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1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
(Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)

“Solutions Excellence”
“มีความเป็ นเลิศในการค้นหาทางเลือกที่เหมาะสม”
พันธกิจ (Mission)
Focusing new investment in technology,

มุ่งเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีและรู ปแบบ

business models and process to enhance new

ธุรกิจรวมถึงกระบวนการทางานเพื่อสร้าง

values for customer and employees to respond

มูลค่าใหม่ให้กบั ลูกค้าและพนักงานเพื่อ

to external changes.

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก

คุณค่ าขององค์ กร (Core Value)

(Core Value)

F A

FAST Services
and Supplies

รวดเร็วในการบริการ
และจัดหาสินค้า

1

S

Discipline, the emphasis
on ensuring accurate
and honest all data
collection

Strategic partnership
Corporate affiliate
relationship

มีระเบียบวินัย รวมถึงให้
ความมั่นใจในการเก็บ
ข้ อมูลทีถ่ ูกต้องและ
ซื่ อสัตย์ เชื่ อถือได้

สร้ างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
และความสัมพันธ์ ของ
บริษัทที่เป็ นคู่ค้าทางธุรกิจ

T

Technology
knowledge
and skills
พัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและทักษะ
อื่นๆ
แบบรายงาน 56-1 ปี 2562
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1
2
3
4
5
6
7
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1.1. การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
เดือน/ปี
สิงหาคม 2536

ตุลาคม 2544
มกราคม 2552

สิงหาคม 2558

ธันวาคม 2558

มีนาคม 2559

กุมภาพันธ์ 2560

ปี 2561

ปี 2562

3

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
▪ บริ ษ ทั สยามราชธานี (ตะวัน ออก) จากัด จัดตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบี ยน 2.00 ล้านบาท โดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื่อ
จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าใน
จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย
▪ บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2.00 ล้านบาท เป็ น 5.00 ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
▪ บริ ษ ทั ฯ เปิ ดส านักงานกรุ งเทพฯ โดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื่อน าเสนอและจาหน่ ายสิ น ค้า อุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบ
ท่ อ และกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ว สั ดุ น วัต กรรม ให้ เข้า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้าในเขตกรุ งเทพฯ ปริ ม ณฑล และจัง หวัด อื่ น ๆ
ครอบคลุ ม ทุ ก ภาคส่ ว นของประเทศไทย และโอกาสในการจ าหน่ า ยสิ น ค้า อุ ต สาหกรรมไปยัง ลู ก ค้า ใน
ต่างประเทศ
▪ บริ ษทั ฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่ งรับรองคุณภาพในด้านการออกแบบ จาหน่าย ประกอบ ติดตั้ง และ
บริ การหลังการขายสาหรับสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ใ ช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ ง ได้แก่ ปั๊ มสู บส่ งน้ า
และของเหลว ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง
▪ บริ ษทั ฯ ปรับโครงสร้างผูถ้ ือหุ้นและเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาทเป็ น 90.00 ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกิ จการและสร้างความมัน่ คงทางการเงินในระยะยาวให้กบั บริ ษทั ฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จานวน 850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมจานวน 4 ราย โดยเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาทให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมที่จองซื้ อหุ้นตามสัดส่ วน
การถือหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาตามมูลค่ายุติธรรมให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมที่จองซื้ อหุ้นสามัญใน
ส่ วนที่เกินกว่าสัดส่ วนการถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้นเดิมคือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา ได้โอนหุ้นสามัญบางส่ วน
ให้แก่ผถู้ ือหุ้นใหม่คือ นายเกริ ก ลีเกษม ซึ่ งเป็ นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงทาให้บริ ษทั ฯ มีผถู้ ือหุ้นทั้งหมดรวม
จานวน 5 ราย
▪ บริ ษทั ฯ แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน และเปลี่ยนชื่อบริ ษทั ใหม่เป็ น บริ ษทั สยามอีส ต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
▪ บริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 100.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท
▪ บริ ษ ัท ฯ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนจาก 90.00 ล้านบาท เป็ น 120.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้ น สามัญ ใหม่ จานวน
60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก
(Initial Public Offering)
▪ 9 กพ. บริ ษัท ฯ ได้ ด าเนิ น การจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ช าระแล้ว ของบริ ษ ัท จากเดิ ม 90,000,0000 บาท เป็ น
120,000,000 บาท บริ ษทั ฯได้จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป ( Initial Public Offering) ในราคาใช้สิทธิ ซ้ือหุ้นสามัญหุ้นละ
2.45 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 147,000,000 บาท
▪ 14 กพ. เริ่ มการดาเนินการซื้อขายเป็ นครั้งแรก ( First Trading Day)
▪ เปิ ดใช้อาคารศูนย์บริ การวิศวกรรม เพื่อรองรับการขยายงาน
▪ เข้าซื้อและโอนกิจการ บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสสิ เนส อัลลายแอนซ์ จากัด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
▪ ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015 จากทางบริ ษทั TÜVRheinland รับรองคุณ ภาพในด้านการจาหน่ ายและจัดหา
การบริ การงานประกอบ งานติดตั้งและงานบริ การหลังการขาย สิ นค้าสาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ปั๊ ม วาล์ว
ท่อและวัสดุสิ้นเปลือง
▪ บริ ษทั ฯ เปิ ดสานักงานสงขลา เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่ภาคใต้
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1.2. โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้ว 120,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 240,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท
กลุ่มครอบครัว
นางสาวอรสา วิมลเฉลา1

กลุ่มครอบครัว
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช2

ร้ อยละ 60.495

ร้ อยละ 11.329

คุณกฤติกา พัวพิไล

ประชาชนทั่วไป

ร้ อยล 3.542

ร้ อยละ
24.634

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
1. กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ประกอบด้วย
- นางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือหุ้นจานวน 95,646,400 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 39.853 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
- นายสิ ทธิชยั ลีเกษม เป็ นสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนางสาวอรสา วิมลเฉลา ซึ่งถือหุ้นจานวน 34,700 หุ้น คิดเป็ นร้อย
ละ 0.014 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
- นายเกริ ก ลี เกษม เป็ นบุตรที่ บ รรลุนิติภาวะแล้วของนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิ ทธิ ชัย ลี เกษม ซึ่ งถื อหุ้น จานวน
49,505,700 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 20.627 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
2. กลุ่มครอบครัวนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ประกอบด้วย
- นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ถือหุ้นจานวน 26,940,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 11.225 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
- นายพิชญะ ตันทะอธิพานิช เป็ นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ซึ่งถือหุ้นจานวน 250,000
หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.104 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
เปรียบเทียบการถือครองหุ้นร้ อยละของจานวน 240,000,000 หุ้น
กลุ่มครอบครัว
ครอบครัวคุณอรสา วิมลเฉลา
ครอบครัวคุณแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

4

12 มี.ค. 2562

31 ธ.ค.2562

ซื้อระหว่างปี

ขายระหว่างปี

60.419
11.294

60.432
11.329

0.013
0.035

-
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2.ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมและให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็ น
4 กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ด้แ ก่ กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละเทคโนโลยี ร ะบบปั๊ ม (Pumping System Technology Division) กลุ่ ม ผลิ ต ภัณฑ์การจัด การ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การ ( Service Business ) ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 3,500 รายการ ภายใต้
ตราสิ นค้าชั้นนาระดับสากลมากกว่า สิ นค้า ซึ่ งสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จาก
สิ นค้าอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบท่อ และงานซ่อมบารุ ง
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ แบ่งตามประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์สาหรับปี 2560 – 2562 รายละเอียดดังนี้
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงสร้ างรายได้
ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม

137.02

33.19

127.50

30.97

163.51

34.05

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ

125.55

30.42

106.44

25.86

142.57

29.69

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม

123.35

29.88

126.84

30.81

113.43

23.63

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การ

17.25

4.18

44.62

10.84

55.44

11.55

รวมรายได้ จากการขายและบริการ

403.17

97.67

405.40

98.48

474.95

98.92

รายได้อื่น1

9.62

2.33

6.23

1.52

5.20

1.08

รายได้รวม

412.79

100.00

411.63

100.00

480.14

100.00

หมายเหตุ 1. รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่านายหน้า รายได้ส่งเสริ มการขาย และดอกเบี้ยรับ เป็ นต้น

1.ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งเป็ น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม (Pumping System Technology Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
(Process and Piping Solution Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) และตั้งแต่ มกราคม 2560 บริ ษทั ฯ
ได้เพิ่มหน่วยงานบริ การขึ้น เป็ นกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การ เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
1.กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division)
“One Stop Shop Pumps Supplier”
ปั๊ มเป็ นอุปกรณ์สูบส่ งของเหลวโดยอาศัยพลังงานจากแหล่งต้นกาเนิดเพื่อเคลื่อนย้ายของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่ งอาจ
เป็ นการเคลื่อนย้ายในทิศทางจากที่ต่าไปยังที่สูงกว่าหรื อในระยะทางที่ไกลออกไป ปั๊มที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายส่วนใหญ่เป็ นอุปกรณ์ที่
ใช้ในระบบสาธารณู ปโภคและกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์ในโรงแรม โรงพยาบาล อาคารสู ง และ
โครงการน้ าของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งปั๊ มสู บส่ งน้ าและของเหลวสามารถแบ่งตามลักษณะการทางานของปั๊ มได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ปั๊ ม
ประเภทหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Pump) และปั๊มประเภทแทนที่บวก (Positive Displacement Pump)

5

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.1.ปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Pump)
ปั๊ มประเภทหมุนเหวี่ยง หรื อเรี ยกกันทัว่ ไปว่า ปั๊ มหอยโข่ง เป็ นปั๊ มที่นิยมใช้อย่างแพร่ หลายในโรงงานอุตสาหกรรม มีหลักการ
ทางานโดยการถ่ายเทกาลังจากเครื่ องยนต์หรื อ มอเตอร์ ไปยังใบพัดของปั๊ มเพื่อให้เกิดกาลังขับหมุน ซึ่ งจะดูดของเหลวเข้าตรงกลางใบพัด
และเหวี่ยงออกทาให้เกิดการไหลเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลางของใบพัดไปสู่แนวเส้นรอบวงทุกทิศทางและไหลรวมกันในตัวปั๊ มไปออกทางท่อ
จ่าย ซึ่ งจะสู บส่ งของเหลวดังกล่าวไปยังจุดหมายตามที่ตอ้ งการ ปั๊ มประเภทหมุนเหวี่ยงใช้กบั ของเหลวที่มีลกั ษณะใสและมีความหนื ดต่ า
เช่น น้ าประปา น้ าร้อน น้ าหล่อเย็น น้ าเสี ย น้ าดับเพลิง ของเหลวใส สารเคมี เป็ นต้น ส่ วนใหญ่ใช้ในระบบสาธารณู ปโภค (Utility System)
และกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม (Process Industry) โดยปั๊ มประเภทหมุนเหวี่ยงที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่าย มีหลากหลาย
ดีไซน์ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการติดตั้งและการใช้งาน

1.2.ปั๊มประเภทแทนที่บวก (Positive Displacement Pump)
ปั๊ มประเภทแทนที่บวกมีหลักการทางานโดยการสร้างโพรงขยายภายในตัวปั๊ มในขณะที่ปั๊มหมุนหรื อสู บเพื่อให้ของเหลวไหลเข้า
ไปแทนที่โพรงภายในตัวปั๊ ม หลังจากนั้น ของเหลวจะถูกผลักออกเนื่องจากพื้นที่ของโพรงภายในตัวปั๊ มลดลงจากการอัดส่ งของปั๊ ม ซึ่ ง
ของเหลวจะถูกส่งไปยังจุดหมายตามที่ตอ้ งการ ปั๊มประเภทแทนที่บวกใช้กบั ของเหลวที่มีความหนืดสู ง มีกากตะกอนเจือปน เช่น น้ ามันพืช
กาว โฟม ยางมะตอย เป็ นต้น และสามารถใช้กบั ของเหลวใสบางประเภทที่ตอ้ งการแรงดันสู ง ส่วนใหญ่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม (Process Industry) โดยปั๊ มประเภทแทนที่บวกที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายมีหลากหลายดีไซน์ เพื่อให้เหมาะสมกับ ลักษณะ
การใช้งาน

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่ องอัดก๊าซ Liquid Ring (Liquid Ring
Compressor) และเครื่ องอัดก๊าซ Centrifugal (Centrifugal Compressor)

