในเรื่องนั้น
3 = มีการดาเนินการในเรื่องนั้นดี
1 = การดาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
4 = มีการดาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
2 = มีการดาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
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3.7.1.การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
สรุปหัวข้อประเมิน

ผลการประเมิน
จานวนข้อย่อย

ปี 2562

ระดับ

1.

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

13

3.35

ดี

2.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

20

3.28

ดี

3.

การประชุมคณะกรรมการ

9

3.41

ดี

4.

การทาหน้าทีข่ องกรรมการ

7

3.71

ดี

5.

ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

5

3.63

ดี

6.

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

6

2.89

พอสมควร

รวมทั้งสิ้น

60

3.38

ดี

3.7.2.การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2561 ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้
1.ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปหัวข้อประเมิน

ผลการประเมิน
จานวนข้อย่อย

คะแนนเฉลี่ย

ระดับ

7

3.67

ดี

6

3.67

ดี

7

3.71

ดี

20

3.68

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้
มีความเหมาะสม ทาให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการได้ดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะ
กรรมการปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความสาคัญ
ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ
รวมทั้งสิ้น
2.ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
สรุปหัวข้อประเมิน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้
มีความเหมาะสม ทาให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการได้ดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะ
กรรมการปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความสาคัญ
ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่าง
เพียงพอ
รวมทั้งสิ้น
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ผลการประเมิน
จานวนข้อย่อย

คะแนนเฉลี่ย

ระดับ

7

3.19

ดี

6

2.67

พอสมควร

6

2.83

พอสมควร

19

2.90

พอสมควร

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

3.ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผลการประเมิน
สรุปหัวข้อประเมิน

จานวนข้อ
ย่อย

คะแนนเฉลี่ย

ระดับ

7

2.95

พอสมควร

6

3.00

ดี

5

2.80

พอสมควร

18

2.92

พอสมควร

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้
มีความเหมาะสม ทาให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการได้ดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะ
กรรมการปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความสาคัญ
ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ
รวมทั้งสิ้น

3.7.3.การประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินตนเอง และให้คณะกรรมการบริษัททาการ
ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ ความเป็นผู้นา การกาหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์
กับบุคลากร การสืบทอดตาแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ คุณลักษณะส่วนตัว โดยเป็นการปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินผล
งาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สรุปหัวข้อประเมิน

ผลการประเมิน CEO 2562
จานวนข้อย่อย

ประเมินตนเอง

ประเมินโดยคณะกรรมการ

ระดับ

1.

ความเป็นผู้นา

6

3.50

3.17

ดี

2.

การกาหนดกลยุทธ์

6

3.50

3.13

ดี

3.

การปฏิบัตติ ามกลยุทธ์

6

3.50

3.30

ดี

4.

การวางแผนและผลปฏิบัตทิ างการเงิน

6

3.67

3.47

ดี

5.

ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

6

2.83

3.30

ดี

6.

ความสัมพันธ์กับภายนอก

5

1.20

3.20

ดี

7.

การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

6

2.83

3.20

ดี

8.

การสืบทอดตาแหน่ง

3

2.67

2.53

พอสมควร

9.

ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

4

3.25

3.60

ดี

6

4.00

3.37

ดี

54

3.10

3.23

ดี

10. คุณลักษณะส่วนตัว
รวมทั้งสิ้น
3.7.4.การประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการ (MD)
สรุปหัวข้อประเมิน
1.
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ความเป็นผู้นา

ผลการประเมิน MD 2562
จานวนข้อย่อย

ประเมินตนเอง

ประเมินโดยคณะกรรมการ

ระดับ

6

2.50

3.23

ดี
แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

2.

การกาหนดกลยุทธ์

6

2.00

3.13

ดี

3.

การปฏิบัตติ ามกลยุทธ์

6

2.33

3.07

ดี

4.

การวางแผนและผลปฏิบัตทิ างการเงิน

5

2.00

2.92

พอสมควร

5.

ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

6

2.17

3.40

ดี

6.

ความสัมพันธ์กับภายนอก

5

2.20

3.60

ดี

7.

การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

6

2.67

3.10

ดี

8.

การสืบทอดตาแหน่ง

3

1.67

2.33

พอสมควร

9.

ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

4

3.25

3.50

ดี

6

2.67

3.47

ดี

53

2.35

3.18

ดี

10. คุณลักษณะส่วนตัว
รวมทั้งสิ้น
3.7.5.การประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า

3.8 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ หรือเข้าร่วม
การสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษา/การอบรมว่า จะเป็นการพัฒนากรรมการ
ให้ได้ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้บริหารโดยการจัด
ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation
Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กาหนดแล้ว กรรมการบริษัทยังให้ความสาคัญในการ
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ลาดับ
1

2

รายชื่อ
ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

นางสาวอรสา วิมลเฉลา

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

หลักสูตรการอบรม
•
•
•
•

Director Accreditation Program ( DAP) รุ่นที่ 121/2015
Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 242/2017
Role of the Chairman Program(RCP) รุ่นที่ 41/2017
Advanced Audit Committee Program(AACP) รุ่นที่ 25/2017
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program ( DAP) รุ่นที่ SEC/2015
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Orientation Course-CFO Focus on financial reporting รุ่นที่ 6
จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

• การบริห ารความรับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมเพื่ อการพั ฒ นาอย่างยั่งยื น (CSR for
corporate Sustainability) รุ่นที่ 3
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3

นายสิทธิชัย ลีเกษม

• Director Accreditation Program ( DAP) รุ่นที่ 127/2016
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

4

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

• Director Accreditation Program ( DAP) รุ่นที่ SEC/2015
• Risk Management Program for Corporate Leaders ( RCL) รุ่นที่ 3/2016
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การบริห ารความรับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมเพื่ อการพั ฒ นาอย่างยั่งยื น (CSR for
corporate Sustainability) รุ่นที่ 3
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• Process Innovation Management and Industry Transformation
จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

5

นางจันทร์จิรา สมัครไทย

• Director Accreditation Program ( DAP) รุ่นที่ 89/2011
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2014
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

6

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

• Director Accreditation Program ( DAP) รุ่นที่ 128/2016
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

3.9 กรรมการบริษัท มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการ และกาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
แสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่
วันที่มีการจัดทาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
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4.

เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการติ ด ต่ อ สอบถามและรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งการจากหน่ ว ยงานต่ างๆ รวมถึ ง
นอกเหนือจากที่ได้รับจากผู้บริหาร เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งจัดประชุมระหว่า งคณะกรรมการและผู้บริหาร
ตามที่คณะกรรมการร้องขอ
5. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรที่จะเข้ามาดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัท ซึ่งเป็นตาแหน่งงานบริหารที่
สาคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท คือ การกากับดูแลให้การสรร
หาบุคลากรดังกล่าว จะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ กาหนดโครงสร้างค่าตอบแทน
และมีการประเมินที่เหมาะสม รวมตลอดถึงการกากับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท
4.1.แผนการสืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสาคัญกับการสืบทอดตาแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกตาแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาแหน่ง
ผู้นาองค์กร คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กบั ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจน
พนักงานว่าการดาเนินงานของบริษัทจะได้รบั การสานต่ออย่างทันท่วงที จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่พิจารณากาหนด
หลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตาแหน่ง
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารได้รว่ มกันกาหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ หลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตาแหน่ง โดย
กาหนดนโยบายเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และกาหนดแนวทางการพัฒนา รวมทั้งจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเป็นการวาง
Succession Plan สาหรับเตรียมบุคลากรให้มคี วามพร้อมสาหรับตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
4.2 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่ บริษทั ได้กาหนดแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริษทั เพื่อให้
กรรมการเข้ารับตาแหน่งสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทนั ที โดยมีเลขานุการบริษทั เป็นผูป้ ระสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้
• ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั ในด้านกฎหมายและอืน่ ๆ เช่น ข้อบังคับบริษทั วัตถุประสงค์บริษัท โครงสร้างองค์กร
จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น
• จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษทั เพื่อรับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั
ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จึงไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible
Business)
บริษทั ฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมนุมในทุกๆ พื้นที่ทเี่ ข้าไปดาเนิน
ธุรกิจตามหลักปฏิบัติสากล โดยให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาวิถชี ีวิตและความเป็นอยูท่ ี่ดีอย่างยั่งยืน
โดยยึดหลักการดาเนินงานดังนี้
1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษทั ฯ ถือปฏิบตั ิแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในระยะยาว
2.การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการ
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ส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสานึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงกาหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
สื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3.การแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) จัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนการไม่ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการกระทาผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของบุคคลในบริษทั รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นโดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนได้ที่ Email ดังนี้ Orasa.vim@siameastsolutions.com คุณอรสา วิมลเฉลา ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
thanachart.num@siameastsolutions.com ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับและจากัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลโดยเปิดเผยเฉพาะผู้
ที่เกี่ยวข้องเท่านั้ นเพื่อคุ้ม ครองผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น กับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแสหรือ ข้ อ
ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตัว หรือเลือกไม่ประสงค์ออกนามก็ได้ หากปรากฎว่ามีผู้ใดกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนบริษัทจะลงโทษผู้นั้นในขั้นเด็ดขาด
4.การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
5.การปฏิบัติตอ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสาคัญที่ส่งเสริมและผลักดันการเติบโตของธุรกิจ บริษทั ฯ ได้
ตระหนักดีถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯ คานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ
รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการที่บริษัทฯ จัดหาและจาหน่ายด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลู กค้า
และผู้บริโภค
7.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรและชุมชนโดยรอบสถาน
ประกอบการ บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสานึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดาเนิน
ชีวิตประจาวันของบุคลากร เพื่อประโยชน์ ของทุ กคน รวมทั้ งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทฯสนับสนุน ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง
8.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ เป็นบริษัทที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม บริษัทฯ ย่อมมีภาระที่ต้อง
รับผิดชอบในการพัฒนา และคืนกาไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ
ถือเป็น หน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ ความสาคัญ กับ กิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้ นให้เกิดการพั ฒนาสังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อม ทานุบารุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิ จกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
บริษัทได้ดแู ลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีแนวปฎิบัติดงั นี้
1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือเจ้าของกิจการและบริษัทฯ มีหน้ าที่ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกาหนดให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ
และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
• นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงินการบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่าเสมอและ
ครบถ้วนตามความเป็นจริง
• แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
• ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดาเนินการ
ใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
71