บริ ษทั ฯ มีทีมวิศวกรที่ให้บริ การด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับปั๊ มตั้งแต่การสอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งาน การ
คัดเลือกประเภทปั๊มที่เหมาะสม การประกอบอุปกรณ์และส่ วนประกอบปั๊ม การให้คาแนะนาในการติดตั้ง และการทดสอบการทางานของ
ปั๊ มในการเดินระบบครั้งแรก (Commissioning) พร้อมทั้งให้ความรู ้และคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้งานและการบารุ งรักษาปั๊ มแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
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เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความปลอดภัยสู งสุ ด อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ยังให้บริ การหลังการขาย ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหา
ซ่ อ ม เปลี่ ย น แก้ไ ข (Corrective Maintenance) อุ ป กรณ์ ใ นระบบปั๊ ม รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกัน (Preventive
Maintenance) เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและประสิ ทธิภาพการทางานของปั๊มให้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้บริ การวัดประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของระบบปั๊ ม (Energy Audit Service) โดยทีมวิศวกรผูเ้ ชี่ ย วชาญ
พร้อมเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปั๊มโดยการวัดค่าการทางาน
ต่างๆ เช่น อัตราการไหล แรงดัน กาลังไฟฟ้าที่ใช้ เป็ นต้น และจัดทารายงานพร้อมสรุ ปผลการวิเคราะห์และวิธีการแก้ไขเพื่อเป็ นทางเลือก
ให้แก่ลูกค้าในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทางานในกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น
2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ (Process and Piping Solution Division)
“Solutions for Improvement”
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
2.1.อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
ของอุปกรณ์ ต่างๆ ได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์ เพื่อการคัดแยกวัสดุ วัสดุ เพื่อการดูดซึ ม อุปกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสาร ระบบที่
เกี่ยวเนื่องกับการเผาไหม้และความร้อน และระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการบาบัดมลพิษทางอากาศ รายละเอียดดังนี้
2.1.1. อุปกรณ์ เพื่อการคัดแยกวัสดุ (Separation Unit)
• สเตรนเนอร์ (Strainer) เป็ นอุปกรณ์กรองแยกของแข็งที่มีขนาดมากกว่า 25 ไมครอนขึ้นไป (1 มิลลิเมตร เท่ากับ 1,000
ไมครอน) ออกจากระบบท่อส่งของเหลว เช่น การกรองน้ าดิบเพื่อเอาเศษตะกอนหรื อทรายออกก่อนส่งน้ าที่ไม่มีสารแขวนลอยปนเปื้ อนเข้า
สู่กระบวนการผลิต
• ฟิ ลเตอร์ (Filter) ฟิ ลเตอร์จะกรองวัสดุได้ละเอียดกว่าสเตรนเนอร์ โดยสามารถกรองวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า 25 ไมครอน
ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่ น้ ามัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเคมีภณั ฑ์ โรงงานเส้นใย เป็ นต้น
• เครื่ องเหวี่ยงแยกตะกอน (Decanter Centrifuge) เป็ นอุปกรณ์แยกของแข็งออกจากของเหลวโดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์
(Centrifugal Force) แบบต่อเนื่อง เพื่อให้สิ่งปนเปื้ อนหรื อวัสดุที่ตอ้ งการแยกตกตะกอนและถูกลาเลียงออกมา
• เครื่ องดักละอองน้า (Mist Eliminator) เป็ นอุปกรณ์ดกั จับไอระเหยของของเหลวออกจากก๊าซ เพื่อให้ก๊าซที่ผา่ นออกไป
ปราศจากไอระเหยที่เป็ นมลภาวะ หรื อลดอัตราการสู ญเสี ยไอระเหยที่มีมูลค่าสู งในกระบวนการผลิต ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่ น้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเคมี เป็ นต้น
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2.1.2. วัสดุเพื่อการดูดซึม (Absorption Unit)
• สารดูดความชื้น (Molecular Sieve) เป็ นสารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการดูดของเหลวซึ่งเป็ นสารที่ไม่ตอ้ งการออก
จากวัตถุดิบ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเคมี โรงงานน้ าตาล เป็ นต้น
• ตัวรองสารเร่ งการทาปฏิกิริยา (Ceramic Catalyst Bed Support) เป็ นสารเซรามิกที่มีลกั ษณะเป็ นก้อนกลมป้องกันการ
ไหลออกของสารระหว่างการทาเพื่อ ทาให้กระบวนการทาปฏิกิริยาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ส่ วน
ใหญ่ใช้ในโรงกลัน่ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเคมี เป็ นต้น

2.1.3 อุปกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสาร (Distillation Unit)
เป็ นอุปกรณ์ในหอกลัน่ แบบลาดับส่วนซึ่งเป็ นกระบวนการแยกสารประกอบทางเคมีออกจากกันให้อยูใ่ นรู ปของ
องค์ประกอบย่อยแต่ละตัว โดยใช้ความแตกต่างของจุดเดือด ส่ วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี และ
โรงงานเคมี เป็ นต้น
Random
Trays
Structu

2.1.4 ระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการเผาไหม้ และความร้ อน (Thermal and Combustion Unit)
เป็ นระบบอุปกรณ์ส่งถ่ายความร้อนสาหรับเพิ่มอุณหภูมิให้แก่ของเหลวหรื อก๊าซ ได้แก่ เตาเผาความร้อนสู ง เครื่ อง
ส่งผ่านความร้อน หอเผาทิ้ง ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเคมีภณั ฑ์ เป็ นต้น

2.1.5 ระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการบาบัดมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Treatment Unit)
เป็ นระบบอุปกรณ์บาบัดไอระเหยที่เป็ นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อให้ไอระเหยดังกล่าวแปรสภาพ
เป็ นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ าก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานเคมี โรงงานผลิตสาร
เคลือบผิว โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตสี เป็ นต้น
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2.2.ระบบท่ อและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1.ระบบท่ อ
▪ ท่ อ (Pipe) เป็ นตัวกลางในการไหลผ่านของของเหลวจากตาแหน่งหนึ่งไปยังอีกตาแหน่งหนึ่ง ซึ่งท่อที่บริ ษทั
จัดหาและจาหน่ ายผลิ ตจากวัตถุดิบคุณภาพที่สามารถป้ องกันการสึ กกร่ อนและเกิ ดสนิ ม มี ความแข็งแรงทนทาน และมี อายุการใช้งาน
ยาวนาน สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท รายละเอียดดังนี้
▪ ท่ อพลาสติก (Plastic Pipe) เป็ นท่อที่ทาจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสู งและมีน้ าหนักเบา ได้แก่ U-PVC ,
C-PVC ,PP-R และ HDPE (High Density Polyethylene) มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่ อน เกิดสนิ มและทนต่อการสึ กกร่ อนจากการเสี ยดสี
ของตะกอนหรื อเศษของแข็งต่างๆ ได้
▪ ท่ อเหล็กชุบสังกะสีบุพลาสติก (PE Lined Galvanize Pipe) เป็ นท่อเหล็กชุบด้วยสังกะสี โดยภายในบุดว้ ย
พลาสติก PE จึงเป็ นการรวมเอาประโยชน์ของพลาสติกและเหล็กมาใช้งาน โดยพลาสติกที่บุอยู่ภายใน ทาให้ลดการเกิดสนิมหรื อตะกรัน
เกาะบนผิวภายในท่อ ส่ วนภายนอกเป็ นโครงสร้างเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถรับแรงดันน้ าได้สูง ส่ วนใหญ่ใช้ในระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ าดิบ น้ าประปา น้ าดี น้ าเย็น น้ าร้อน เป็ นต้น
▪ ท่ อดับเพลิง (Sprinkle Pipe) เป็ นท่อเหล็กดาเคลือบน้ ามันขัดเงา ที่ได้รับมาตรฐาน FM Approved ซึ่ง
เป็ นไปตามข้อกาหนดของการใช้ท่อน้ าดับเพลิงในระดับสากล เหมาะสาหรับงานระบบท่อดับเพลิงในโรงงานและอาคาร

2.2.2.อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ อง
• แท็งก์พลาสติก (Plastic Tank)
เป็ นอุปกรณ์ทาจากพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) สาหรับเก็บกักน้ าและของเหลว เช่น น้ าดี น้ าเสี ย และสารเคมี โดยสามารถ
ติดตั้งได้ท้งั บนดินและใต้ดิน ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร รวมถึงใช้เป็ นถังบาบัดน้ าเสี ย

• อุปกรณ์ ควบคุมแรงดัน (Pressure / Vacuum Release and Control)
1.วาล์ วหายใจ (Breather Valve) เป็ นอุปกรณ์สาหรับควบคุมค่าความดันภายในระบบให้อยู่ในระดับที่ ส่ วนใหญ่จะติดตั้งกับถัง
บรรจุของเหลวหรื อก๊าซซึ่ งจะช่วยป้องกันไม่ให้ถงั เกิดการยุบตัวหรื อขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเมื่อมีการถ่ายเทออกและสู บ
เข้าของของเหลวหรื อก๊าซในกระบวนการ
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2.ลิน้ แตกระบายความดัน (Rupture Disc) เพื่อระบายแรงดันออกในกรณี ที่แรงดันและอุณหภูมิในระบบสู งเกินกว่าที่กาหนด ลิ้น
แตกระบายความดันที่ถูกติดตั้งไว้จะแตกออก เพื่อปล่อยแรงดันออกนอกระบบ โดยเป็ นอุปกรณ์ช่วยป้องกันความปลอดภัยไม่ให้ระบบหรื อ
อุปกรณ์อื่นเกิดความเสี ยหายรุ นแรงหรื อเสี ยหายต่อเนื่องจากแรงดันที่เกิดขึ้น

วาล์วหัวใจ

ลิน้ แตกระบายความดัน

• ระบบป้องกันและระงับการระเบิด (Explosion Protection and Suppression System) เป็ นระบบอุปกรณ์ที่ถูก
ออกแบบและติดตั้ง เพื่อป้องกันความเสี ยหายจากการระเบิดของอุปกรณ์ในกระบวนการส่ วนใหญ่ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่มีละอองฝุ่ นสู ง
เช่น โรงงานผลิตนมผง กาแฟ เม็ดสี แป้ง เป็ นต้น และอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากถ่านหิ นผง เช่น โรงผลิตไฟฟ้า โรงผลิตปูนซี เมนต์
ประกอบด้วย
1.แผ่ นแตกระบายแรงดัน (Explosion Vent) ทาหน้าที่ระบายแรงดันภายในระบบอุปกรณ์เมื่อเกิดการระเบิด โดยแผ่นจะแตกออก
เมื่อแรงดันในระบบมีค่าเกินกว่าที่กาหนดไว้ เพื่อลดความสู ญเสี ยรุ นแรงของระบบอุปกรณ์ในโรงงาน
2.อุปกรณ์ ป้องกันการระเบิดแบบไร้ เปลวไฟ (Flameless Explosion Venting) มีลกั ษณะเป็ นตะแกรงทรงกระบอกซึ่ งจะถูกติดตั้ง
ไว้กบั ถังหรื ออุปกรณ์ที่มีความเสี่ ยงที่จะเกิดการระเบิด เป็ นอุปกรณ์ที่อบั อากาศซึ่ งจะช่วยดับเปลวไฟอย่างฉับพลัน เพื่อป้องกันไม่ให้ เปลว
ไฟที่เกิดจากการระเบิดภายในระบบลุกลามออกมาสู่ภายนอก
3.วาล์ วตัดตอน (Isolation Valve) โดยจะทาหน้าที่ป้องกันไฟที่เกิดจากการระเบิดภายในอุปกรณ์ไม่ให้ลุกลามผ่านท่อไปยังจุด
อื่นๆ ของระบบ
4.สเปรย์ระงับประกายไฟ (Explosion Suppression) จะสามารถตรวจจับประกายไฟหรื อเพลิงไหม้ภายในระบบตั้งแต่ระยะเริ่ มต้น
โดยเซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟจะส่งสัญญาณเพื่อให้อุปกรณ์ดงั กล่าวทางานโดยการฉีดสารเคมีเพื่อดับเพลิง

บริ ษทั ฯ มีทีมวิศวกรฝ่ ายขายที่ให้บริ การด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อตั้งแต่การ
สอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งาน การคัดเลือกประเภทอุปกรณ์ที่เหมาะสม การให้คาแนะนาในการติดตั้ง และการทดสอบ
การทางานของอุปกรณ์ในการเดินระบบครั้งแรก (Commissioning) พร้อมทั้งให้ความรู ้และคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้งานและการบารุ งรักษา
อุปกรณ์แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีความปลอดภัยสู งสุ ด
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3.กลุ่มผลิตภัณฑ์ วัสดุนวัตกรรม (Innovative Material Division)
“Intelligence Solutions for Maintenance & Production”
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ งในโรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียดดังนี้
3.1.ผลิตภัณฑ์ กาว (Adhesive)
3.1.1 กาวไซยาโนอะคริเลต (Cyanoacrylate) เป็ นกาวที่ใช้ระยะเวลาการยึดติดน้อย ใช้ปะติดชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก และ
สามารถใช้ได้กบั วัสดุหลากหลายประเภท เช่น พลาสติก ยาง โลหะ หนัง กระดาษ แก้ว เซรามิก เป็ นต้น ส่ วนใหญ่ใช้ในการประกอบ
ชิ้ นส่ วนในสายการผลิ ตของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่ น ยานยนต์ อุปกรณ์ กีฬา อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น รวมถึ งงานซ่ อมแซมและ
บารุ งรักษาเครื่ องจักรต่างๆ
3.1.2 กาวอะนาโรบิค (Anaerobic)เป็ นกาวที่จะเกิดการแข็งตัวและยึดติดกับชิ้นงานเมื่ออยูใ่ นสภาวะที่ไม่มีอากาศและใช้กบั
งานยึดติดโลหะกับโลหะเท่านั้น กาวอะนาโรบิคแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
- น้ายาล็อคเกลียว (Thread Locking)
- น้ายาซีลเกลียว (Thread Sealing)
- น้ายาตรึงเพลา (Retaining)
- ปะเก็นเหลว (Gasketing)
- ปะเก็นแผ่น (Gasket Sheet) และปะเก็นวงโลหะ (Spiral Wound Gasket)
3.1.3. กาวอีพ๊อกซี่ (Epoxy) เป็ นกาวที่เหมาะสาหรับงานซ่อมแซมทัว่ ไปในลักษณะการปะ อุด เชื่อม ผนึกรอยรั่วซึมของวัสดุ
เช่น ไม้ เหล็ก อะลูมิเนียม สังกะสี คอนกรี ต กระจก กระเบื้อง เป็ นต้น

3.2 วัสดุยาแนว (Sealant) เป็ นวัสดุที่ใช้อุดร่ องระหว่างรอยต่อของพื้นผิว เพื่อป้องกันการรั่วไหลผ่านรอยแยกที่เกิดจากการ
ขยายตัวหรื อเสื่ อมสภาพของพื้นผิวตามอายุการใช้งาน วัสดุยาแนวแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน

3.3 วัสดุเคลือบผิว
3.3.1 น้ายาเคลือบผิว (Coating Product) เป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับซ่อมแซมและปกป้องพื้นผิวของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่เป็ น
โลหะ คอนกรี ต และยางที่เกิดการสึ กกร่ อนและชารุ ดให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