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของ
บริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้
• ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
• ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานและให้ความสาคัญในด้านการดูแล
สวัสดิการของพนักงาน
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
• การแต่ งตั้ ง โยกย้ าย รวมถึ งการให้ ร างวัล และการลงโทษพนั กงาน กระท าด้ วยความสุ จ ริต ใจ และตั้ งอยู่บ นพื้ น ฐานความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
• ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
• รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้า จึงได้กาหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
• บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแล
ผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
• รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยไม่มีการ
โฆษณาเกินความเป็นจริงทีเ่ ป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ
4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดย
คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เ กิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
• ไม่เรียกหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
• กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกหรือรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือ
เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้ว ยวิธีฉ้อฉล
จึงกาหนดหลักนโยบายดังนี้
• ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
• ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
คณะกรรมการบริษั ทได้ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้แนวคิดของ The Committee
or Sponsoring Organizations of the Treadway commission (“COSO”) บริษัทได้นาแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแนวทางการบริหาร ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
• คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กาหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทาง และควบคุมการปฏิบัติให้ถูกต้อง
เหมาะสมและโปร่งใส เช่น นโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น นโยบายบัญชี นโยบายการสืบทอดตาแหน่ง
• คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร กาหนดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความ
เหมาะสมมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
• บริษัทมีคณะกรรมการความเสี่ยง เป็นผู้ทาหน้าที่ กาหนดวัตถุประสงค์ และบริหารจัดการประเมินผล กาหนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นาเสนอรายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างเหมาะสมทันเวลา
• บริษัทคานึงถึงความเสี่ยงของปัจจัยภายใน และภายนอก ที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ทันทีที่มีผลกระทบ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
• บริษัทฯ มีระบบการจัดการควบคุมภายในสาหรับการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ผ่านระบบ ISO 9001-2015
• บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน โดยปฏิบัติงานตามคู่มือของแต่ละฝ่าย/แผนก และมีการกาหนดอานาจการอนุมัติ
เพื่อให้มีการดาเนินงานได้อย่างสะดวกและเป็นประโยชน์สูงสุด
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
• ข้อมูลภายใน บริษัทฯได้กาหนดขั้นของการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
• ข้อมูลภายนอก บริษัทฯ ได้มีระบบป้องกัน Firewall ในการรับ ส่ง เอกสารจากภายใน
• การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เปิดเผยได้เท่านั้น
• มีช่องทางการสื่อสารจากผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทาง Website, Email, เลขานุการ
บริษัท
5. ระบบติดตาม (Monitoring Activities)
• บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จากัด (“เอ็มเอ”) ซึ่งเป็นอิสระ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินความ
พอเพียงของระบบควบคุมภายในของเป็นต้น โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทารายงานผลการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ และนาเสนอรายงานให้ แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อให้บริษัทฯ ได้
ดาเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะนาไปสู่การเสริมสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) ให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว
• บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นอิสระ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
1. แผนบริหารเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณา กลั่นกรองให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยง ด้านกล
ยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนั ยสาคัญ รวมถึงพิ จารณาถึ งความสอดคล้อ งกับ เป้ าหมาย กลยุท ธ์ขององค์กร และ ได้ม อบหมาย
ผู้รับผิดชอบเพื่อนาไปปฏิบัติ รวมถึงการพิจารณาและให้ข้อคิดเห็ นต่อแผนบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นการ ปรับปรุงคุณภาพของ
แผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับองค์กรและสถาณะการณ์ต่าง ๆ ก่อนนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท
2. การติดตามกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงได้ มี การติ ด ตามความก้าวหน้ าของแผนด าเนิ น งานบริห ารความเสี่ ยง พร้อ มทั้ งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้มีการนาไปปฏิบัตอิ ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการรายงานผล การบริหาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นลาดับถัดไป
3. สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รวมความเสี่ยงของบริษัท บรรจุเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุม รวมถึงการรายงาน
ความเสี่ยง อยู่ในระบบ ISO 19001: 2015 เพื่อสร้างให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ และคณะกรรมการ
บริหารของบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการความเสี่ยงรายงาน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นลาดับ
ถัดไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสาคัญ ในการติดตามกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือที่ทาให้บริษัทสามารถ
ดาเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสาคัญของความน่าเชื่อถือการรายงานทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
โดยมีการตรวจสอบความถูกต้อง รายงานทางการเงินเป็นประจาทุกไตรมาส ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี และได้ทาการ
เปิดเผยข้อมูลสาคัญทางด้านการเงิน อย่างเพียงพอ และทันเวลา ดังนี้
7.1. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้
• การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (Setportal)
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
• รายงานประจาปี (แบบ 56-2)
• เว็บไซต์บริษัท www.siameastsolutions.com
7.2. เปิดเผยผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น
• เข้าร่วมกิจกรรม “ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day)
• เข้าร่วมกิจกรรม mai FORUM มหกรรมรวมพลังคน mai

• สื่อมวลชนต่าง ๆ

74

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
8.1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น จึงมีแนวทางปฏิบัติในการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม ดังนี้
1. การประชุมผู้ถอื หุ้น
1. คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการดูแลให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมควรละเว้น
การกระทาใด ๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
3. คณะกรรมการอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และควรละเว้นการกระทา
ใด ๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติ ไม่ควรมีวิ ธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมาก
เกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
4. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชัดเจน
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้า
ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทคือ www.siameastsolutions.com
5. คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และ
ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
2. จัดให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ได้
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
4. คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและ
วิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
5. คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง การทารายการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
6. ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคาถามต่อที่
ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
3. การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถอื หุ้น
1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการ
ประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
2. บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทาการ
ถัดไปบน website ของบริษัทคือ www.siameastsolutions.com
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10.ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1.นโยบายภาพรวม
บริษทั ฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมนุมในทุกๆ พื้นที่ทเี่ ข้าไปดาเนิน
ธุรกิจตามหลักปฏิบัติสากล โดยให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาวิถชี ีวิตและความเป็นอยูท่ ี่ดีอย่างยั่งยืน

10.2.การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
1.