3.3.2 น้ายากันสนิม (Rust Treatment) เป็ นสารเคลือบผิวเพื่อหยุดยั้งการลุกลามของสนิม สามารถใช้กบั โลหะทุกประเภท เช่น
ท่อ ถัง โครงสร้างเหล็ก เป็ นต้น
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3.4. ผลิตภัณฑ์ เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety & Protective)
• อุปกรณ์ อาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม และน้ายาทาความสะอาด (Liquid Cleanser)
3.4.1.กระดาษทาความสะอาดงานอุตสาหกรรม (Wiper) เป็ นวัสดุซบั เช็ดแทนเศษผ้า ใช้สาหรับเช็ดทาความสะอาดเครื่ องมือ
เครื่ องจักร อะไหล่ และชิ้นงานต่างๆ ให้ปราศจากคราบน้ า น้ ามัน กาว จารบี สารเคมี หรื อของเหลวอืน่ ๆ ส่วนใหญ่ใช้ในงานซ่อมบารุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ การเช็ดชิ้นงานก่อนการประกอบชิ้นส่วน การเช็ดชิ้นงานก่อนนาเข้ากระบวนการผลิต การเช็ดชิ้นงานก่อนและหลัง
ทาสี และการเช็ดชิ้นงานที่ตอ้ งการความสะอาดสู ง
3.4.2.น้ายาล้างเครื่ องมือเครื่ องจักร (Equipment Detergent) เป็ นน้ ายาทาความสะอาดคราบสิ่ งสกปรกบนเครื่ องมือและเครื่ องจักร
สาหรับงานอุตสาหกรรมหนักเช่น น้ ามัน จารบี เป็ นต้น
3.4.3.สบู่เหลวล้างมือ (Loctite SF7850-Orange Hand Cleaner) เป็ นสบู่เหลวที่มีส่วนผสมของเม็ดขัดพลาสติก เพื่อช่วยในการ
ขจัดคราบน้ ามัน จารบี และคราบสกปรกต่างๆ ที่ติดบนฝ่ ามือ
3.4.4.น้ายาลอกปะเก็น (Gasket Remover) เป็ นน้ ายาสาหรับลอกหรื อขจัดคราบปะเก็นเก่าและเขม่าดาอันเนื่องมาจากคาร์บอนใน
น้ ามันหล่อลื่นและจารบีที่ไหม้ติดบนหน้าแปลนของเครื่ องจักรต่างๆ

• อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยส่ วนบุคคล
3.4.5.แว่นตา (Safety Glasses) เป็ นผลิตภัณฑ์ป้องกันดวงตาจากอันตรายที่เกิดจากเศษวัสดุ ประกายไฟ และรังสี ต่างๆ
3.4.6.ถุงมื อ (Safety Gloves) เป็ นผลิ ตภัณฑ์ป้องกันการบาดเจ็บของฝ่ ามื อที่เกิ ดจากของมี คมและสารเคมี อนั ตรายในระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ถุงมือช่างทัว่ ไป ถุงมือป้องกันการบาดเฉือน และถุงมือป้องกันสารเคมี
3.4.7.ชุ ดป้ องกันร่ างกาย (Safety Suit) เป็ นผลิตภัณฑ์สวมใส่ เพื่อป้ องกันร่ างกาย ได้แก่ ชุดป้ องกันฝุ่ นและละอองสารเคมี สามารถ
ป้องกันร่ างกายจากฝุ่ นและละอองสารเคมี และชุดผจญเพลิงที่สามารถป้องกันร่ างกายจากความร้อนของเปลวไฟได้ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงาน
เหล็ก โรงไฟฟ้า และงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน

ชุดผจญเพลิง

แว่นตา

ถุงมือช่างทัว่ ไป ถุงมือป้องกันการบาด ถุงมือป้องกันสารเคมี ชุดป้องกันฝุ่ นและละอองสารเคมี

• อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
3.4.8.ผ้ากันไฟ (Fire Blanket) เป็ นผ้าที่ทามาจากทรายแก้วธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติในการทนความร้อนสู ง เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟจาก
งานเชื่อมหรื อตัดเหล็ก ตัดเย็บเป็ นฉนวนหุ้มเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการสู ญเสี ยความร้อน เป็ นต้น
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3.4.9.การ์ ดป้องกันสารเคมี (Safety Shield) การ์ดป้องกันสารเคมีจะถูกติดตั้ง เพื่อป้องกันความเสี ยหายต่อเครื่ องจักรจากการสัมผัสกับ
ละอองสารเคมีโดยตรงและป้องกันการเกิดอันตรายแก่ผทู ้ ี่ปฎิบตั ิงานในบริ เวณโดยรอบ
3.4.10.กระจกทนความร้ อน (Safety Sight Glass) เป็ นกระจกแบบแท่งยาวและวงกลมที่ใช้สาหรับวัดระดับของเหลวในเครื่ องผลิตไอ
น้ า (Boiler) หรื อภายในถังของกระบวนการผลิต ซึ่งมีความทนทานต่อสภาวะที่มีความผันผวนของอุณหภูมิและความดันในระดับสู ง
3.4.11.ฉนวนยางหุ้มวัสดุ (Insulation) เป็ นฉนวนยางดาที่ มีค่าการนาความร้อนต่ า สามารถต้านทานการซึ มผ่านของความชื้ น ใช้
สาหรับหุ้มติดกับท่อ ถัง และเครื่ องจักรต่างๆ เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยความร้อน ความเย็น หรื อลดเสี ยงรบกวนที่เกิดจากการทางานของ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์

3.4.12.อุปกรณ์ ซ่อมท่ อรั่วฉุกเฉิน (Pipe Repairing Kit) เป็ นอุปกรณ์สาหรับซ่อมแซมท่อที่เกิดการรั่วไหลของของเหลวหรื อก๊าซ โดยที่
ไม่ตอ้ งหยุดการดาเนินงานของกระบวนการผลิตหรื อปิ ดวาล์วเพื่อซ่อมแซม

3.4.13.ใบตัด –ใบเจียร์ (Cutting and Grinding disc) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัด การขัด การเจียร์ การตกแต่งชิ้นงาน โดยใช้ร่วมกับ
เครื่ องมือตัดหรื อเครื่ องขัดไฟฟ้าในงานตัดเหล็ก งานขัดผิวชิ้นงาน งานเชื่อมประกอบท่อ หรื องานตกแต่งชิ้นงานต่างๆ

4.กลุ่มผลิตภัณฑ์ ธุรกิจงานบริการ (Service Business)
4.1 งานเคลือบพื้นผิว (Coating) บริ ษทั ให้บริ การงานเคลือบพื้นผิวสาหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการกัดกร่ อนของ
สารเคมี ที่มีสภาพเป็ นกรดหรื อด่างและเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทกและแรงเสี ยดสี รวมถึ งงานซ่ อมแซมพื้นผิวที่ ชารุ ด เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานและเพิ่มอายุการใช้งาน โดยมีทีมงานวิศวกรให้บริ การเคลือบพื้นผิวเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่โรงงานของลูกค้า
หรื อเคลื่อนย้ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์มาดาเนินการเคลือบพื้นผิวที่บริ เวณพื้นที่ของบริ ษทั ฯ

4.2 งานตั ดเย็ บฉนวนหุ้ ม (Removable Insulation Jacket) บริ ษ ัท ฯ ให้ บ ริ การออกแบบและตัดเย็บฉนวนหุ้ม เครื่ อ งจักรและ
อุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันการสู ญเสี ยความร้ อน ความเย็น หรื อลดระดับเสี ยงรบกวนที่เกิดจากการทางาน โดยบริ ษทั ฯ จะ
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สอบถามความต้องการของลูกค้า คัดเลื อกวัสดุ ที่ใช้ในการตัดเย็บที่เหมาะสม และตัดเย็บฉนวนหุ้มตามความต้องการ โดยฉนวนหุ้มมี
คุณสมบัติในการกันน้ า ทนต่ออุณหภูมิสูงและสารเคมีที่อาจเป็ นอันตรายต่อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ โดยฉนวนหุ้มสามารถถอดออกจาก
เครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อทาความสะอาด ซ่อมบารุ งและนากลับมาห่อหุ้มใหม่ได้

4.3 งานติดตั้งระบบท่ อน้า ท่ อลม (Piping Installation) บริ ษทั ฯ ให้บริ การรื้ อถอน ประกอบ ติดตั้ง และทดสอบระบบท่อน้ า ท่อ
ลม เพื่อทดแทนระบบท่อเดิมที่มีปัญหาสนิมในตัวท่อ ท่อรั่ว โดยเลือกใช้ท่อวัสดุที่แตกต่างจากท่อเหล็กทัว่ ไป อาทิเช่น ท่อเหล็กบุภายใน
ด้วยพลาสติก PE, ท่อ PP-R เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ที่สามารถใช้งานได้ทนทาน โดยปราศจากปัญหาสนิม ท่อรั่ว ท่อแตกอีกต่อไป

4.4 งานบริการเกี่ยวกับระบบปั๊ม (Pump Service) บริ ษทั ฯ มีทีมงานวิศวกรผูช้ านาญงาน และมีฐานลูกค้าที่ใช้ตราสิ นค้าของบริ ษทั
ฯ จานวนมากจึงพร้อมให้บริ การตรวจเช็คและซ่อมแซม (Check Repair) รวมถึงงานติดตั้งปั๊มใหม่ เพื่อทดแทนปั๊มเก่าที่ชารุ ดเสี ยหาย หรื อใช้
งานมายาวนานหลาย 10 ปี และยังครอบคลุมถึงงานตรวจสอบซ่อมบารุ งเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ให้กบั ระบบปั๊มตราสิ นค้าที่
จาหน่ายอยู่ นอกจากนี้ยงั มีงานบริ การตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานของปั๊ ม พร้อมรายงานว่ามีความเหมาะสมหรื อควรต้องปรับปรุ ง
เพื่อใช้งานปั๊มให้มีประสิ ทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายมากยิง่ ขึ้น

2 กลยุทธ์ การแข่งขัน
2.1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่ องทางการจาหน่ าย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริ ษทั ฯ คือ โรงงานอุตสาหกรรมซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้สินค้าโดยตรง โดยบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการจาหน่ายสิ นค้าให้แก่
กลุ่มลูกค้าที่มีที่ต้ งั อยู่ในภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย รวมถึงการขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทัว่ ประเทศไทย ทั้งนี้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริ ษทั ฯ เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
1. อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
2. อุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ
3. อุตสากรรมเคมีภณั ฑ์
4. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
5. อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม
6. อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
7. อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน
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โรงงานอุตสาหกรรมจะมีความต้องการใช้สินค้าเมื่อเกิดการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ การขยายสายการผลิต การซ่อมบารุ งเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ การซื้อสิ นค้าใหม่เพื่อทดแทนสิ นค้าเดิมที่เสื่ อมสภาพหรื อชารุ ด และการใช้งานในการดาเนินงานทัว่ ไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จาหน่าย
สิ นค้าอุตสาหกรรมผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางการจาหน่ายทางตรง และช่องทางการจาหน่ายทางอ้อม รายละเอียดดังนี้
1. ช่ องทางการจาหน่ ายทางตรง (Direct Distribution Channel)
บริ ษทั ฯ จาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมให้แก่ผใู ้ ช้งานโดยตรงซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าไปเพื่อใช้งานเอง ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้า
โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นสิ นค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มและกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่ องกับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมผ่านที มงานวิศวกรฝ่ ายขายที่ มีความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ โดยทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายจะเข้าพบผูใ้ ช้งานโดยตรงเพื่อสอบถามความต้องการ นาเสนอสิ นค้าและรายละเอียด
การใช้งานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้บริ การงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายประจาที่จงั หวัด
ระยองเพื่อดูแลลูกค้าในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคตะวันออก และทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายประจาที่กรุ งเทพฯ เพื่อดูแล
ลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล และจังหวัดอื่นครอบคลุมทุกภาคส่วนในประเทศไทย
2. ช่ องทางการจาหน่ ายทางอ้อม (Indirect Distribution Channel)
▪ การจาหน่ ายผ่านผู้รับเหมา
ผูร้ ับเหมาเป็ นผูร้ ับเหมาหลักที่รับงานจากเจ้าของโครงการโดยตรง หรื อผูร้ ับเหมาช่วงที่รับงานจากผูร้ ับเหมาหลัก ซึ่ งการจาหน่าย
สิ นค้าผ่านผูร้ ับเหมาเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการจาหน่ ายสิ นค้าไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศไทยและขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ให้กบั บริ ษทั ฯ
โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มและกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ เพื่อ
นาไปใช้ในงานโครงการตามวัตถุประสงค์การดาเนิ นกิจกรรมทางธุ รกิจที่เจ้าของโครงการหรื อผูร้ ับเหมาหลักได้กาหนดไว้ โดยทีมงาน
วิศวกรฝ่ ายขายจะเข้าพบกับผูร้ ับเหมาเพื่อทราบถึงความต้องการ นาเสนอสิ นค้าและบริ การต่างๆ ซึ่ งช่องทางการจาหน่ายผ่านผูร้ ับเหมาเป็ น
ช่องทางที่ทาให้บริ ษทั ฯ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น
▪ การจาหน่ ายผ่านร้ านค้าปลีก
ร้านค้าปลีกเป็ นร้านค้ารายย่อยที่ สั่งซื้ อสิ นค้าซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าในกลุ่มผลิ ตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม เพื่อจาหน่ ายต่อให้แก่
ผูใ้ ช้งานโดยตรง ซึ่งร้านค้าปลีกจะซื้อสิ นค้าเมื่อได้รับคาสั่งซื้อจากลูกค้าหรื อซื้อสิ นค้าเพื่อเติมเต็มสิ นค้าในคลังสิ นค้า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีทีมงาน
วิศวกรฝ่ ายขายทาหน้าที่ให้คาแนะนาและนาเสนอสิ นค้าให้แก่ร้านค้าปลีก ซึ่ งร้านค้าปลีกจะเป็ นเสมือนตัวกลางในการกระจายสิ นค้าของ
บริ ษทั ฯ ให้เข้าถึงผูใ้ ช้งานโดยตรงที่เป็ นรายย่อยได้มากขึ้น
2.2. กลยุทธ์ การตลาด
1. สถานที่ต้งั ของสานักงานใกล้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บริ ษ ัท ฯ มี ส านัก งานใหญ่ ต้ ัง อยู่ ใ นจัง หวัด ระยอง ซึ่ งถื อ เป็ นศู น ย์ก ลางของภาคตะวัน ออกที่ มี การลงทุ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งของ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมหลายประเภททั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงมีพ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดใน
ประเทศไทย และเป็ นที่ต้ งั ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ช้ นั นาของประเทศ ทาให้บริ ษทั ฯ มีความได้เปรี ยบกว่าคู่แข่งขันรายอื่นใน
การรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการส่ งมอบสิ นค้าและการบริ การด้านวิศวกรรมได้อย่างรวดเร็ วและทันต่อความต้องการ
รวมถึงความสามารถในการให้บริ การหลังการขายที่ใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2. ความหลากหลายของสินค้า
บริ ษทั ฯ จาหน่ายสิ นค้าที่ครอบคลุมการนาไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีสินค้ามากกว่า
3,500 รายการ แก่ลูกค้าผ่านวิศวกรฝ่ ายขายที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้ อสิ นค้า
ได้อย่างครบครันและตรงตามความต้องการได้ในสถานที่เดียว
3. การจาหน่ ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้ รับมาตรฐาน
ดัง นั้น สิ น ค้า ที่ บ ริ ษ ัท ฯ เป็ นตัว แทนจ าหน่ า ยทั้ง หมดจึ ง เป็ นตราสิ น ค้า ของผูผ้ ลิ ต ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ นที่ รู้ จัก เป็ นอย่ า งดี ใ น
อุตสาหกรรม เพื่อให้มนั่ ใจว่าลูกค้าจะได้รับสิ นค้าที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติตรงตามความต้องการในการนาไปใช้งาน
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ด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจให้เป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับสากล บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบการบริ หารงานคุณภาพ
ISO 9001:2008 ซึ่ งครอบคลุมทั้งด้านการออกแบบ จาหน่ าย ประกอบ ติดตั้ง และบริ การหลังการขายสาหรับสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ ง ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าให้ความเชื่อมัน่ และไว้วางใจในสิ นค้าและการบริ การของบริ ษทั ฯ มาอย่างต่อเนื่อง
4. การให้ บริการทางด้ านวิศวกรรมทั้งก่อนและหลังการขาย
บริ ษทั ฯ มีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 26 ปี เกี่ยวกับสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่าย โดยทีมงาน
วิศวกรจะให้คาแนะนาแก่ลูกค้าตั้งแต่การสอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การเลือกประเภทของสิ นค้าและตราสิ นค้า
ที่เหมาะสม การออกแบบด้านวิศวกรรม การเลือกตราสิ นค้าของผูผ้ ลิต งานติดตั้งและทดลองเดินระบบเป็ นครั้งแรก รวมถึงการให้บริ การ
หลังการขายต่างๆ บริ การตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาในระบบอุปกรณ์ และงานบริ การซ่อมบารุ ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและได้รับความปลอดภัยสู งสุ ด ซึ่งเป็ นสิ่ งสาคัญที่สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
5. นวัตกรรมของสินค้า
บริ ษทั ฯ สรรหาสิ นค้านวัตกรรมเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้าและสร้างเสริ มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตและงานซ่อม
บารุ ง สามารถสร้างความแตกต่างในการแข่งขันจากคุณลักษณะของสิ นค้าที่ผผู ้ ลิตเหล่านี้ทาการคิดค้นและประยุกต์เทคโนโลยีในปัจจุบนั ให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด เช่น กระดาษทาความสะอาดตราสิ นค้า KIMBERLY-CLARK ที่เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้าให้สามารถซับ
คราบน้ ามันในปริ มาณสู ง อุปกรณ์ซ่อมท่อรั่วฉุ กเฉิ นภายใต้ตราสิ นค้า ORIHARA & ORIX ที่เป็ นการพัฒนาวัสดุซ่อมแซมท่อรั่วโดยที่ ไม่
ต้องหยุดการดาเนินงานของระบบ เป็ นต้น
6. การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการขายอย่างสม่าเสมอ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการส่งเสริ มการขายสิ นค้าและให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานของสิ นค้าต่างๆ แก่ผใู ้ ช้งาน ได้จดั
งานสัมมนา Knowledge Sharing เป็ นประจาทุกปี ปี ละ 9-12 ครั้ง เป็ นการจัดแสดงรายละเอียดของสิ นค้า ถ่ายทอดประสบการณ์ และให้
ความรู ้ในการเลือกใช้สินค้าอย่างเหมาะสม วิธีการซ่อมบารุ งและดูแลรักษาที่ถูกต้อง โดยตัวแทนของผูผ้ ลิตสิ นค้าจากต่างประเทศ หรื อทีม
วิศวกรฝ่ ายขายของบริ ษทั ฯ อีกทั้งเป็ นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ
ภาวะการแข่ งขัน
ภาวะการแข่งขันของบริ ษทั ฯ แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การ
จัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การ รายละเอียดดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
ธุ รกิจจัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าประเภทปั๊ มสู บส่ งน้ าและของเหลวมีคู่แข่งทางตรงของบริ ษทั ฯ ที่สาคัญเป็ นผูป้ ระกอบการที่เป็ น
ตัวแทนจาหน่ายในตราสิ นค้าอื่นสาหรับปั๊มประเภทเดียวกันหรื อมีลกั ษณะการใช้งานที่เหมือนกัน โดยการแข่งขันจะเน้นที่คุณภาพที่ได้รับ
มาตรฐานและชื่ อ เสี ย งของตราสิ นค้า เป็ นส าคัญ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่อ การได้รั บความไว้ว างใจจากลูก ค้า เนื่ อ งจากปั๊ ม ที่ ใ ช้งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจะต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานและความแม่นยาของระบบค่อนข้างสู ง ทั้งนี้ ลูกค้าจะให้ความสาคัญกับรายชื่อของตรา
สิ นค้าที่ตอ้ งการ (Vendor List) เป็ นหลัก จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายให้แก่ตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั ของตลาด และ
อยูใ่ นรายชื่อของตราสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการ (Vendor List) จะมีโอกาสได้รับงานสู งกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ
ผูป้ ระกอบการที่จาหน่ายสิ นค้าประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลวที่คล้ายคลึงกันกับบริ ษทั ฯ ได้แก่
• บริ ษท
ั เคเอสบี พัม๊ ส์ จากัด
• บริ ษท
ั เอบาร่ า (ไทยแลนด์) จากัด
• บริ ษท
ั เดลต้า เอลเม็ก จากัด
• บริ ษท
ั คาลปิ ด้า (ประเทศไทย) จากัด
ที่มา: ข้อมูลจากบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลวทั้ง 2 ประเภท คือ ปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยงและปั๊มประเภทแทนที่
บวกภายใต้ตราสิ นค้าชั้นนาระดับสากลกว่า 10 ตราสิ นค้า ความหลากหลายของสิ นค้าทาให้สามารถนาไปใช้กบั ของเหลวประเภทต่างๆ
ตั้งแต่น้ าดี น้ าเสี ย สารเคมี จนถึงของเหลวที่มีความหนืดซึ่ งครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานในระบบสาธารณู ปโภค (Utility System) และ
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ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม (Process Industry) อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับคุณภาพสิ นค้าและการให้บริ การด้าน
วิ ศ วกรรมตั้ง แต่ ก ารให้ ค าแนะน าในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า จนถึ ง การติ ด ตั้ง และทดสอบการท างานของปั๊ ม ในการเดิ น ระบบครั้ งแรก
(Commissioning) และการให้บริ การหลังการขายต่างๆ อย่างใกล้ชิด เช่น งานบริ การซ่อมบารุ ง การบริ การเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ เป็ นต้น ซึ่ง
เป็ นสิ่ งที่สร้างความพึงพอใจและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา นอกจากนี้ การได้รับแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าอย่างเป็ น
ทางการในพื้นที่เฉพาะเจาะจงและการเป็ นตัวแทนจาหน่ายรายเดียวในประเทศไทยสาหรับบางตราสิ นค้าเป็ นอีกข้อได้เปรี ยบในการแข่งขัน
ที่ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับเลือกจากลูกค้าให้เป็ นผูจ้ ดั หาและจาหน่ายสิ นค้ามาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ
ธุ รกิจจัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อมีคู่แข่งทางตรงของบริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบการที่เป็ นตัวแทน
จาหน่ายสิ นค้าในตราสิ นค้าที่มีลกั ษณะการใช้งานที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีสินค้าหลากหลายประเภทเพื่อรองรับความต้องการ
ที่ แตกต่างกันของลูกค้า ทาให้ไม่มีผูป้ ระกอบการรายใดที่ จาหน่ ายสิ นค้าที่ คล้ายคลึ งกัน กับบริ ษทั ฯ ในทุกประเภท ทั้งนี้ ลูกค้าจะให้
ความสาคัญกับรายชื่ อของตราสิ นค้าที่ตอ้ งการ (Vendor List) เป็ นหลัก จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายให้แก่ตราสิ นค้าที่มี
ชื่อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั ของตลาด และอยูใ่ นรายชื่อของตราสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการ (Vendor List) จะมีโอกาสได้รับงานสู งกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ
ผูป้ ระกอบการที่จาหน่ายสิ นค้าประเภทอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อที่คล้ายคลึงกันกับบริ ษทั ฯ ได้แก่
รายชื่ อคู่แข่ ง
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริษัท ช พูนกิจ ชลบุรี จากัด

ผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายคลึงกัน
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ได้แก่ สเตรนเนอร์ ฟิ ลเตอร์ เครื่ องดักละอองน้ า สาร
ดูดความชื้น และหอเผาทิง้
ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ท่อ และข้อต่อ

บริษัท โพลีเทคโนโลยี จากัด

ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลิ้นแตกระบายความดัน
ที่มา: ข้อมูลจากบริ ษทั ฯ

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

บริษัท ทรี บอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์ เทรดดิง้ จากัด

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายคลึงกัน

▪ ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่ กาว
▪ ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ กระดาษทาความ
สะอาดงานอุตสาหกรรม สบู่เหลวล้างมือ แว่นตา ถุงมือ และชุดป้องกันฝุ่ น
และละอองสารเคมี
▪ ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่ กาว และปะเก็นเหลว
▪ วัสดุเคลือบผิว ได้แก่ น้ ายากันสนิม
ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ กระดาษทาความสะอาด
งานอุตสาหกรรม สบู่เหลวล้างมือ แว่นตา ถุงมือ และชุดป้องกันฝุ่ นและละออง
สารเคมี
ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ ฉนวนยางหุ้มวัสดุ
ที่มา: ข้อมูลจากบริ ษทั ฯ

อย่างไรก็ตาม ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าประเภทวัสดุสิ้นเปลื องที่ใช้ในกระบวนการผลิ ตและงานซ่ อมบารุ งที่มีชื่อเสี ยงและได้รับการรับรอง
มาตรฐานมีจานวนไม่มากนัก ประกอบกับนโยบายของผูผ้ ลิตและเจ้าของตราสิ นค้าที่ส่วนใหญ่จะจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้าใน
จานวนจากัดหรื อจาหน่ ายผ่านตัว แทนจาหน่ ายในแต่ละพื้นที่ ของประเทศเพียงไม่กี่รายเพื่อป้ องกันการแข่งขันกันเองระหว่างตัวแทน
จาหน่ายสิ นค้า ทาให้ผปู ้ ระกอบการรายใหม่ที่นาตราสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายจะต้องใช้เวลาในการทาตลาด นอกจากนี้ ที่ต้งั ของสานักงานของ
บริ ษทั ฯ อยู่ในทาเลที่ใกล้กบั พื้นที่ลูกค้าเป้าหมายจะเป็ นข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันและการรองรับความต้องการของลูกค้าในด้านการส่ ง
มอบสิ นค้าและการให้บริ การได้อย่างรวดเร็ วและทันต่อความต้องการ รวมถึงบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจแก่ลูกค้าในการใช้งานสิ นค้าต่างๆ และเป็ นการสร้างโอกาสทางการค้าในการขยายฐานลูกค้าและ
เสริ มสร้างชื่อเสี ยงให้เป็ นที่รู้จกั มากยิ่งขึ้น
การบริ หารคลังสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพทาให้บริ ษทั ฯ สามารถประหยัดต้นทุนในการจัดเก็บสิ นค้า ลดความเสี่ ยงที่สินค้าจะค้างใน
คลังสิ นค้านานเกินความจาเป็ น และมีสินค้าเพียงพอที่จะจาหน่ายให้แก่ลูกค้าได้ทนั ต่อความต้องการ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการวางแผนเพื่อสั่งซื้อ
สิ นค้าล่วงหน้าในปริ มาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานของสิ นค้าในตลาด และประวัติการสั่งซื้อและการขาย
สิ นค้าย้อนหลังเพื่อความเหมาะสมในการจัดซื้อสิ นค้าในแต่ละครั้ง
หลังจากบริ ษทั ฯ ได้รับสิ นค้าจากผูผ้ ลิ ตสิ นค้าและผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าแล้ว ที มวิศวกรฝ่ ายขายและพนักงานคลัง สิ นค้าจะร่ ว มกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของสิ นค้า ในส่ วนสิ นค้าที่สั่งซื้ อตามความต้องการของลูกค้าจะถูกนามาพักรอที่คลังสิ นค้าเพื่อรอส่ ง
มอบให้แก่ลูกค้าต่อไป และในส่วนสิ นค้าที่จดั ซื้อเพื่อเติมเต็มในคลังสิ นค้าจะถูกจัดเก็บเข้าคลังสิ นค้าตามประเภทของสิ นค้านั้นๆ เพื่อรอการ
สั่งซื้อและส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ธุรกิจงานบริการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การเป็ น กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริ ษทั ที่ให้บริ การงานบริ การระบบปั๊ ม, งานติดตั้งระบบท่อน้ าท่อลม,
งานเคลือบพื้นผิว, งานตัดเย็บหุ้นฉนวน ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายหลักในการสร้ างงานและขยายธุ รกิจใหม่ของบริ ษทั ลูกค้าให้ความสาคัญกับ
คุณภาพของงานความปลอดภัยขณะปฏิบตั ิงาน รวมถึงผลงานอันเป็ นที่น่าเชื่ อถือ ซึ่ งเป็ นปั ญหาอุปสรรคในการเริ่ มต้นในธุ รกิจใหม่ของ
บริ ษทั ด้วยเช่นกัน บริ ษทั สร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับงานบริ กาพร้อมเปิ ดใช้งานแล้วตั้งแต่ตน้ ปี 2561 รวมถึงคัดเลือกบุคคลากรและพัฒนา
ทีมช่างเพื่อรองรับการขยายและสร้างงานบริ การในอนาคต
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โดยมีผปู ้ ระกอบการที่ให้บริ การที่คล้ายคลึงกับบริ ษทั ได้แก่
บริษัทคู่แข่ ง
1.บริษัท เดลต้ า เอลเม็ก จากัด
2.บริษัท มาสเตอร์ พีช จากัด
3.บริษัท แพน เมคแคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
4.บริษัท โปรเฟสชั่นนอล อินซูเลชั่น จากัด