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิ ดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อ
บริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างครบถ้วน
2. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน
3. ไม่สนับสนุนการดาเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
4. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริตหรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า
รวมถึงมีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
5. รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชกและการให้
สินบนในทุกรูปแบบ
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสานึกและ
ค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงกาหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทาที่เข้าข่าย
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
2. กาหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรือการทาสัญญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนต้องมีหลักฐานประกอบอย่าง
ชัดเจนและมีการกาหนดอานาจอนุมัติอย่างเหมาะสมและรัดกุม
3. กาหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านการเงินและการบัญ ชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรม
ทางการเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4. กาหนดหลักการให้หรือการรับของขวัญ สิ่งของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการทุจริตหรือ
การให้สินบน หากเป็นการรับของขวัญควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้อง
ตระหนักว่าการกระทาหรือไม่กระทาใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
5. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ของบริษัทฯ ให้รับทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนาไปปฏิบตั ิโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบการ
สื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น
6. กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยส่อให้เกิดการทุจริตและ
การประพฤติมิชอบของกรรมการ ผู้บริห าร และพนักงานของบริษัทฯ โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งรายละเอียดและ
หลักฐานต่างๆ ไปยังบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมลล์ หรือจดหมาย
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7. จัดทากลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยการกาหนดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
ให้เป็นความลับ กรณีที่ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกดาเนิ นการ
ลงโทษทางวินัย
8. กาหนดบทลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีกระทาการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือสนับสนุนการกระทาที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะดาเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณีเช่น ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ลด
ค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และดาเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น
9. กาหนดให้มีการตรวจสอบและรายงานตามลาดับขั้นของสายงานการบังคับบัญชาของผู้กระทาการทุจริตจนกระทั่งถึง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
10. กาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินโอกาสที่ จะเกิดการทุจริตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการ
ทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชั่นที่ผู้บริหารสามารถฝ่า
ฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มา
หรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ มีหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึง
บริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
3. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ เพศ
อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบัติงาน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสาคัญที่สง่ เสริมและผลักดันการเติบโตของธุรกิจ บริษทั ฯ ได้ตระหนักดีถงึ การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม จึงได้จัดทานโยบายด้านบริหารงานบุคคลโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยมีผลตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงกระตุ้นใน
การทางานทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ อีกทั้งให้
โอกาสบุคลากรของบริษัทฯ ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยง
ธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทาแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่
จะเป็นการจาเป็นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
3. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคาสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่
ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจาเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทฯ จะเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
4. บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกของบริษัทฯ ในหน้าที่อย่างเต็มที่
ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการที่ตน
มีสิทธิโดยชอบ
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5. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีกริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกั บหน้าที่การ
งาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ
6. บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อและตาแหน่งของตนเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของ
บริษัทฯ หรือตาแหน่งในบริษัทฯ ในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัวไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
7. บุคลากรของบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้ง
กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น
8. ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ กระทาการที่ก่อความเดือดร้อน ราคาญ บั่นทอนกาลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ หรือ
รบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษทั ฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ
ธุรกิจ รวมถึงการละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจารทั้ง ทางวาจา
และการสัมผัส
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ คานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษทั ฯ รวมทั้งผูบ้ ริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้
สินค้าและบริการทีบ่ ริษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยบริษทั ฯ มี
แนวปฏิบตั ิดังนี้
1. บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูบ้ ริโภคอย่างเต็มที่ด้วย
ราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จากัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสาหรับผู้บริโภค
2. บริษัทฯ ต้องไม่ทาการใดอันเป็นการหลอกลวงหรือทาให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้าและบริการ
3. บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการ ความปลอดภัยของผู้บริโภคนั้นมีความสาคัญยิ่ง บริษัทฯ
ต้องกาหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์และอบรมพนักงานในเรื่องความ
ปลอดภัยสาหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษทั ฯ มุ่งส่งเสริมและ
ปลูกฝังจิตสานึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดาเนินชีวิตประจาวันของบุคลากร เพื่อประโยชน์
ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทฯสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง โดยบริษัทฯ มี
แนวปฏิบัติดังนี้
1. บริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสาคัญโดยจัดทาข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชี
วอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัทฯ ต้องศึกษา
และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายข้อกาหนด และมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ จะดาเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุ บัติเหตุ อัคคีภัย
การบาดเจ็บ หรือเจ็บ ป่ วยจากการทางาน ทรัพย์สิน สูญ หายหรือเสี ยหาย การละเมิ ดระบบรักษาความปลอดภั ย การ
ปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยต่อบุคลากร
และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัย เป็นประจา ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานใน
การรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
3. บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปการ โดยจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ
มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเช่น
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เพลิงไหม้ ก๊าซสารเคมี หรือของเสียรั่วไหล และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นที่อาจทาให้การดาเนินธุรกิจหยุดชะงัก
เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร
4. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของ
บริษัทฯ พนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบายกฎระเบียบ
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนาไป
ยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
5. บริษัทฯ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้บุคลากรของบริษทั ฯ ยุติ
การปฏิบัติงานเท่าที่ทาได้ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดาเนินการแก้ไข หรือ
วางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ เป็นบริษทั ที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม บริษทั ฯ ย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนา และคืนกาไรสู่
ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักใน
การให้ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทานุบารุงศาสนา สร้างสรรค์และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. บริษัทฯ มุ่งที่จะทาความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะและข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์
2. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม
อย่ างจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ งในการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้ องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสั งคมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. บริษัทฯ จะคานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
4. บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ให้ ค วามส าคั ญ ในการท าธุ ร กรรมกั บ คู่ ค้ าที่ มี เจตจ านงเดี ยวกั น กั บ บริ ษั ท ฯ ในเรื่ อ งความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้นาในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
5. บริษัทฯ จะคืนกาไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ กิจกรรมที่จะ
กระทาต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาค
จะต้อ งตรวจสอบข้ อมู ลผู้รับ บริจาค เพื่ อให้ แน่ ใจว่ าน าไปใช้เพื่ อการกุศ ลอย่างมีป ระสิ ท ธิภาพและประสิ ท ธิผล ก่อ
ประโยชน์อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน
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10.3.กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)
บริษทั ฯ มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจไปพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษทั ฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ที่ส่งเสริมการทาประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
1.กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกับคนในท้องถิน่
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม “SE ฟื้นป่า รักษ์น้า เขาห้วยมะหาด” โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการ
ฟื้น ฟูและรักษาสภาพแวดล้อมรวมถึงทรัพ ยากรธรรมชาติบ นพื้ น ที่เขาห้ วยมะหาด ส่ งเสริม ให้ เขาห้ วยมะหาดมี ความชุ่มชื้ น
ร่วมกับชุมชนคนรักษ์ป่าเขาห้วยมะหาดในการสร้างฝายชะลอน้าจานวนทั้งสิ้น 14 ฝาย

2.โครงการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันดาเนินตามนโยบายของบริษทั ฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในทุกๆ พื้นที่ ทีเ่ ข้าไปดาเนินธุรกิจตามหลักปฏิบัติสากล โดยให้ความสาคัญต่อการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพือ่ พัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยูท่ ี่ดีอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างให้พนักงานได้รู้สกึ มีส่วนร่วม และรู้สึกภาคภูมิใจ ในการเป็นส่วนหนึ่งใน
การรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้
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บริษัทฯ และพนักงาน ได้ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้า ตุ๊กตา อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ในโครงการ “SE..ปันสุข” เพื่อมอบให้แก่
น้องๆ และผู้ป่วย ณ ศูนย์คามิเลี่ยนระยอง พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่สร้างความประทับใจแก่คณะผู้บริหารและพนักงาน
ทั้งยังรับฟังการบรรยายสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างโรคเอดส์ กับ HIV จากเจ้าหน้าที่ศูนย์
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11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษั ทได้ประเมิน และพิ จารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฯ ตามแบบประเมิน ความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้แนวคิดของ The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) บริษัทได้นาแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแนวทางการบริหาร ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
• คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กาหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทาง และควบคุมการปฏิบัติให้ถูกต้อง
เหมาะสมและโปร่งใส เช่น นโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น นโยบายบัญชี นโยบายการสืบทอดตาแหน่ง
• คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร กาหนดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความ
เหมาะสมมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
• บริษัทมีคณะกรรมการความเสี่ยง เป็นผู้ทาหน้าที่ กาหนดวัตถุประสงค์ และบริหารจัดการประเมินผล กาหนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นาเสนอรายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างเหมาะสมทันเวลา
• บริษัทคานึงถึงความเสี่ยงของปัจจัยภายใน และภายนอก ที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ทันทีที่มีผลกระทบ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
• บริษัทฯ มีระบบการจัดการควบคุมภายในสาหรับการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ผ่านระบบ ISO 9001-2015
• บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน โดยปฏิบัติงานตามคู่มือของแต่ละฝ่าย/แผนก และมีการกาหนดอานาจการอนุมัติ
เพื่อให้มีการดาเนินงานได้อย่างสะดวกและเป็นประโยชน์สูงสุด
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
• ข้อมูลภายใน บริษัทฯได้กาหนดขั้นของการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
• ข้อมูลภายนอก บริษัทฯ ได้มีระบบป้องกัน Firewall ในการรับ ส่ง เอกสารจากภายใน
• การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เปิดเผยได้เท่านั้น
• มีช่องทางการสื่อสารจากผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทาง Website, Email, เลขานุการ
บริษัท
5. ระบบติดตาม (Monitoring Activities)
• บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จากัด (“เอ็มเอ”) ซึ่งเป็นอิสระ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินความ
พอเพียงของระบบควบคุมภายในของเป็นต้น โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทารายงานผลการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ และนาเสนอรายงานให้ แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อให้บริษัทฯ ได้
ดาเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะนาไปสู่การเสริมสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) ให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว
• บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นอิสระ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
1. แผนบริหารเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณา กลั่นกรองให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยง ด้านกล
ยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนั ยสาคัญ รวมถึงพิ จารณาถึ งความสอดคล้อ งกับ เป้ าหมาย กลยุท ธ์ขององค์กร และ ได้ม อบหมาย
ผู้รับผิดชอบเพื่อนาไปปฏิบัติ รวมถึงการพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อแผนบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นการ ปรับปรุงคุณภาพของ
แผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับองค์กรและสถาณะการณ์ต่างๆ ก่อนนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท
2. การติดตามกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงได้ มี การติ ด ตามความก้าวหน้ าของแผนด าเนิ น งานบริห ารความเสี่ ยง พร้อ มทั้ งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้มีการนาไปปฏิบัตอิ ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการรายงานผล การบริหาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นลาดับถัดไป
3. สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รวมความเสี่ยงของบริษัท บรรจุเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุม รวมถึงการรายงาน
ความเสี่ยง อยู่ในระบบ ISO 19001: 2015 เพื่อสร้างให้พนักงานทุกระดับ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ และคณะกรรมการ
บริหารของบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการความเสี่ยงรายงาน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นลาดับ
ถัดไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสาคัญ ในการติดตามกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือที่ทาให้บริษัทสามารถ
ดาเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้
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แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