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายคลึง
งานบริ การระบบปั๊ม
งานบริ การติดตั้งระบบท่อน้ า ท่อลม
งานบริ การเคลือบพื้นผิว
งานบริ การตัดเย็บหุ้มฉนวน

อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมกว่า 26 ปี ฐานลูกค้าที่หลากหลาย การเข้าใจความต้องการของลูกค้าในภาค
ตะวันออกเป็ นอย่างดี ตลอดจนความเชี่ยวชาญ ชานาญงานในตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงอาคารศูนย์วิศวกรรม(Wordshop) ที่พร้อมใช้งานในไตร
มาส 1 ปี 2561 ส่ งเสริ มให้บริ ษทั สามารถขยายงานและสร้างการเจริ ญเติบโตใน กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การได้เป็ นอย่างดี และเติบโต
อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

3.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การดาเนินธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมของบริ ษทั ฯ ทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบ
ปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมแต่อย่างใด
และบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทในกรณี ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมใดๆ

4.แนวโน้ มการขยายธุรกิจในอนาคต
บริ ษ ัท ฯ ได้วางแผนในการมองหาโอกาสทางธุ รกิ จใหม่ ๆ โดยเปิ ดรั บพันธมิ ตรหรื อ คู่ค้า เพื่ อ ร่ วมลงทุนหรื อ ขยายธุ รกิ จที่ ให้
ผลตอบแทนที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ด เช่น ค้นหาโอกาสการลงทุนในบริ ษทั ที่มี Innovation และ ค้นหาโอกาสการลงทุนในสิ นค้าที่แตกต่าง
จากธุรกิจเดิม เพื่อเป็ นการเพิม่ รายได้และกระจายความเสี่ ยง
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

3.ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ ยงที่สาคัญและแนวทางบริ หารจัดการความเสี่ ยง บริ ษทั ประเมินและสรุ ปได้ดงั นี้

3.1.ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
1.ความเสี่ยงจากการสู ญเสียการเป็ นตัวแทนจาหน่ ายสินค้า
บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั หาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ าหน่ายสิ นค้าของ
ผูผ้ ลิตสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงในระดับสากลมากกว่า 40 ตราสิ นค้า หากบริ ษทั ฯ สู ญเสี ยการเป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าในตราสิ นค้าหลักที่สาคัญ
อาจส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการดาเนิ นธุ รกิ จกว่า 26 ปี บริ ษทั ฯ มี ความสัมพันธ์ที่ดี ปฏิ บัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่าง
เคร่ งครัด ร่ วมจัดกิจกรรมทางการตลาดทาให้ ได้รับความไว้วางใจจากบริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าให้เป็ นตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้ามาโดยตลอด
รวมถึงการสร้างรายได้จากการขายสิ นค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ยังเป็ นที่รู้จกั ของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ งเป็ น
กลุ่มลูกค้าหลัก มีทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถ จึงได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าในการจาหน่ายสิ นค้า
และการให้บริ การต่าง ๆ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของการประกอบธุรกิจ และจะได้รับความไว้วางใจจากบริ ษทั เจ้าของ
ตราสิ นค้าในการเป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้านั้น ๆ ต่อไปในอนาคต
2.ความเสี่ยงจากการเข้ ามาของคู่แข่ งรายใหม่
ธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าเป็ นธุรกิจที่ไม่มีความซับซ้อนด้านการดาเนินงานและไม่จาเป็ นต้องใช้เงินทุนมากนัก จึงทาให้
ผูป้ ระกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาในตลาดได้ การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่อาจทาให้เกิดการแข่งขันที่เพิ่มสู งขึ้นซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่ายปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อและ
วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่ อมบารุ งหลากหลายประเภทมากกว่า 3,500 รายการจึงสามารถรองรับความต้องการที่
หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมได้ และบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คา้ ทางธุ รกิ จทั้งลูกค้า ผูผ้ ลิตสิ นค้า และผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้คาแนะนาแก่ลูกค้าในการเลือกสิ นค้าที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพการใช้งานอย่างสู งสุ ด ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็ นสิ่ งที่สร้างความน่าเชื่อถือในเรื่ องคุณภาพสิ นค้าและ
การให้บริ การของบริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี จึงทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการสั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด
3.ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้ าของตราสินค้าจะเข้ ามาทาตลาดเอง
สิ นค้าส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าที่นาเข้าจากผูผ้ ลิ ตที่เป็ นเจ้าของตราสิ นค้าจากต่างประเทศ ในกรณี ที่บริ ษทั เจ้าของตรา
สิ นค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์ที่จะเข้ามาทาการตลาดและดาเนินธุรกิจจาหน่ายสิ นค้าเองในประเทศไทยโดยไม่ผา่ นบริ ษทั ฯ อาจทา
ให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงในการถูกยกเลิกการเป็ นคู่คา้ ทางธุรกิจในการจาหน่ายสิ น ค้านั้นๆ ได้ และการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อาจต้องมี
การแข่งขันกับบริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ ยงที่บริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าจากต่างประเทศจะเข้ามาทาตลาดเองมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากการ
ประกอบธุรกิจนี้จาเป็ นต้องมีความหลากหลายของประเภทสิ นค้าเพื่อสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ดว้ ยเช่นกัน ซึ่ ง
ที่ผา่ นมาลูกค้าจะคานึงถึงความสะดวกในการสั่งซื้อสิ นค้ากับผูจ้ าหน่ายสิ นค้าที่มีสินค้าที่หลากหลาย แต่บริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าจะจาหน่าย
สิ นค้าที่บริ ษทั ตนเองเป็ นผูผ้ ลิตเท่านั้น จึงอาจทาให้การเข้ามาทาตลาดของบริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าอาจจะไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร อีก
ทั้ง ทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายมีความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้คาแนะนาแก่ลูกค้าในการเลือกประเภทสิ นค้าให้เหมาะกับ
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การใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานและความปลอดภัยสู งสุ ด บริ ษทั ฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการจาหน่ายสิ นค้า
และให้บริ การอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

3.2.ความเสี่ยงด้านการเงิน
1.ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
สิ นค้าที่บริ ษทั ฯ สั่งซื้อและจาหน่ายให้แก่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นสิ นค้าที่นาเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะต้องชาระเงินค่าสิ นค้าโดยใช้
เงินสกุลตามแต่ละประเทศของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้านั้น ๆ ได้แก่ เงินดอลล่าร์ สหรัฐ เงินดอลล่าร์ สิงคโปร์ เงินเยนญี่ ปุ่น และเงินยูโร เป็ นต้น
ในขณะที่การจาหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เกือบทั้งหมดเป็ นการจาหน่ายภายในประเทศ ดังนั้น บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างสกุลต่างประเทศและสกุลบาทไทย ในกรณี ที่เงินดอลลาร์ สหรัฐ เงินดอลล่าร์ สิงคโปร์ เงินเยนญี่ปุ่น และเงินยูโร มีการปรับ
ค่าสู งขึ้นจะส่ งผลต่อต้นทุนสิ นค้าที่สูงขึ้นตาม ซึ่ งในบางครั้งบริ ษทั ฯ ไม่สามารถปรับราคาสิ นค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนของสิ นค้าที่เพิ่ม
สู งขึ้นได้ในทันที
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าว โดยได้ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายในการเปิ ดวงเงินซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน (Forward
contract) ซึ่งเป็ นวงเงินที่ครอบคลุมยอดเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศในช่วงเวลานั้น การบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวทาให้ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้รับ
ผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนน้อยมาก
2.ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี
มาตรฐานบัญชีใหม่ เริ่ มใช้ 1 มกราคม 2562
“TFRS 15” เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมสิ นค้าในสิ นค้า หรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่
สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่บริ ษทั ฯ คาดว่าจะมีสิทธิได้รับ และมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อ
ประเมินว่าจะรับรู ้รายได้ ณ.เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่ง TFRS 15 นี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
มาตรฐานบัญชีใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563
“TFRS 9” เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน หลักการจัดประเภทและการวัดมูลค่าและการด้อยค่าของ เป็ นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเพือ่ รองรับ
ความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะนี้บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการพิจารณากาหนดอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ซึ่งอาจทาให้
การตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายทางด้านบัญชีเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลกระทบต่องบกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ
“TFRS 16” เรื่ อง สัญญาเช่า จากการประเมินเบื้องต้นของการปฏิบตั ิ เป็ นครั้งแรกต่องบการเงิน ส่งผลให้สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิม่ ขึ้น และ
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นด้วยจานวนเดียวกัน คือ 7.87 ล้านบาท

3.3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
1.ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 3,500 รายการครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม โดยสิ นค้าคงคลังส่ วน
ใหญ่เป็ นสิ นค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมซึ่ งเป็ นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ งในโรงงานอุตสาหกรรม
จึงมีสินค้าหลากหลายประเภท ซึ่ งสิ นค้าบางรายการบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องมีสินค้าคงคลังสารองไว้รอการจาหน่าย เพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและทันต่อความต้องการ ดังนั้น ในบางช่วงเวลาที่บริ ษทั ฯ ไม่มีสินค้าคงคลังสารองไว้รอการจาหน่าย บริ ษทั ฯ
อาจเสี ยโอกาสทางธุรกิจในการขายสิ นค้านั้น ๆ และอาจจะไม่สามารถรักษาฐานลูกค้านั้น ๆ ได้ ในขณะเดียวกัน สิ นค้าคงคลังที่สารองไว้
บางรายการที่ไม่ได้ถูกจาหน่ายออกไปเป็ นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้สินค้านั้นมีสภาพเก่า ล้าสมัย หรื อหมดอายุการใช้งาน และทาให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสิ นค้านั้น ๆ ได้
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อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงของการเก็บสิ นค้าคงคลังดังกล่าวโดยวางแผนการสั่งซื้อและกาหนดความถี่ใน
การสั่งซื้อสิ นค้าที่จาเป็ นต้องมีการสารองไว้รอการจาหน่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการขายและประมาณการความต้องการของลูกค้า
ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ทบทวนแผนการสัง่ ซื้อสิ นค้าดังกล่าวทุกไตรมาส เพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปัจจุบนั มากที่สุด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีเจ้าหน้าที่ควบคุม จัดเก็บ
ตรวจสอบ และบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังที่สารองไว้เพื่อรอการจาหน่ายอยูส่ ม่าเสมอ และควบคุมสิ นค้าด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่
สามารถบันทึกรายละเอียดการเคลื่อนไหวของสิ นค้าได้ อย่างถูกต้องและแม่นยา เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีสินค้าเพียงพอที่ สามารถรองรับความ
ต้องการของลูกค้าได้ทนั ที และไม่เป็ นการเก็บสิ นค้าคงคลังที่มากเกินความจาเป็ นที่ก่อให้เกิดภาระด้านค่าใช้จ่าย
2.ความเสี่ยงการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงจัดจาหน่ายให้แก่บริ ษทั เอกชน หน่วยงานราชการ ซึ่งอาจ
เกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การเดินพิธีการศุลกากร การเสนองานประมูล รวมถึงการเสนองานโครงการที่มีมูลค่าสู ง หรื อ
การละเลยการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ เช่น การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมสิ นค้าหรื อ
ทรัพย์สิน
• บริ ษทั ฯ มี คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อตรวจติดตามระบบการควบคุมภายในและมีการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบ
ภายนอกที่มีประสิ ทธิภาพ รวมถึงมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015
• บริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เป็ นผูร้ ่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต(CAC) เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2562 และบริ ษทั อยูร่ ะหว่างขั้นตอนดาเนินกา รต่าง ๆ เพื่อที่จะยื่นเอกสารขอรับรองภายใน 18 เดือน แสดงให้เห็น
ถึงความตั้งใจของบริ ษทั ฯ ที่จะร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่ อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด
• บริ ษทั ฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และจัดให้มีช่องทางร้องเรี ยน และการแจ้งเบาะแส