12.รายการระหว่างกัน
12.1 ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทฯ มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว
ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้
บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นางสาวอรสา วิมลเฉลา

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

ลักษณะความสัมพันธ์
-

นายเกริก ลีเกษม

นางมาลี อินทร

-

บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
(“เคสเซล”)

-

-

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
(“ยูบีเอ”)

-

บริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
(“พีพีเอ็ม”)

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
(“อัครวินท์”)

-
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เป็นกรรมการของบริษัทฯ
เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 39.853 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
จานวน 120.00 ล้านบาท
เป็นกรรมการของบริษัทฯ
เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 11.190 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
จานวน 120.00 ล้านบาท
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.565 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
จานวน 120.00 ล้านบาท
เป็ น บุ ตรของนางสาวอรสา วิม ลเฉลา และนายสิ ท ธิ ชั ย ลี เกษม ซึ่ ง นางสาวอรสา วิม ลเฉลา เป็ น
กรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และนายสิทธิชัย ลีเกษม เป็นกรรมการของบริษัทฯ
เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยดารงตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการ
ผลิตและระบบท่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายท่อไลนิ่งและวาล์วไลนิ่งที่ใช้กับของเหลวที่เป็นสารเคมีหรือของเหลว
ที่มีลักษณะกัดกร่อน
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชัย ลีเกษม
มีผู้ถือหุ้นคือ บริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (“พีพีเอ็ม”) มีสัดส่วนการถือหุ้นในเคสเซลร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 8.00 ล้านบาท ซึ่ง พีพีเอ็ม ถือหุ้นโดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ พีพีเอ็ม มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอร
สา วิมลเฉลา และนายสิทธิชัย ลีเกษม
ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชัย ลีเกษม
มี ผู้ ถื อ หุ้ น คื อ บริ ษั ท สยามอี ส ต์ โซลู ชั่ น จ ากั ด (มหาชน) (“สยามอี ส ต์ ”) และบริ ษั ท เนาวรั ต น์
พัฒนาการ จากัด (มหาชน) (“เนาวรัตน์”) มีสัดส่วนการถือหุ้นใน ยูบีเอ ร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชัย ลีเกษม
มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่
ชาระแล้วจานวน 15.00 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
มีกรรมการจานวน 1 รายได้แก่ นางมาลี อินทร ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยดารงตาแหน่งผู้จัดการ
ฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ นางมาลี อินทร โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 41.67 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระ

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
(“บีเจซี เฮฟวี่”)

บริษัท วิมลเฉลา จากัด (“วิมลเฉลา”)

-

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
แล้วจานวน 2.40 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ นางจันทร์จิรา สมัครไทย
ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา
มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนที่
ชาระแล้วจานวน 1.00 ล้านบาท

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันที่บริษัทฯ เข้าทารายการกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสาหรับงวดบัญชีปี 2560 และสาหรับงวด
บัญชีปี 2561 รายละเอียดดังนี้
1.1 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับนายเกริก ลีเกษม รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
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มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค.
ม.ค. – ธ.ค.
2560
2561

เช่าที่ดินจังหวัดระยอง
ค่าเช่าที่ดิน

720,629.40

เจ้าหนี้อื่น

361,259.00

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2559 บริษัทฯ เช่าที่ดินจานวน 1 แปลง พื้นที่ 2,000 ตารางวา กับนายเกริก ลีเกษม
720,629.40 เพื่อเป็นที่ตั้งของอาคารสานักงานและอาคารคลังสินค้าที่จังหวัดระยอง โดยบริษัทฯ ได้
ทาสัญญาเช่าที่ดินนี้กับนายเกริก ลีเกษม เป็นเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
541,888.20 31 ธันวาคม 2578 โดยมีค่าเช่า 45,000 บาทต่อเดือน และค่าเช่าเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3
ปี ซึ่งค่าเช่าและอัตราการขึ้นค่าเช่าอ้างอิงจากการประเมินราคาโดยบริษัท ซิมส์ พร็อพ
เพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จากัด (ผู้ประเมินหลักคือ นายวรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย) ซึ่งเป็น
ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผู้ประเมินราคา
อิสระได้ประเมินราคาค่าเช่าที่ดินด้วยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด บนสมมติฐานการเช่า
ที่ดิน 20 ปี สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ได้
นาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปใช้ประโยชน์ในการให้เช่าช่วงต่อกับบุคคลอื่น บริษัทฯ จึง
ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเป็นที่ตั้งของอาคารสานักงานและอาคาร
คลังสินค้าของบริษัทฯ เอง ดังนั้น ค่าเช่านี้จึงอ้างอิงเฉพาะการเช่าที่ดินเท่านั้น

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

1.2 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ เคสเซล รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
เช่าพื้นที่สานักงาน
ค่าเช่าพื้นที่สานักงานและ
ค่าบริการ
เจ้าหนี้อื่น
การใช้งานโทรศัพท์
ค่าโทรศัพท์

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค.
2560
2561
132,372.00

23,325.00

4,046.00

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทาสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาบริการฉบับใหม่กับเคสเซล มี
132,372.00 ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
อั ต ราค่ าเช่ าและค่ า บริ ก ารรวมจ านวน 11,031 บาทต่ อ เดื อ น ซึ่ ง อ้ างอิ ง จากการ
ประเมินราคาด้วยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด โดยบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัล
23,785.04 แทนท์ จากัด (ผู้ประเมินหลักคือ นายวรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย) ซึ่งเป็นผู้ประเมิน
ราคาอิสระที่ได้รับความเห็ นชอบจากสานัก งาน ก.ล.ต.ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทา
สัญญาเช่าที่ดินและสัญญา
สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่สานักงานจาก เคสเซล ซึ่งตั้งอยู่ที่อาเภอบางเสาธง
4,098.18 จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสานักงาน กรุงเทพฯ เคสเซลจึงได้ให้
บริษัทฯ ใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนในนามของเคสเซล โดยเคสเซลได้
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามการใช้งานจริง

1.3 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ ยูบีเอ รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ขายสินค้า
รายได้ จ ากการขายและ
บริการ

ลูกหนี้การค้า
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มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค.
ม.ค. – ธ.ค.
2560
2561
15,209,300.00

166,706.00

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2561 บริษัทฯ ได้นาส่งใบเสนอราคาทั้งหมด 36 รายการ มูลค่ารวม 21.40 ล้านบาท
3,546,100.00 โดยรายการขายทั้งหมดดังกล่าว มีอัตรากาไรขั้นต้นเฉลี่ยร้อยละ 17.03 และ เป็น
ราคาที่ใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับลูกค้าทั่วไป
ได้รับการสั่งซื้อ 22 รายการ มูลค่า 17.35ล้านบาท ใบเสนอราคาที่เหลือ
1 รายการ มูล ค่า 0.01 ล้านบาท ยูบีเอ แจ้งว่าจะไม่สั่งซื้อ และใบเสนอราคาอีก 13
รายการ มูลค่า 4.04 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งการขายดังกล่าวเป็นราคา
8,346.00
ขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาขายให้แก่บุคคลภายนอก
อย่างไรก็ดีปี 2560 บริษัทฯ ได้นาส่งใบเสนอราคาในการจัดหาและจาหน่ายปั๊มสูบส่ง
น้าและของเหลวให้แก่ ยูบีเอ จานวน 26 รายการ รวมมูลค่า 22.04 ล้านบาท แต่เป็น
อัตรากาไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความ
จ าเป็ น ต้ อ งลดราคาขายสิ น ค้ า ให้ ต่ าลงกว่ า การขายสิ น ค้ า โดยปกติ เพื่ อ ให้ มี
ความสามารถในการแข่ งขันด้านราคากับบริษัทคู่ แข่ง และจะส่งผลให้ บริษัทฯ มี
ผลงานอ้างอิง (Reference) กับ หน่ วยงานบ าบั ดน้ าเสี ยกรุงเทพมหานคร และเป็ น
โอกาสในการเข้าถึงงานจัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้กับหน่วยงาน
บาบัดน้าเสียกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึงโอกาสในการได้รับ
งานบริก ารซ่อม บารุงรัก ษา และการเปลี่ยนทดแทนชิ้น ส่วนและอุปกรณ์ (Spare
parts) ในอนาคต
และในปี 2561 บริษัทฯได้ให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบของเงินกู้ยืมจากผู้
ถือหุ้นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 23.62 ล้านบาท ภายใต้สัญญากู้ยืมระหว่าง บริษัท พีพีเอ็ม
และ บริษัท ยูบีเอ ซึ่งจะมีมูลค่าคงค้าง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จานวน 19.58 ล้าน
บาท โดยกาหนดผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของเงิน
ต้นดัง กล่าวนั บ แต่วัน ที่ บริษัท ฯ ได้รับ โอนสิ ทธิตามสัญ ญาระหว่างผู้ถือหุ้ น เป็ น
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ระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งครบกาหนดอายุสัญญาในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และ สัญญา
เงินกู้ยืมระหว่างคุณอรสา วิมลเฉลา กับ บริษัท ยูบีเอ ซึ่ง มีมูลค่ าคงค้ าง ณ วันที่ 2
795,646.54 พฤษภาคม 2561 จ านวน 4.04 ล้านบาท โดยกาหนดผลตอบแทนในรูปแบบของ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับโอน
12,618,974.45 สิทธิตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งครบกาหนดอายุสัญญาใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 การสนับสนุนเงินทุนจานวน 23.62 ล้านบาททาให้ในปี 2561
บริษัทฯได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นจานวนเงิน 0.795 ล้านบาท เพิ่ม
จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาที่เคยได้รับอยู่ภายใต้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.4 ต่อปี

เงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยรับ
ลูกหนี้เงินกู้ยืม
-

1.4 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ วิมลเฉลา รายละเอียดดังนี้
มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)

ลักษณะรายการ

ม.ค. - ธ.ค.
2560

ขายสินค้า
รายได้จากการขายและบริการ
ลูกหนี้การค้า

ม.ค. – ธ.ค.
2561

220,480.00

-

-

-

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในปี 2560 บริษัทฯ ขายสินค้าปั๊ม ประเภทปั๊มสูบส่งน้าและของเหลว ตราสินค้า ซูรูมิ
ให้แก่ วิมลเฉลา ซึ่งราคาขายเป็นราคาต้นทุนบวกกาไรที่เหมาะสม โดยอัตรากาไรนี้
สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรากาไรที่บริษัทฯ ขายให้แก่ บุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทา
ธุรกรรมทางการค้านี้เป็นการดาเนินธุรกิจตามปกติ โดยมีการกาหนดราคาขายและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น ๆ

1.5 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ขายสินค้า
รายได้จากการขายและ
บริการ
ลูกหนี้การค้า
ซื้อหุ้นสามัญ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าที่พักและค่าอาหาร
เจ้าหนี้อื่น
87

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค.
ม.ค. – ธ.ค.
2560
2561

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2560 บริษัทฯ ขายสินค้าปั๊ม ประเภทปั๊มสูบส่งน้าและของเหลว ตราสินค้า กรุนด์
ฟอส ให้แก่ พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งราคาขายเป็นราคาต้นทุนบวกกาไรที่ต่ากว่าราคาขาย
659,800.00
ให้กับลูกค้ารายอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องลดราคาขายสินค้าให้ต่าลงกว่าการ
ขายสินค้าโดยปกติ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านราคากับบริษัทคู่แข่ง
และปี 2561 บริษัทฯลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท ยูทิลิตี้บิสิเนส อัลลายแอนด์ จากัด (“ยูบี
เอ”) ที่บริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (“พีพีเอ็ม”) ถืออยู่ทั้งหมดจานวน 1,599,998
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ วทั้งหมดในมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 135.00 ล้านบาท คิดเป็นราคาหุ้นละประมาณ 84.375 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นการ
135,000,000.00 สร้างศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท ยูบีเอ เป็นผู้นาแนวคิดใหม่ในการจัดการน้าและผู้นาด้าน
การให้บริการบริหารจัดการน้า ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าใช้ ระบบบาบัดน้าเสีย และ
ระบบระบายน้าเสียแบบครบวงจร โดยการลงทุนในโครงการนี้คาดว่าจะได้รับอัตรา
ผลตอบแทน โดยรับรู้กาไรสุทธิของบริษัท ยูบีเอ ในอัตรา 40% ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในปี 2561 โดยบริษัทฯรับรู้กาไรสุทธิ เท่ากับ 6.79 ล้านบาท ในเวลา 8 เดือน
3,799.01 ปี 2561ทางบริษัทฯได้จัดให้พนัก งานไปฝึกอบรมที่กทม.ฯ เนื่องจากเป็นที่พักที่อยู่
ตรงที่จัดการฝึกอบรมพอดี และบริษัทฯได้มีเปรียบเทียบราคาที่พักแห่งนี้กับที่พักอื่น ๆ
3,054.01 ในบริเวณใกล้เคียงแล้วพบว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกัน แต่สะดวกในการเดินทางสาหรับ
การอบรม ทาให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่าที่อื่น
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1.6 รายการค้าประกันและการจานองของบริษัทฯ และบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการค้าประกันและการจานองของสถาบันการเงิน 2 แห่ง รายละเอียดดังนี้
สินทรัพย์ค้าประกัน : เงินฝากประจาของบริษัท
วงเงินสินเชื่อ
: เงินเบิกเกินบัญชี,เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท,สัญญาปริวรรตเงินตรา,หนังสือค้าประกัน
วงเงินกู้ยืมรวม : 124,790,000 บาท
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ : การค้าประกันดังกล่าวเป็นการค้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่ให้
การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การค้าประกันดังกล่าว
ไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
หากบริษัทฯ จะทาการกู้ยืมเงินหรือขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคารใดๆ ซึ่งมีเงื่อนไขให้กรรมการเป็นผู้ค้าประกัน นางสาวอรสา วิมล
เฉลา และนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช มีความยินยอมที่จะเป็นผู้ค้าประกันวงเงินสินเชื่อนั้นๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนจากการค้าประกันใน
ทุกกรณี และยินยอมปลดภาระค้าประกันในกรณีที่บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ค้าประกันอื่นมาทดแทน

12.3 ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมได้ให้
ความเห็นการทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่
ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธั น วาคม 2561 เห็ น ว่ า เป็ น รายการที่ บ ริ ษั ท ฯ กระท าเป็ น ปกติ เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง รายการดั ง กล่ าวเป็ น รายการที่ มี ค ว ามจ าเป็ น
สมเหตุสมผล และไม่ทาให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ ได้แก่ การค้าประกันวงเงินสินเชื่อ เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวและมีความเห็นว่าเป็น
รายการที่เกิดขึ้นตามความจาเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ทาให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
การทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การทารายการเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและเป็ นการรักษาผลประโยชน์ ของบริษั ทฯ โดยบริษัท ฯ จะปฏิบั ติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์และ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการอนุมัติการทารายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในการทารายการ
และความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทารายการที่เป็น
ข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้
12.4.1 การทารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การทารายการธุรกิจปกติและรายการสนั บสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายสินค้าและการให้บริการ การเช่าที่ ดิน การเช่าพื้น ที่
สานักงาน เป็นต้น จะต้องมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาทีเ่ ป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับการทารายการระหว่างบริษัท
ฯ กับบุคคลทั่วไป หรือการทารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทารายการในลักษณะ
เดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ โดยได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ ที่วิญญู ชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกันด้วยอานาจต่อรองที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถดาเนินการได้
ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน
12.4.2 การทารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การทารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไป บริษัทฯ กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา
และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นในการเข้าทารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบ
บัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการ
ตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถื อหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และหากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจาปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.5

นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีการทารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคตได้แก่ การเช่าที่ดินที่จังหวัดระยองกับนายเกริก ลีเกษม และ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา เพื่อเป็นที่ตั้งอาคารสานักงานและอาคารคลังสินค้าของบริษัทฯ และการเช่าพื้นที่สานักงานกับ เคสเซล เพื่อเป็น
พื้นที่สานั กงานกรุงเทพฯ ซึ่งรายการนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติในหลักการการเข้าทารายการโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการ
ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การทารายการที่ไม่ได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการนั้นก่อนการเข้าทา
รายการระหว่างกันทุกครั้ง
หากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าทารายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ กาหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดาเนินการให้มีบุคคลผู้มี
ความรู้ความชานาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชานาญพิเศษ จะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อ มูล ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษั ท ฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์ แ ละกฎหมายว่ าด้ วยหลั กทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลดาเนินงาน
13.ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ปี 2560
ล้านบาท
344.16
402.79
96.53
103.78
299.02