3.4.ความเสี่ยงด้านอื่นๆ
1.ความเสี่ยงจากการมีผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือหุ้นในบริ ษทั ฯ จานวน 145,186,800 หุ้น มีสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 60.432 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว จึงทาให้กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการแต่งตั้งกรรมการ หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ตอ้ งใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ยกเว้น
เรื่ องกฎหมายหรื อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่ กาหนดให้ได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ้น ดังนั้น ผูถ้ ือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ต าม บริ ษ ัท ฯ ได้กาหนดโครงสร้ างองค์กรและแนวทางการปฏิ บัติ ข องคณะกรรมการด้วยการสร้ างกลไกในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจของกรรมการผู ม้ ีส่วนได้เสี ย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณา และ
กลัน่ กรองให้เกิดความโปร่ งใสในการดาเนินงาน อีกทั้ง บริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายการทารายการระหว่าง
2.ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตามที่ พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ จึงได้มี
การส่งพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เข้าอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้นาความรู ้มาเผยแพร่ และพัฒ นาระบบการจัดการข้อมูลให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3.ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
เป็ นความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัว่ โลก เกิดเหตุการณ์ สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน การระบาดของไวรัสโค
โรนา บริ ษทั ฯ ต้องประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผนการดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
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แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

4.ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1. สิ นทรัพย์ ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สิ นทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์บน
พื้นที่เช่าระยะยาว รายละเอียดดังนี้
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

อาคารและอุปกรณ์

12.25

บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

สินทรัพย์บนพื้นที่เช่ าระยะยาว

38.77

บริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของ

ไม่มี

รายการ

รวม

51.03

4.1.1. อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องมือและอุปกรณ์ และยานพาหนะ ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีจานวน 12.25 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

0

บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

เครื่ องใช้ สานักงาน

4.32

บริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของ

ไม่มี

ทรัพย์สินอื่นๆ

1.60

บริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของ

ไม่มี

เครื่ องมือและอุปกรณ์

2.96
3.37

บริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของ

ไม่มี

บริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของ

ไม่มี

รายการ
อาคารและส่ วนปรับปรุงอาคาร

ยานพาหนะ

รวม

12.25

หมายเหตุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ถาวรประเภทตูค้ อนเทรนเนอร์ซ่ ึงได้หกั ค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้ว
จึงมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเท่ากับ 1.00 บาท
4.1.2. สินทรัพย์บนพื้นที่เช่ าระยะยาว
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ อาคาร โชว์รูมและสานักงาน ที่สร้างบนที่ดินที่อยู่ภายใต้สัญญา
เช่าดาเนินงานระยะยาว โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สิ นทรัพย์บน
พื้นที่เช่าระยะยาวมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีจานวน 38.77 ล้านบาท

4.2. การประกันภัยทรัพย์ สินที่ใช้ ประกอบธุรกิจ
กรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ แบ่งตามประเภทสิ นทรัพย์ รายละเอียดดังนี้
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แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

4.2.1. อาคาร
กรมธรรม์ประกันภัยของอาคารเป็ นประเภทประกันอัคคีภยั โดยมี จานวนเงิ นเอาประกันตามกรมธรรม์ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 เท่ากับ 59.165 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
คู่สัญญา
เลขที่กรมธรรม์

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินเอาประกัน

กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงทุกชนิด

ที่ต้ังทรัพย์สิน

35259598-19NBK
1.
2.
3.
4.

สิ่ งปลูกสร้างอาคารทุกหลัง
เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องตกแต่งติดตั้งตรึ งตรา เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้สานักงาน
คลังสินค้า
เครื่ องจักรส่วนควบระบบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินกิจการ และงานระบบเครื่ องจักร

เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 ซึ่งเป็ นสถาน
ที่ต้งั ของทรัพย์สินเอาประกันได้แก่

วงเงินคุ้มครอง

1. สานักงาน, เก็บสินค้า
4. โรงงานโลหะภัณฑ์
2. สานักงาน, โชว์รูม
5. โรงซ่อมบารุ ง, เก็บสินค้า
3. สานักงาน,เก็บสินค้า
1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 16.00 น. – 8 พ.ค. 2563
เวลา 16.30 น.
59.165 ล้านบาท

ผู้รับผลประโยชน์

บริ ษทั ฯ

ระยะเวลา

4.2.2. ยานพาหนะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้ทาประกันภัยรถยนต์ที่ใช้ในการดาเนินธุ รกิจและขนส่ งสิ นค้า โดยมีจานวนวงเงิน
ประกันภัยรถยนต์รวมทั้งสิ้น 7.88 ล้านบาท

4.3. สั ญญาที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีสัญญาที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ รายละเอียดดังนี้
4.3.1. สัญญาแต่ งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาเพื่อเป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้ากับผูผ้ ลิตสิ นค้าและผูจ้ าหน่ายสิ นค้า โดย
แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
คู่สัญญา
: Grundfos (Thailand) Ltd. (“GRUNDFOS”)
ประเทศของคู่สัญญา
: ไทย
สาระสาคัญของสัญญา
: แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยงภายใต้ตราสินค้า GRUNDFOS ในจังหวัด
เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย
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:
:
:
:
:

ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
คู่สัญญาแจ้งอีกฝ่ ายหนึ่งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือนก่อนวันสิ้ นสุ ดของสัญญา โดยจะมีการต่อสัญญาหาก
บริ ษทั ฯ สามารถทายอดขายได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2563 – วันที่ 31 ธ.ค. 2567
ปี 2539
แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
คู่สัญญา

:
:
:

ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:
:
:

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย
คู่สัญญา
ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา
เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย
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ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.ค 2561 – วันที่ 30 มิ.ย. 2563
ปี 2558

ไทย
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยง ภายใต้ตราสินค้า TSURUMI ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
มีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2562 – วันที่ 31 มี.ค 2563
ปี 2553

:
:
:
:
:

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้

ไม่มีระบุ

PCM Thailand (“PCM”)

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้

สาระสาคัญของสัญญา

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายปั๊ มประเภทหมุนเหวี่ยง ภายใต้ตราสิ นค้า WERNERT-PUMPEN
แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย
ไม่มีระบุ

:
:
:

สาระสาคัญของสัญญา

ประเทศของคู่สัญญา

เยอรมัน

Tsurumi Pump (Thailand) Co., Ltd. (“TSURUMI”)

ประเทศของคู่สัญญา

คู่สัญญา

Wernert-Pumpen GmbH (“WERNERT-PUMPEN”)

:
:
:
:
:
:
:
:

คู่สัญญา

:
:
:
:
:
:
:
:

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ไทย
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายปั๊ มประเภทแทนที่บวก ภายใต้ตราสิ นค้า PCM ในจังหวัดระยองและ
ชลบุรี
ไม่มีระบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 2 เดือน
ทั้ง 2 ฝ่ ายตกลงจะต่อสัญญาร่ วมกันล่วงหน้า 1 เดือนก่อนหมดอายุสัญญา
มีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ปี 2552

Pulsafeeder Inc. (“PULSAFEEDER”)
สหรัฐอเมริ กา
แต่ ง ตั้ง ให้ บ ริ ษัท ฯ เป็ นตัว แทนจ าหน่ า ยปั๊ ม ประเภทแทนที่ บ วก ภายใต้ต ราสิ น ค้า PULSAFEEDER ใน
ประเทศไทย
ไม่มีระบุ

PULSAFEEDER สงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ทุกขณะและไม่ตอ้ งมีการแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด
ไม่มีระบุ

1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.พ. 2563 - วันที่ 31 ม.ค. 2564
ปี 2553
แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
คู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้

:

ประเทศของคู่สัญญา

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย
คู่สัญญา
ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา
เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย
คู่สัญญา
ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา
เงื่อนไขการแบ่ งรายได้

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

26

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

Wepuko Pahnke GmbH (“WEPUKO”)
เยอรมัน
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายปั๊ มประเภทแทนที่บวก ภายใต้ตราสิ นค้า WEPUKO แต่เพียงผูเ้ ดียว
ในประเทศไทย ยกเว้นสินค้าบางรายการที่ระบุในสัญญา
ในกรณีที่คู่สัญญาจาหน่ายสิ นค้าโดยตรงให้แก่ผซู ้ ้ื อสิ นค้าที่อยูใ่ นประเทศไทยและบริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระสานงาน
ทางด้านวิศวกรรมและเทคนิ ค บริ ษทั ฯ จะได้รับค่านายหน้าจาก WEPUKO ซึ่ งเป็ นไปตามข้อตกลงและ
อัตราค่านายหน้าที่ระบุในสัญญา

:
:
:
:

ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 6 เดือน
เป็ นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2555
ปี 2548

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

Graco INC. (“GRACO”)
สหรัฐอเมริ กา
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่าย ให้บริ การ และติดตั้งปั๊ มประเภทแทนที่บวกเช่น ปั๊ ม Piston และ
ปั๊ ม Air-Operated Double Diaphragm ภายใต้ตราสินค้า GRACO ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 26 ม.ค. 2553
ปี 2553

Garo Dott. Ing. Roberto Gabbioneta S.p.A. (“GARO”)
อิตาลี
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายเครื่ องอัดก๊าซ และชิ้นส่ วนหรื ออุปกรณ์ (Spare parts) ภายใต้ตรา
สินค้า GARO ในประเทศไทย
ในกรณีที่คู่สัญญาจาหน่ายสิ นค้าโดยตรงให้แก่ผซู ้ ้ือสิ นค้าที่อยูใ่ นประเทศไทยและบริ ษทั ฯ เป็ นผู ้
ประสานงานทางด้านวิศวกรรมและเทคนิค บริ ษทั ฯ จะได้รับค่านายหน้าจาก GARO ซึ่งเป็ นไปตาม
ข้อตกลงและอัตราค่านายหน้าที่ระบุในสัญญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได้หากมีการละเมิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา
เป็ นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 1 เดือนก่อนสัญญา
หมดอายุ
ตั้งแต่วนั ที่ 12 เม.ย. 2554
ปี 2555

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
คู่สัญญา
ประเทศของคู่สัญญา
สาระสาคัญของสัญญา
เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

:
:
:

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

Peerless Pump Company
สหรัฐอเมริ กา
แต่ งตั้งให้บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ ายปั๊ มน้ าภายใต้ตราสิ นค้า PEERLESS ในกลุ่มโรงไฟฟ้ า ,
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี , อุตสาหกรรมก๊าซและน้ ามัน
ไม่มี

:
:
:
:
:

ไม่มี
ไม่มี
สิ้ นสุ ดสัญญา 30 มี.ค. 2563
ปี 2563 แยกตัวออกมาจาก Grundfos Thailand

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ

คู่สัญญา

:

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

ประเทศของคู่สัญญา

:
:

ญี่ปนุ่

สาระสาคัญของสัญญา

โครงการของบริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
ไม่มีระบุ

ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา

:

Tomoe Engineering Co., Ltd. (“TOMOE”)

ประเทศของคู่สัญญา

:
:

ญี่ปนุ่

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา

สาระสาคัญของสัญญา
เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย
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แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายฟิ ลเตอร์ ภายใต้ตราสิ นค้า FUJI ในประเทศไทยและสาหรับ

:
:
:
:
:

ไม่มีระบุ
เป็ นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 22 ก.พ. 2561 – วันที่ 22 ก.พ. 2563
ปี 2552

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ ายเครื่ องเหวี่ยงแยกตะกอน ภายใต้ตราสิ นค้า TOMOE ใน
ประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทั้ง 2 ฝ่ ายยินยอมที่จะต่อสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พ.ค. 2562 – วันที่ 1 พ.ค. 2563
ปี 2554

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

คู่สัญญา

:

Tomoe Engineering Co., Ltd. (“TOMOE”)

ประเทศของคู่สัญญา

ญี่ปนุ่

ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

:
:
:
:
:
:
:

คู่สัญญา

:

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

ประเทศของคู่สัญญา

:
:

เยอรมัน

สาระสาคัญของสัญญา
เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา

สาระสาคัญของสัญญา

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสารดูดความชื้น ภายใต้ตราสินค้า TOMOE ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
มีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่วนั ที่ 30 ส.ค. 2559
ปี 2554

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายตัวรองสารเร่ งการทาปฏิกิริยา ภายใต้ตราสินค้า SAINT-

GOBAIN ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ

ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา

:

Hanbal Masstech Ltd. (“HANBAL”)

ประเทศของคู่สัญญา

เกาหลี

สาระสาคัญของสัญญา

:
:

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้

:

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

:
:
:
: ปี

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา

เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย
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ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ปี 2549

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสาร ภายใต้ตราสินค้า
HANBAL ในประเทศไทย
ในกรณีที่คู่สัญญาจาหน่ายสิ นค้าโดยตรงให้แก่ผซู ้ ้ือสิ นค้าที่อยูใ่ นประเทศไทยและบริ ษทั ฯ เป็ นผู ้
ประสานงานทางด้านวิศวกรรมและเทคนิค บริ ษทั ฯ จะได้รับค่านายหน้าจาก HANBAL ซึ่งเป็ นไป
ตามข้อตกลงและอัตราค่านายหน้าที่ระบุในสัญญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 3 เดือน
มีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่วนั ที่ 28 ต.ค. 2559
ปี 2553

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

คู่สัญญา

:

Gasco Pty Ltd. (“GASCO”)

ประเทศของคู่สัญญา

:
:

ออสเตรเลีย

สาระสาคัญของสัญญา

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายระบบที่เกี่ยวเนื่ องกับการเผาไหม้และความร้ อน ภายใต้ตรา
สินค้า GASCO ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ

ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา

:

Ulbrich Products Pty. Ltd. (“ULBREC”)

ประเทศของคู่สัญญา

:
:

ออสเตรเลีย

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา

สาระสาคัญของสัญญา

ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 29 ก.พ. 2559
ปี 2552

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสเตรนเนอร์ ฟิ ลเตอร์ มิกเซอร์ และแทงค์ฟิตติ้ง ภายใต้ตรา
สินค้า ULBREC ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ

ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา

:

Anguil Environmental System, INC. (“ANGUIL”)

ประเทศของคู่สัญญา

:
:

สหรัฐอเมริ กา

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา

สาระสาคัญของสัญญา
เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

29

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

:
:
:
:
:

ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 60 วัน
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 60 วัน
ตั้งแต่ 1 มิ.ย 51
ปี 2551