ร้อยละ
85.44
100.00
23.97
25.76
74.24

ปี 2561
งบการเงินแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ล้านบาท
ร้อยละ
199.55
47.44
420.68
100.00
100.62
23.92
109.49
26.03
311.19
73.97

ปี 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล้านบาท
199.55
413.89
100.62
109.49
304.40

ร้อยละ
48.21
100.00
24.31
26.45
73.55

ตรวจสอบแล้ว
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี ( NP Margin)
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ปี 2560
ล้านบาท
403.18
9.62
412.80
282.85
43.21
41.37
0.03
9.41
34.74

ร้อยละ
97.67
2.33
100.00
68.52
10.47
10.02
0.01
2.28
8.42

ปี 2561
งบการเงินแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ล้านบาท
ร้อยละ
405.40
98.49
6.24
1.51
411.64
100.00
296.20
71.96
47.95
11.65
42.72
10.38
0.01
0.00
4.98
1.21
26.56
6.45

ปี 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล้านบาท
405.40
6.24
411.64
296.20
47.95
42.72
0.01
4.98
19.77

ร้อยละ
98.49
1.51
100.00
71.96
11.65
10.38
0.00
1.21
4.80
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ตรวจสอบแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย

อัตราส่วนสภาพคล่อง
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาชาระหนี้
อัตรากาไรขั้นต้น (GP Magin)
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (D/E)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปันผล

เท่า
วัน
วัน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ
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ปี 2560
3.57
62.71
69.33
29.84
8.70
16.27
11.39
1.31
0.35
2,361.65
71.60

ปี 2561
แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
1.98
65.79
70.68
26.94
6.45
8.70
6.45
1.00
0.35
1,800.89
-

ปี 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1.98
65.79
70.68
26.94
4.80
6.55
4.84
1.01
0.36
1,800.89
40.06
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14.การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
14.1. คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสิน ค้าอุตสาหกรรมใน 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์บริการโดยมีสินค้าหลากหลาย
มากกว่ า 3,500 รายการ ภายใต้ ต ราสิ น ค้ าที่ มี ชื่อ เสี ยงมากกว่ า 40 ตราสิ น ค้ า และให้ บ ริการต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้ องแก่โ รงงานอุ ต สาหกรรม
ความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุนของผู้ประกอบการในเครื่องจักร
และอุปกรณ์ และการเติบโตของแต่ละภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและการลงทุนในภาคเอกชน รวมถึงการ
ขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ความหลากหลายของสินค้าทาให้บริษัทฯ
สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการรักษาระดับรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความสม่าเสมออย่าง
ต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ที่ผ่านมา บริษั ทฯ มุ่งเน้ นการจัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าที่ มีคุณภาพและให้ ความสาคัญ กับ การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจได้แก่ ผู้ผลิตสินค้า ผู้จาหน่ายสินค้า ลูกค้า และบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันมาโดยตลอด ในปี
2558 บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และในปี 2561 เดือนกันยายน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งรับรองคุณภาพในด้านการ
ออกแบบ จาหน่าย ประกอบ ติดตั้ง และบริการหลังการขายสาหรับสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุงได้แก่ ปั๊ม
สูบส่งน้าและของเหลว ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง ด้วยความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึง
ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากคู่ค้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง เพื่อจั ดหาและ
จาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการด้านวิศวกรรมทีใ่ กล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากระยองเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกที่
มีพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดตั้งสานักงานกรุงเทพฯ เพื่อนาเสนอและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมทั้ง
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์โดยจะเสริมสร้างศักยภาพในการเข้ าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย
รวมถึงการจาหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ ในการสร้างรายได้ที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
14.1.1.ภาพรวมของการดาเนินงานที่ผ่านมา
จากผลการดาเนินงานของปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการจานวน 405.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน
2.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.55 แบ่งเป็น รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม 127.50 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์การ
จัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ 106.44 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม 126.84 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์บริการ 44.62 ล้าน
บาท ในปี 2561 บริษัทฯได้รับการสั่งซื้อสินค้า ที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ และระยะเวลาการส่งมอบยาว จึงทาให้การรับรู้รายได้ไม่เกิดขึ้นใน
ปี 2561
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสินค้าและงานบริการที่ได้รับใบสั่งซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบ(Backlog) จานวน 160 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 83.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 109.42 ซึ่งคาดว่าจะทยอยส่งมอบ และครบถ้วน ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี
2562 และบริษัทฯมีเหตุการณ์สาคัญที่ส่งผลต่อการดาเนินงานสาหรับปี 2561 คือ บริษัทฯมีการลงทุนในบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์
จากัด ในอัตรา 39.99 % เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด เป็นผู้นาแนวคิดใหม่ในการจัดการน้าและผู้นาด้านการให้บริการบริหารจัดการน้า ระบบ
ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพน้ าใช้ ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย และระบบระบายน้ าแบบครบวงจร โดยการลงทุ น ในโครงการนี้ ค าดว่ าจะได้ รับ อั ต รา
ผลตอบแทน โดยรับรู้กาไรสุทธิของบริษัท ยูทิลิตี้บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด ในอัตรา 39.99% ตามสัดส่วนการถือหุ้น ปี 2561 บริษัทฯ รับรู้
กาไรสุทธิ เท่ากับ6.79 ล้านบาท ในเวลา 8 เดือน และบริษัทฯยังมีรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเงินกู้ยืมที่ทาระหว่างกันเป็นจานวนเท่ากับ 0.795
ล้านบาท
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14.1.2.การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2561 ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ และรายได้อื่น เป็นจานวน 411.64 ล้านบาท
รายละเอียดดังนี้

รายได้รวม

ปี 2560
ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น1
รวมรายได้

ปี 2561
แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย

403.18
9.62
412.80

ร้อยละ

97.67
2.33
100.00

ล้านบาท

405.40
6.23
411.64

ร้อยละ

98.49
1.51
100.00

ปี 2561
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ล้านบาท

405.40
6.23
411.64

ร้อยละ

98.49
1.51
100.00

หมายเหตุ 1. รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่านายหน้า รายได้ส่งเสริมการขาย และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น
รายได้จากการขายและบริการ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ สาหรับปี 2561 แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์บริการ
รายละเอียดดังนี้

รายได้จากการขายและบริการ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม
4. กลุ่มธุรกิจงานบริการ
รวมรายได้จากการขายและบริการ

ปี 2560
ล้านบาท
137.02
125.56
123.35
17.25
403.18

ร้อยละ
33.98
31.14
30.60
4.28
100.00

ปี 2561
แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
ล้านบาท
ร้อยละ
127.50
31.45
106.44
26.25
126.84
31.29
44.62
11.01
405.40
100.00

ปี 2561
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ล้านบาท ร้อยละ
127.50
31.45
106.44
26.25
126.84
31.29
44.62
11.01
405.40
100.00