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่าย ติดตั้ง และให้บริ การหลังการขายระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการ
บาบัดมลพิษทางอากาศ ภายใต้ตราสินค้า ANGUIL ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 29 ส.ค. 2559
ปี 2556

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

คู่สัญญา

:

Amistco Separation Products, INC. (“AMACS”)

ประเทศของคู่สัญญา

:
:

สหรัฐอเมริ กา

สาระสาคัญของสัญญา

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายเครื่ องดักละอองน้ า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ตรา
สินค้า AMACS ในประเทศไทย
ไม่มีระบุ

ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา

:

Thai PP-R Co., Ltd. (“THAI PP-R”)

ประเทศของคู่สัญญา

ไทย

ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

:
:
:
:
:
:
:

คู่สัญญา

:

Syler Group Co., Ltd. (“SYLER”)

ประเทศของคู่สัญญา

ไทย

ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

:
:
:
:
:
:
:

คู่สัญญา

:

TAC-M Group Co.,Ltd. (“FIREX”)

ประเทศของคู่สัญญา

:
:
:
:
:
:
:

ไทย

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา

สาระสาคัญของสัญญา
เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา

สาระสาคัญของสัญญา
เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา

สาระสาคัญของสัญญา
เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

30

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 7 ก.ย. 2559
ปี 2556

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายท่อและข้อต่อ ภายใต้ตราสิ นค้า THAI PP-R
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 6 ธ.ค. 2555
ปี 2550

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายท่อและข้อต่อ ภายใต้ตราสิ นค้า SYLER
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 8 ก.ย. 2558
ปี 2550

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ตราสิ นค้า FIREX
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ก.ย. 2559
ปี 2556

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

คู่สัญญา

:

WIIK PUBLIC COMPANY LIMITED (“WIIK”)

ประเทศของคู่สัญญา

:
:

ไทย

สาระสาคัญของสัญญา

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายท่อ ข้อต่อ และแท็งก์พลาสติก ภายใต้ตราสิ นค้า WIIK ใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ไม่มีระบุ

ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา

:

Rembe GmbH (“REMBE”)

ประเทศของคู่สัญญา

:
:

เยอรมัน

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา

สาระสาคัญของสัญญา
เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

:
:
:
:
:

ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 7 มี.ค. 2559
ปี 2552

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายวาล์วหายใจ ลิ้นแตกระบายความดัน และระบบป้องกันและ
ระงับการระเบิด ภายใต้ตราสินค้า REMBE แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 6 เดือน
ไม่มีระบุ

1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2563 – วันที่ 31 ธ.ค. 2563
ปี 2546

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์ วัสดุนวัตกรรม

คู่สัญญา

:

Henkel (Thailand) Ltd. (“LOCTITE”)

ประเทศของคู่สัญญา

:

ไทย
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายกาวไซยาโนอะคริ เลต กาวอะนาโรบิค

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้

:
:
:
:
:

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

31

กาวอีพอ๊ กซี่

น้ ายาเคลือบผิว น้ ายากันสนิม และน้ ายาทาความสะอาด ภายใต้ตราสิ นค้า LOCTITE ในประเทศ
ไทย
ไม่มีระบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 3 เดือน
เป็ นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563
ปี 2537

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

คู่สัญญา

:

South City Polychem Co., Ltd. (“SCI”)

ประเทศของคู่สัญญา

:

ไทย

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้

ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา

:

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

ประเทศของคู่สัญญา

:

สาระสาคัญของสัญญา

:

ไทย
แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายกระดาษทาความสะอาดงานอุตสาหกรรม สบู่เหลวล้างมือ
และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยแว่นตา ถุงมือ และชุดป้องกันร่ ายกาย ภายใต้

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายวัสดุยาแนว ภายใต้ตราสินค้า SCI ในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 2 มี.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2563
ปี 2550

ตราสินค้า KIMBERLY-CLARK ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
ไม่มีระบุ

ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา

:

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

ประเทศของคู่สัญญา

:

สหรัฐอเมริ กา

สาระสาคัญของสัญญา

:

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้

:
:
:
:
:

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาหากอีกฝ่ ายไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา
ไม่มีระบุ

1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2563 – วันที่ 31 ธ.ค. 2563
ปี 2543

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายการ์ดป้องกันสารเคมี ภายใต้ตราสินค้า RAMCO ใน
ประเทศไทย
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มี.ค. 2559
ปี 2538

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

คู่สัญญา

:

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

ประเทศของคู่สัญญา

:
:

ญี่ปนุ่

สาระสาคัญของสัญญา

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ซ่อมท่อรั่วฉุกเฉิ น ภายใต้ตราสินค้า ORIHARA ใน
ประเทศไทย
ไม่มีระบุ

ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

:
:
:
:
:

คู่สัญญา

:

ARMACELL (THAILAND) LTD.

ประเทศของคู่สัญญา

:

ไทย

สาระสาคัญของสัญญา

:

แต่งตั้งให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้าฉนวนโฟม ภายใต้ตราสินค้า Armacell ในกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรม และงานโครงการ

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้

:
:
:
:
:

เงื่อนไขการแบ่ งรายได้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
เงื่อนไขการต่อสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ปี ที่เริ่มเป็ นตัวแทนจาหน่ าย

ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 3 เดือน
เป็ นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัติหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่วนั ที่ 7 มิ.ย. 2556
ปี 2556

ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ไม่มีระบุ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563
ปี 2562

4.3.2. สัญญาจะซื้อจะขาย
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ฯ มีสัญญาจะซื้อจะขาย รายละเอียดดังนี้
บริษัทฯ (“ผู้ขาย”) และ
คู่สัญญา

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด

(“ผู้ซื้อ”)
ลักษณะสั ญญา
วันที่ทาสัญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ประเภทสินค้ า
วัตถุประสงค์
เงื่อนไขที่สาคัญ

สัญญาซื้อขาย

15 ธ.ค. 2562
ตั้งแต่วนั ที่ 15 ธ.ค. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2563
Mechanical Rotating Spare Parts ของแผนก Process & Piping Solutions , Pumping System Technology
เพื่อซื้อขายสิ นค้า
- ผูข้ ายต้องส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีคุณลักษณะตรงตามผูซ้ ้ือกาหนด ตรงตามรายละเอียดที่ผขู ้ ายได้
แสดงให้ผซู ้ ้ือไว้ หากผูข้ ายเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของสิ นค้าไท้ว่ากรณี ใดก็ตาม ต้องได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากผูซ้ ้ือก่อนทุกครั้ง
- ผูข้ ายต้องปฎิบตั ิตามสัญญานี้ดว้ ยตนเองเท่านั้น ห้ามโอนสิทธิ์ให้กบั ผูอ้ ื่นใดเพื่อปฎิบตั ิงานแทน
- ผูข้ ายต้องส่งมอบใบกากับภีให้แก่ผซู ้ ้ือ ทันทีที่ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น
- ผูข้ ายต้องสามารถระบุวนั เดือน และปี ที่ผลิตสินค้าได้อย่างชัดเจน โดยระบุที่ภาชนะบรรจุสินค้า ที่ตวั สินค้า หรื อ ระบุ

Lot No ที่ภาชนะบรรจุสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยแจ้งเป็ นหนังสือชี้แจง หรื อคู่มือประกอบการใช้สินค้าให้แก่ผู ้
ซื้อ

33

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งประสงค์จะต่ออายุสัญญา ฝ่ ายนั้นจะต้องแจ้งความจานงต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 2 เดือนก่อนวันที่สัญญาจะสิ้ นสุ ดลง และสัญญานี้จะมีผลบังคับใช้ไปอีกครั้งละ 1 ปี นับจากวันสิ้ นสุ ดสัญญา
- กรณีบอกเลิกสัญญา ผูจ้ ะขายจะต้องทาการแจ้งความจานงต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

คู่สัญญา

บริษัทฯ (“ผู้จะขาย”) และ
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

(“ผู้จะซื้อ”)
ลักษณะสั ญญา
วันที่ทาสัญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
ประเภทสินค้ าฝากขาย
วัตถุประสงค์
เงื่อนไขที่สาคัญ

สัญญาจะซื้อจะขาย

1 ม.ค. 2563
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2563 - วันที่ 31 ธ.ค. 2563
วัสดุกลุ่มปะเก็น
เพื่อซื้อขายสิ นค้า
- ผูจ้ ะขายจะดาเนินการจัดส่ งสินค้า ณ สถานประกอบการของผูจ้ ะซื้อเพื่อฝากไว้ ณ สถานประกอบการของผูจ้ ะซื้อ ผูจ้ ะ
ซื้อตกลงให้บริ การรับฝากสินค้าและบริ การจัดการดูแลสิ นค้าแก่ผจู ้ ะขาย
- เมื่อผูจ้ ะซื้อต้องการนาสินค้าไปใช้ในกิจการของผูจ้ ะซื้อ ผูจ้ ะซื้อจะต้องแจ้งให้ผจู ้ ะขายทราบทุกครั้ง
- ผูจ้ ะซื้อและผูจ้ ะขายจะร่ วมกันตรวจสอบสภาพสินค้า และตรวจนับสินค้าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อสรุ ปยอดการ
เบิกจ่าย
- สินค้าที่จดั เก็บในสถานที่จดั เก็บยังเป็ นกรรมสิทธิ์ของผูจ้ ะขาย และกรรมสิทธิ์ในสินค้าโอนเป็ นของผูจ้ ะซื้อก็ต่อเมื่อได้มี
การเบิกจ่าย และส่ งมอบให้แก่ผจู ้ ะซื้อแล้วเท่านั้น
- หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งประสงค์จะต่ออายุสัญญา ฝ่ ายนั้นจะต้องแจ้งความจานงต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 2 เดือนก่อนวันที่สัญญาจะสิ้ นสุ ดลง และสัญญานี้จะมีผลบังคับใช้ไปอีกครั้งละ 1 ปี นับจากวันสิ้ นสุ ดสัญญา

- กรณีบอกเลิกสัญญา ผูจ้ ะขายจะต้องทาการแจ้งความจานงต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
- เมื่อถึงกาหนดอายุของสัญญาและไม่ได้ต่ออายุของสัญญา หรื อการบอกเลิกจากผูจ้ ะซื้อหรื อผูจ้ ะขาย ผูจ้ ะซื้อตกลงที่จะ
ซื้อสิ นค้าที่ยงั มิได้หมดอายุหรื อเสื่ อมสภาพที่ผูจ้ ะขายจัดเก็บไว้ ณ สถานประกอบการของผูจ้ ะซื้อตามรายการที่กาหนด
ไว้ ส่วนรายการที่ไม่ได้กาหนดไว้ ผูจ้ ะขายตกลงนาสิ นค้ากลับออกไปจากสถานประกอบการของผูจ้ ะซื้อ

4.3.3. สัญญาเช่ าและบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีสัญญาเช่าและบริ การ รายละเอียดดังนี้
1. สัญญาเช่ าที่ดิน
คู่สัญญา
บริษัทฯ (“ผู้เช่ า”) และ
นายเกริก ลีเกษม (“ผู้ให้ เช่ า”)
ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา

นายเกริ ก ลีเกษม เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ และบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนางสาวอรสา วิมลเฉลา (ผูถ้ ือหุ้น
ใหญ่และกรรมการของบริ ษทั ฯ) และนายสิทธิชยั ลีเกษม (กรรมการของบริ ษทั ฯ)

วันที่ทาสัญญา
วันที่จดทะเบียนกับกรมที่ดิน
วัตถุประสงค์
ที่ต้ังของที่ดิน
เนื้อที่ของที่ดิน
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1 ม.ค. 2559
3 พ.ค. 2559
เพื่อเป็ นที่ต้ งั ของอาคารสานักงานใหญ่ อาคารคลังเก็บสิ นค้าและพื้นที่ใช้ประกอบและซ่อมแซมเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

5-0-0 ไร่ หรื อ 2,000 ตารางวา
แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

20 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2578
ปี ที่ 1-3 เดือนละ 45,000 บาท
ปี ที่ 4-6 เดือนละ 49,500 บาท
ปี ที่ 7-9 เดือนละ 54,450 บาท
ปี ที่ 10-12 เดือนละ 59,895 บาท
ปี ที่ 13-15 เดือนละ 65,885 บาท
ปี ที่ 16-18 เดือนละ 72,473 บาท
ปี ที่ 19-20 เดือนละ 79,720 บาท

ระยะเวลาการเช่ า
อัตราค่าเช่ า

เมื่อครบกาหนดอายุสัญญา หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าต่อ ต้องแจ้งให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่าง
น้อย 1 ปี ก่อนสัญญาเช่าจะสิ้ นสุ ดลง

เงื่อนไขที่สาคัญ

2. สัญญาให้ ใช้ สิทธิเหนือพื้นดิน
คู่สัญญา
ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา
วันที่ทาสัญญา
วันที่จดทะเบียนกับกรมที่ดิน

บริษัทฯ (“ผู้รับสั ญญา”) และ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา (“เจ้าของ”)
นางสาวอรสา วิมลเฉลา เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริ ษทั ฯ

1 ม.ค. 2559
3 พ.ค. 2559
เพื่อเป็ นที่ต้งั ของอาคารสานักงานใหญ่ อาคารคลังเก็บสิ นค้าและพื้นที่ใช้ประกอบและซ่อมแซม
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์
ที่ต้ังของที่ดิน
เนื้อที่ของที่ดิน

0-0-2.3 ไร่ หรื อ 2.3 ตารางวา
20 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2578

ระยะเวลาการเช่ า

ไม่มีการคิดค่าตอบแทน
- เมื่อครบกาหนดอายุการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน หากผูเ้ ช่าประสงค์จะใช้ที่ดินที่ให้สิทธิต่อ
ต้องแจ้งให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อย 1 ปี ก่อนสัญญาจะสิ้ นสุ ด
ลง

ค่าตอบแทน
เงื่อนไขที่สาคัญ

- สัญญาจะสิ้นสุดลงเมื่อสัญญาเช่าที่ดิน ฉบับลงวันที่ 1 ม.ค. 2559 ระหว่างบริ ษทั ฯ และนาย
เกริ ก ลีเกษมสิ้ นสุ ดลง