หมายเหตุ 1 ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ จานวน 405.40 ล้านบาท โดยการวิเคราะห์รายได้จากการขายและบริการ
แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
1. รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
ในปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม จานวน 127.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.45 ของ
รายได้จากการขายและบริการ ทั้งนี้รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊มในปี 2561 ลดลงจากปี2560 จานวน 9.52 ล้านบาท
หรือ ลดลงร้อยละ 6.95 การลดลงของรายได้ มีสาเหตุสาคัญมาจากมีงานโครงการที่ส่งสินค้าไม่ทันตามแผนภายในปี 2561 และจะสามารถ
ส่งสินค้าได้ภายในไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2562 และมีสินค้าหลักที่ทารายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายส่งผลให้รายได้ปี 2561 ต่ากว่า ปี 2560
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2. รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนนการผลิตและระบบท่อ จานวน 106.44 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 26.25 ของรายได้จากการขายและบริการ ทั้งนี้รายได้ลดลงจากปี 2560 จานวน 19.12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.23 การลดลง
ของรายได้ที่สาคัญมาจากการมีสินค้าหลักที่ไม่ สามารถทาได้ตามเป้าหมายและมีงานที่ลูกค้ายกเลิกใบเสนอราคาเนื่องจากราคาสินค้าสู้คู่
แข่งขันไม่ได้ประกอบกับจานวนพนักงานฝ่ายขายลดลง ทาให้ขาดโอกาสที่จะหางานได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ปี 2561 ต่ากว่า ปี 2560
3. รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม
ในปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรมจานวน 126.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.29 ของรายได้
จากการขายและบริการ ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรมเพิ่มขึ้นจากปี2560 จานวน 3.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.82
4. รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ
ในปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการจานวน 44.62 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 11.01 ของ
รายได้จากการขายและบริการเพิ่ มขึ้นจากปี 2560 จานวน 27.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 158.73 การเพิ่มขึ้นของรายได้ในปี 2561
สาเหตุสาคัญเนื่องจากธุรกิจงานบริการเป็นที่รู้จักและมีความพร้อมในด้านสถานที่และความเชี่ยวชาญในงานบริการเพิ่มขึ้น
รายได้อื่น
ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจานวน 6.23 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.51 ของรายได้รวม ตามลาดับ รายได้อื่นที่
เป็นรายการหลักประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้าและรายได้อื่นๆ รายละเอียดดังนี้
1. รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่านายหน้าเป็นรายได้ที่บริ ษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งของรายได้จากการจาหน่ายสินค้าระหว่างผู้จาหน่ายสินค้าและผู้ซื้อ
สินค้า เนื่องจากผู้จาหน่ายสินค้าเป็นบริษัทจากต่างประเทศและต้องการจาหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อสินค้าในประเทศไทยโดยตรง ซึ่งบริษัท ฯ
ทาหน้าที่จัดหาลูกค้าและประสานงานในการจาหน่ายสินค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านวิศวกรรมและงานเทคนิคต่างๆ ในปี 2561 บริษัท
ฯ มีรายได้ค่านายหน้าจานวน 0.75 ล้านบาท โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา การรับรู้รายได้ค่านายหน้าเป็นการดาเนินธุรกิจตามปกติอันเนื่องจาก
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นๆ
บริษัทฯ มีนโยบายทางบัญชีในการรับรู้รายได้ค่านายหน้าในวันที่ผู้จาหน่ายสินค้าส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะได้รับ
ชาระเงินค่านายหน้าจากผู้จาหน่ายสินค้าต่อเมื่อผู้จาหน่ายสินค้าได้รับการชาระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีฝ่ ายบัญชี
และฝ่ายขายที่ติดตามความคืบหน้าของรายการขาย การส่งมอบสินค้า และการชาระเงินของลูกค้าให้แก่ผู้จาหน่ายสินค้าอย่างสม่าเสมอ
2. รายได้อื่นๆ
รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้ส่งเสริมการขาย บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ จานวน 5.48 ล้านบาท ในปี 2561 มี
ดอกเบี้ยรับที่ได้จากการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ยูทิลิตี้บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี
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ต้นทุนขายและบริการและกาไรขั้นต้น
ต้นทุนขายและบริการของบริษัทฯ สาหรับปี 2561 แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม และกลุ่มธุรกิจงานบริการ รายละเอียดดังนี้

ปี 2560

ปี 2561
แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย

ปี 2561
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ต้นทุนขายและบริการ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีปั๊ม
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการและระบบท่อ

100.60
72.05

93.89
67.36

93.89
67.36

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม
4.กลุ่มธุรกิจงานบริการ
รวมต้นทุนขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริการ
กาไรขั้นต้นรวม
อัตรากาไรขั้นต้นรวม(ร้อยละ)

98.16
12.04
282.85
403.18
120.33
29.84

100.09
34.86
296.20
405.40
109.20
26.94

100.09
34.86
296.20
405.40
109.20
26.94

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการจานวน 296.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.06 ของรายได้จากการขายและบริการ
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 13.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.72 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและการให้บริการเกิดจากผู้จาหน่ายสินค้า
บางรายการมีการปรับขึ้นราคาสินค้าส่งผลให้กาไรขั้นต้นของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จานวน 11.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.25
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค เป็นต้น ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 90.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 6.09 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.20 เนื่องจากมีการปรับฐานเงินเดือนใหม่และสวัสดิการพนักงานที่เพิ่มขึ้นประจาปี และบริษัทฯ มีจ่ายค่าทดแทนสาหรับ
พนักงานที่ลาออกภายในปี 2561 นอกจากนั้นบริษัทฯมีค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างอาคารใหม่และ WORK SHOP
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นและสัญญาเช่าการเงิน ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนทาง
การเงินจานวน 0.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จานวน 0.01 เนื่องจากมีดอกเบี้ยค่างวดรถยนต์ที่ลดลง
กาไรสุทธิ
ในปี 2561 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 19.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 4.80 ลดลงจากปี 2560
จานวน 14.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43.09 การลดลงอย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าบางรายการเพิ่มขึ้น จากการ
ปรับราคาสินค้าของผู้ผลิตแต่บริษทั ฯยังไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าได้เนื่องจากกระทบต่อภาวะการแข่งขันกับคู่แข่ง และมีสินค้าที่สั่งซื้อ
จากต่างประเทศและระยะเวลาการส่งมอบยาว จึงทาให้การรับรู้รายได้ไม่เกิดในปี 2561 และบริษัทยังมีค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมี
อาคาร และ WORK SHOP ที่สร้างเสร็จภายในปี 2561 และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษั ท ฯมี สิ น ทรั พ ย์ร วมจ านวน 413.89 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ้ น จานวน 11.10 ล้ านบาท จาก ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าเนื่องจากมีการขายสินค้าช่วงปลายปีเป็นจานวนมากและระยะเวลาเก็บหนี้
ที่นานกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีลูกหนี้เงินกู้ยืมที่เพิ่มขึน้ และมีอาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากก่อสร้างอาคารWORK SHOP เพื่อรองรับ
งานบริการที่เพิ่มมากขึ้น
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 109.49 เพิ่มขึ้นจานวน 5.71 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุ
หลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากมีการสั่งซื้อสินค้าช่วงปลายปีเป็นจานวนมาก
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริษัท ฯ มี ส่วนของผู้ถื อหุ้ น จานวน 304.40 ล้านบาท โดยส่ วนของผู้ถือ หุ้ น ประกอบด้ วยทุน จด
ทะเบียนที่ชาระแล้วและกาไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จานวน 5.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.80 การ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผลกาไรจากการดาเนินงานระหว่างปี และสารองตามกฏหมายที่ตั้งเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 6.55 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการปรับตัวของกาไรสุทธิในแต่ละปี
และบริษัทฯ มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2560 จานวน 14.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 71.60
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.36 เท่า โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ
ไม่ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหนี้สินเกือบทั้งหมดมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าที่หมุนเวียนตามยอดขายและระยะเวลาชาระค่าสินค้า (Credit term) ที่ได้รับจากผู้จาหน่ายสินค้า
14.1.3.สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

ปี 2560

ปี 2561
แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย

ปี 2561
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

3.57
3.18
62.71
32.19
69.33
25.57

1.98
1.69
65.79
33.95
70.68
29.06

1.98
1.69
65.79
33.95
70.68
29.06

งบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
และขอรับรองว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีการขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นใด และไม่ได้มีการทารายการระหว่างกันใดๆ ที่มี
นัยสาคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง นอกเหนือจากที่เปิดเผยในรายการระหว่างกัน โดยผลประกอบการที่เกิดขึ้นในปี 2561 เป็นไปตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการตัดสินใจลงทุน
ของนักลงทุน ตลอดจนไม่มีข้อมูลสาคัญใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2561 ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2561
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สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ตรวจสอบแล้ว ได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th รวมถึงการแจ้งข่าวผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14.2. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
1. การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
บริษั ท ฯ จัด หาและจ าหน่ ายสิ น ค้ าอุ ต สาหกรรมรวมถึ งการให้ บ ริ การทางวิ ศ วกรรมให้ แก่กลุ่ม ลู กค้ าเป้ าหมายหลั ก คื อ โรงงาน
อุตสาหกรรม โดยสามารถรองรับความต้องการใช้สินค้าสาหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนั้น ปัจจัยการเติบโตของธุรกิจจึงจะขึ้นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor) การ
เพิ่มจานวนจานวนโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ฉะนั้นการดาเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่ได้พึ่งพิง
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นหลัก
2. ผลกระทบจากการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ
ในอนาคตบริษัทฯ อาจจะขยายธุรกิจโดยการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆที่เอื้อประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายได้ และทาให้บริษัทฯ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายการ
ลงทุนประเภทอื่นๆได้ต่อไปในอนาคต แต่ เนื่องจากการลงทุนต้องใช้ปัจจัยในการดาเนินการอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ และการหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนเพิ่มเติม เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1) ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้
บริษัทฯขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ แล้ว
(2) บริษทั ฯ ได้จัดให้ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็นสาระสาคัญของบริษทั ฯ อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท ฯได้แจ้งข้อมูลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทา
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ฯ ได้
มอบหมายให้ นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสิษฏ์ฐา แซ่เตี ยว
กากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
2. นายสิทธิชัย ลีเกษม
3. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
1. นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
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ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1) ฉบับ นี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง ในฐานะ
กรรมการบริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ฯ ได้
มอบหมายให้ นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสิษฏ์ฐา แซ่เตี ยว
กากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตาแหน่ง

1.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการ/ประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.นางสาวอรสา วิมลเฉลา

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.นายสิทธิชัย ลีเกษม

กรรมการ

4.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

6.นางจันทร์จิรา สมัครไทย

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

7.นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
2. นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
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ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก
22 มกราคม 2559

อายุ
(ปี)
54

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
(ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) The
University of Auckland, New
Zealand

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(ร้อยละ)
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

2559 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊ ม สู บ ส่ ง น าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่ เกี่ยวข้ อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริก าร
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

2559

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊ ม สู บ ส่ ง น าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่ เกี่ยวข้ อ ง รวมถึ ง การให้ บ ริก าร
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการอิสระ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน)

ให้ บริการและจาหน่ายอุปกรณ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด

ให้ บ ริ ก ารบริ ห ารการจั ด วางระบบ

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) The
University of Auckland, New
Zealand
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015
หลักสูตร Driving Company
Success with IT Governance
(ITG) รุ่นที่ 4/2017
หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่น 242/2017
Role of the Chairman Program

1

ประเภทธุรกิจ

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ

(RCP) รุ่นที่ 41/2017

กรรมการอิสระ

ท รั พ ยาก รบุ ค ค ล เงิ น เดื อ น แ ล ะ
ประมวลผล ให้ ค าปรึ ก ษาและจั ด หา
ซอฟท์แวร์ระบบทรัพยากรบุคคลและ
บัญชี

หลักสูตร Advanced Audit
Committee Program (AACP) รุ่น
ที่ 25/2017
2558 – 2560

นายกสมาคม

สมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศ
ไทย

สมาคมเกี่ยวกับสารสนเทศในประเทศ
ไทย

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
กรรมการ
ประธาน
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง
(ประเทศไทย) จากัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ให้ บ ริก ารจัด เก็บ ข้ อ มูล และที่ ป รึก ษา
ทางการตลาด
สถาบันการศึกษา

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

บริษัท สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

บริษัท วี-แคร์ โกลบอลเฮลท์
จากัด

ประกอบกิจกรรมโรงพยาบาล

หลักสูตร Financial Statement for
Directors (FSD) รุ่นที่ 34/2018

2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก
13 สิงหาคม 2536

2

65

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

39.85

ภรรยาของนาย
สิทธิชัย ลีเกษม

2559 – ปัจจุบัน

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015
2536 - 2559

กรรมการ
ประธาน
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

3. นายสิทธิชัย ลีเกษม
กรรมการ
กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก
13 สิงหาคม 2536

3

58

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(อุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ

0.001

สามีของนางสาว
อรสา วิมลเฉลา

2547 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามราช ทราเวิล จากัด

จาหน่ายตั๋วเครื่องบินและจัดทัวร์

2547 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท วิมลเฉลา จากัด

ให้เช่าอาคารสานักงาน

2544 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลาย
แอนซ์ จากัด

ให้บริการบริหารจัดการด้านนาและ
สิ่งแวดล้อม

2537 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย)
จากัด

ผลิตและจาหน่ายท่อไลนิ่งและวาล์วไล
นิ่งที่ใช้กับของเหลวที่เป็นสารเคมีหรือ
ของเหลวที่มีลกั ษณะกัดกร่อน

2532 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

2536 – 2559

กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

4. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก
13 สิงหาคม 2536

4
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ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท วี-แคร์ โกลบอลเฮลท์
จากัด
บริษัท สยามราช ทราเวิล จากัด

ประกอบกิจกรรมโรงพยาบาล

2547 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2544 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลาย
แอนซ์ จากัด

ให้บริการบริหารจัดการด้านนาและ
สิ่งแวดล้อม

2537 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย)
จากัด

ผลิตและจาหน่ายท่อไลนิ่งและวาล์วไล
นิ่งที่ใช้กับของเหลวที่เป็นสารเคมีหรือ
ของเหลวที่มีลกั ษณะกัดกร่อน

2532 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัท ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลาย
แอนซ์ จากัด

ให้บริการบริหารจัดการด้านนาและ
สิ่งแวดล้อม

กรรมการ

จาหน่ายตั๋วเครื่องบินและจัดทัวร์

-

-

2561-ปัจจุบัน

11.19

พี่เขยของนางมาลี
อินทร

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

2537 – 2559

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ

หลักสูตร Risk Management
Program for Corporate Leaders
(RCL) รุ่นที่ 3/2016

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

5. นางจันทร์จิรา สมัครไทย
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก
22 มกราคม 2559

6. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
กรรมการ
กรรมการอิสระ

5
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ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ

-

-

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวสอบ

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด
(มหาชน)

2559

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวสอบ

บริษัท สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

ธุรกิจเหมืองแร่

2538 – ปัจจุบัน

กรรมการ
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน

บริษัท เจ้าพระยา ไทย โฮลดิง
จากัด
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
จากัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวสอบ

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 89/2011
หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP) รุ่นที่
13/2014

45

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

-

และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม
จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

ให้บริการวิศวกรรมรับจ้างผลิตและ
ติดตังอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรม

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ
และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

กรรมการตรวจสอบ
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 128/2016

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก
22 มกราคม 2559

7. นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน
เลขานุการบริษัท

51

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

0.008

-

2559

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวสอบ

2553 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย
ประเทศญี่ปุ่นและ
APAC-Projects แผนก
Chemical &Monitor
Solution
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน
เลขานุการบริษัท

2559 – ปัจจุบัน

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

Suez Water Technologies &
Solutions Company Limited

ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเคมี

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

บริษัท สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ

หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุ่นที่ 70/2016

2559

6

บริษัท สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน
เลขานุการบริษัท

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

ผู้จัดการสาขา
2549 - 2558
8. นายณรงค์ศักดิ์ โตรุ่งเรืองยศ
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ม

47

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0.083

-

9. นางมาลี อินทร
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ

7
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ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016

0.083

น้องสะใภ้ของนาย
แสงเพชร ตันทะ
อธิพานิช

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ม

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

2547 - 2559

ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ม

บริษัท สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและ
ระบบท่อ

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

10. นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์วงค์
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม

ปริญญาโท การจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ

0.062

-

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตเทเวศร์

2538 – 2559

ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและ
ระบบท่อ

2545 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุ
นวัตกรรม

บริษัท สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

ห้างหุ้นส่วนจากัด อัครวินท์
วิศวกรรม
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด
(มหาชน)

รับเหมาก่อสร้าง
จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสูบส่งนาและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสินเปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุง และให้บริการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ
เคลือบพืนผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ได้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย

8

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ

ข้อมูลการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด
สมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศไทย
บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บริษัท สยามราช ทราเวิล จากัด
บริษัท วิมลเฉลา จากัด
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท พีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท วี-แคร์ โกลบอลเฮลท์ จากัด
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริษัท เจ้าพระยา ไทย โฮลดิ้ง จากัด
บริษัท คอนซัลท์ แอนด์ แมเน็จเม้นท์ คอลลา
บอเรชั่น จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

หมายเหตุ
I = ประธานกรรมการ
VI = ประธานกรรมการบริหาร
9

นายธนชาติ
นุ่มนนท์

นางสาวอรสา
วิมลเฉลา

นายสิทธิชัย
ลีเกษม

นายแสงเพชร
ตันทะอธิพานิช

นางจันทร์จิรา
สมัครไทย

นางสาวจิรนาถ
สุมานนท์

นางสิษฏ์ฐา
แซ่เตียว

นายณรงค์ศักดิ์
โตรุ่งเรืองยศ

นางมาลี
อินทร

นางสุภธิดา
ลิมสัมพันธ์วงค์

I,II,III,IV
II,III
II,III
M
II
III,V
II

II,VI,C

II,VII

II,VII,D

II,III,V

II,III,V

VII,M

VII,M

VII,M

VII,M

II,D
II
II
II,D
II,D
II

II

II = กรรมการ
VII = กรรมการบริหาร

II
II
II
II

II

II,M
II

II

III = กรรมการอิสระ
C = ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

IV = ประธานกรรมการตรวจสอบ
D = กรรมการผู้จัดการ

V = กรรมการตรวจสอบ
M = ผู้บริหาร
แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

‘- ไม่มี -

1

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จำกัด (“เอ็มเอ”) เป็นผู้ให้บริกำรตรวจสอบภำยใน และ เอ็มเอ ได้มอบหมำยให้นำยสมชำติ กำลสุข เป็นหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน โดยมีรำยละเอียดของผู้
ตรวจสอบภำยใน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

นายสมชาติ กาลสุข
หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน
Audit Partner

อายุ
(ปี)

38

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ปริญญำโท คณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

-

-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

2556 –
ปัจจุบนั

2543 – 2556

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท

Audit Partner บริษทั เอ็มเอ
คอนซัลติ้ง จำกัด

Auditor

ประเภทธุรกิจ

บริกำรตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ
ภำยใน และให้คำปรึกษำธุรกิจ

บริษทั เคพีเอ็มจี บริกำรตรวจสอบบัญชี
ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA)
ทะเบียนเลขที่ 9669

1

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
‘- ไม่มี -

1

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561