3. สัญญาเช่ าพื้นที่สานักงาน
คู่สัญญา
ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา
วันที่ทาสัญญา

บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด (“ผู้ให้ เช่ า”)
มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา

1 ม.ค. 2562

วัตถุประสงค์
ที่ต้ังของพื้นที่สานักงาน

เพื่อเป็ นที่ต้งั ของสานักงานกรุ งเทพฯ

เนื้อที่

36.77 ตารางเมตร
3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2562 – วันที่ 31 ธ.ค. 2564

ระยะเวลาการเช่ า

35

บริษัทฯ (“ผู้เช่ า”)

เลขที่ 128/240 หมู่ที่ 1 ซอยไทยประกัน 1/4 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

อัตราค่าเช่ า

4,412.40 บาทต่อเดือน

เงื่อนไขที่สาคัญ

เมื่อครบกาหนดอายุสัญญา หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าต่อ ผูเ้ ช่าต้องแจ้งให้ผูใ้ ห้เช่าทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อย 6 เดือนก่อนสัญญาเช่าจะสิ้นสุ ดลง โดยผูใ้ ห้เช่าจะให้ผเู ้ ช่าเช่า
สถานที่ต่อไปได้อีกเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญานี้ โดยมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไข
ต่างๆ เช่นเดียวกับสัญญานี้ เว้นแต่อตั ราค่าเช่าซึ่งผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งอัตราค่าเช่าใหม่ให้ผเู ้ ช่าทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนโดยใช้ตามราคาตลาด ณ เวลานั้นๆ

4. สัญญาบริการ
คู่สัญญา
ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา
วันที่ทาสัญญา

บริษัทฯ (“ผู้รับบริการ”)
บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด (“ผู้ให้ บริการ”)
มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชยั ลีเกษม

1 ม.ค. 2562

วัตถุประสงค์
ที่ต้ังของพื้นที่รับบริการ

เพื่อรับบริ การต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับสถานที่เช่าซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของสานักงานกรุ งเทพฯ

ระยะเวลาการบริการ

3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2562 – วันที่ 31 ธ.ค. 2564
9,266.04 บาทต่อเดือน
1. การจัดให้มีระบบปรับอากาศในสถานที่เช่า
2. การจัดให้มีกระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตในสถานที่เช่า
3. การจัดให้มีการทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณส่วนกลางของชั้นพื้นที่เช่า
4. การจัดให้มีแสงสว่างในพื้นที่บริ เวณส่ วนกลางของชั้นที่เช่า
5. การจัดให้มียามรักษาความปลอดภัย
6. การจัดให้มีพ้นื ที่จอดรถ
7. การจัดให้มีรถรับ-ส่งพนักงานร่ วมกับพนักงานบจ.เคสเซล(ประเทศไทย)ตามความ

อัตราค่าบริการ
ขอบเขตการให้ บริการ

เลขที่ 128/240 หมู่ที่ 1 ซอยไทยประกัน 1/4 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ

เหมาะสม
เงื่อนไขที่สาคัญ

8. การจัดให้มีเครื่ องดื่ม น้ า ชา กาแฟ
- เมื่อครบกาหนดอายุสัญญา หากผูร้ ับบริ การประสงค์จะต่อสัญญานี้ ผูร้ ับบริ การต้องแจ้งให้
ผูใ้ ห้บริ การทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อย 6 เดือนก่อนสัญญานี้จะสิ้ นสุ ดลง
โดยผูใ้ ห้บริ การจะให้บริ การต่อไปได้อีกเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่สิ้นสุ ดในสัญญานี้
โดยมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดียวกับสัญญานี้ เว้นแต่อตั ราค่าบริ การซึ่งผู ้
ให้บริ การจะแจ้งอัตราค่าบริ การใหม่ให้ผรู ้ ับบริ การทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนโดยใช้
ตามราคาตลาด ณ เวลานั้นๆ
- หากสัญญาเช่าพื้นที่สานักงานระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั เคสเซส (ประเทศไทย) จากัด
สิ้ นสุ ดลงหรื อถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้สัญญานี้เป็ นอันสิ้ นผลไปด้วยโดยทันที
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แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

4.4. สั ญญาเงินกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีสัญญากูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินจานวน 2 แห่ง มีวงเงินรวม 99.00 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
1. สถาบันการเงินแห่ งที่ 1
เงินเบิกเกินบัญชี

:
:

วงเงินกู้ยืม
หลักประกัน

1,000,000 บาท
1. สิทธิเรี ยกร้องในเงินฝากกรรมสิทธิ์ของบริ ษทั ฯ

หนังสื อค้าประกัน

: 60,000,000 บาท
: 1. สิทธิเรี ยกร้องในเงินฝากกรรมสิทธิ์ของบริ ษทั ฯ

วงเงินกู้ยืม
หลักประกัน

เลตเตอร์ ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
วงเงินกู้ยืม
: 10,000,000 บาท
หลักประกัน
: สัญญาปริวรรตเงินตรา
วงเงินกู้ยืม
หลักประกัน

:
:

20,000,000 บาท
-

2. สถาบันการเงินแห่ งที่ 2
เงินเบิกเกินบัญชี

: 3,000,000 บาท
: สิทธิเรี ยกร้องในเงินฝากกรรมสิทธิ์ของบริ ษทั ฯ

วงเงินกู้ยืม
หลักประกัน
หนังสื อค้าประกัน

: 5,000,000 บาท
: สิทธิเรี ยกร้องในเงินฝากกรรมสิทธิ์ของบริ ษทั ฯ

วงเงินกู้ยืม
หลักประกัน

เลตเตอร์ ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
วงเงินกู้ยืม
:

:

หลักประกัน
สัญญาปริวรรตเงินตรา
วงเงินกู้ยืม
หลักประกัน

ไม่มีวงเงิน

:
:

ไม่มีวงเงิน

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ. วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญ ของ บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด (“UBA”หรื อ “กิจการ”) จานวน
1,599,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและออกชาระแล้ว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 135,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นมูลค่า
หุ้นละประมาณ 84.38 บาท จากผูถ้ ือหุ้นเดิม คือ บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (“PPM” หรื อ “ผูข้ าย”)
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
ชื่ อบริษัท

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด ให้บริ การด้านการบริ หาร
123 อาคารซันทาวเวอร์เอ ชั้น 21 ถนน
จัดการน้ าและน้ าเสี ยแบบ
วิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
ครบวงจร
กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2789-3232
โทรสาร 0-2617-8130

หุ้นที่บริษัทถือ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

จานวนหุ้น
ทั้งหมด

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

40

4,000,000

1,599,998

40

อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียงกัน หรื อก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะทาการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการและ
พิจารณาความเสี่ ยงจากการลงทุน ผลตอบแทน และสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ การลงทุนของบริ ษทั ฯ
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นตามขอบเขตอานาจอนุมตั ิที่กาหนดไว้ และต้องสอดคล้องให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดและประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั ฯ จะ
ควบคุมดูแลผ่านการส่งกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เข้าไปเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อควบคุมทิศทางและนโยบาย
การบริ หารงานให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

5.ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มิได้มีขอ้ พิพาททางกฏหมายที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ที่มี
จานวนสู งกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น และไม่มีขอ้ พิพาทที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

6.ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
ชื่ อบริษัท
ชื่ อบริษัท
ชื่ อย่อ
เลขทะเบียนบริษัท
ตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม
วันที่เริ่มต้ นซื้อขาย
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ต้งั สานักงานใหญ่
ที่ต้งั สานักงานกรุงเทพฯ
เว็บไซต์ บริษัท
เลขานุการบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชี
และการเงิน
ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
ข้ อมูลบริษัทร่ วม

40

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
SiamEast Solutions Public Company Limited
SE
0107559000061
mai
บริ การ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
120,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น)
120,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น)
0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์)
จัดหาและจัดจาหน่ายสิ นค้าสิ นค้าอุตสาหกรรมประเภทปั๊มสู บส่งน้ า และของเหลวอุปกรณ์ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและ ระบบท่อ งานซ่อม
บารุ ง และให้บริ การงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การเคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม
15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
21150 โทรศัพท์ 0-3868-2540-2 โทรสาร 0-3868-2539
128/240 ซอยไทยประกัน 1/4 ถนนเทพารักษ์ (กม.12) ตาบลบางเสาธง อาเภอ บางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2320-8330
www.siameastsolutions.com
นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว โทรศัพท์ 0-3868-2540 ต่อ 141 E-Mail: Sittha.sae@siameastsolutions.com
นางสาวอรสา วิมลเฉลา โทรศัพท์ 08-1829-5301 Email: Orasa.vim@siameastsolutions.com
นายเดวิด สมัญญาภรณ์ โทรศัพท์ 06-3629-8893 Email: David.sam@siameastsolutions.com
นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์ โทรศัพท์ 0-3868-2540 ต่อ 131
Email: Nitkamon.won@siameastsolutions.com
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
ที่อยู่ : 123 อาคารซันทาวเวอร์เอ ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
ประเภทธุรกิจ : ให้บริ การด้านการบริ หารจัดการน้ าและน้ าเสี ยแบบครบวงจร
ทุนจดทะเบียน : 40 ล้านบาท
จานวนหุน้ ทั้งหมด : 4,000,0000 หุ้น
จานวนหุน้ ที่บริ ษทั ถือ : 1,599,998 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 40
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ชื่ อ สถานที่ต้งั ของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (66) 2009-9991 โทรสาร (66) 2009-9991
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ จากัด
316/32 ซอยสุ ขมุ วิท 22 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (66) 2259-5300 โทรสาร (66) 2260-1533
บริ ษทั เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จากัด (“เอ็มเอ”)
128/93 อาคารพญาไท ชั้น 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (66) 2612-9155 โทรสาร (66) 2612-956

_____________________________________________________________________________
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริ ษทั ฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริ ษทั ที่แสดงไว้
ในเว็บไซต์ www.sec.or.th หรื อ www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.siameastsolutions.com
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
บริ ษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บำท เรี ยกชำระแล้ว 120,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน
จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท (ห้ำสิ บสตำงค์)

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่ อและสั ดส่ วนผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดังนี้
• ลาดับที่

ชื่ อ-สกุล

กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา
1
นำงสำวอรสำ วิมลเฉลำ¹
2
นำยเกริ ก ลีเกษม²
3
นำยสิ ทธิชยั ลีเกษม³
รวมกลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา
กลุ่มครอบครัวนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
4
4
นำยแสงเพชร ตันทะอธิพำนิช
5
นำยพิชญะ ตันทะอธิพำนิช 5
รวมกลุ่มครอบครัวนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
6
นำงกฤติกำ พัววิไล
7
นำยณัฐพล อึ้งมณี ประเสริ ฐ
8
นำงจิดำภำ กันตสุ สิระ
9
นำยวินิจ หงนิพนธ์
10
นำยอนุรักษ์ บุญแสวง
11
นำยสมชำย วิจิตรแสงรัตน์
12
ผูถ้ ือหุ้นรำยอื่นๆ

รวมทั้งหมด

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

95,646,400
49,505,700
34,700
145,186,800

39.853
20.627
0.014
60.495

26,940,000
250,000
27,190,000
8,500,000
3,300,000
2,050,000
1,500,000
1,331,000
1,150,000
49,792,200

11.225
0.104
11.329
3.542
1.375
0.854
0.625
0.555
0.479
20.747

240,000,000

100.00

หมายเหตุ
1.กำรจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็ นไปตำมนิยำมผูท้ ี่เกี่ยวข้องตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ.
17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 เท่ำนั้น มิใช่กำรจัดกลุ่มตำมมำตรำ 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมถึงที่
มีกำรแก้ไข) แต่อย่ำงใด
2.นำยเกริ ก ลีเกษม เป็ นบุตรที่บรรลุนิติภำวะแล้วของนำงสำวอรสำ วิมลเฉลำ และนำยสิ ทธิชยั ลีเกษม
3.นำยสิ ทธิชยั ลีเกษม เป็ นสำมีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนำงสำวอรสำ วิมลเฉลำ
4.นำยพิชญะ ตันทะอธิพำนิช เป็ นบุตรที่บรรลุนิติภำวะแล้วของนำยแสงเพชร ตันทะอธิพำนิช
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

7.3 สั ญญาระหว่ างผู้ถือหุ้น
-ไม่มี –

7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั สยำมอีสต์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ้นในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไร
สุ ทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักทุนสำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปี โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซี่งกำรจ่ำยเงินปัน
ผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนตำมปกติของบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ ทั้งนี้กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กบั ผลกำรดำเนิ นงำนและฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยธุ รกิจ ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่นใดในอนำคตและ
ปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ตำมควำมเห็นสมควรหรื อเหมำะสมของคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยมติคณะกรรมกำร
บริ ษทั ที่อนุมตั ิให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น เว้นแต่กรณี กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล คณะกรรมกำร
บริ ษทั มีอำนำจอนุมตั ิให้ดำเนินกำรได้เมื่อเห็นว่ำบริ ษทั มีกำไรสมควรพอที่จะจ่ำยเงินปันผล โดยไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
แล้วรำยงำนให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
ตารางการจ่ ายเงินปันผล
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ปี

กาไรสุ ทธิ

จานวนหุ้นที่จ่าย

จ่ ายปันผล

กาไร (บาท:หุ้น)

คิดเป็ นร้ อยละ
ของกาไรสุ ทธิ

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

2561

19,772,245.43

240,000,000.00

9,600,000.00

0.04

48.55

2562

28,647,125.80

240,000,000.00

12,000,000.00

0.05

41.89

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

8.โครงสร้ างการจัดการ
แผนผังโครงสร้ างองค์กรของ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน1

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
Strategic Team

ประธานเจ้ าหน้ าที่ขายและการตลาด

สานักงานกรุงเทพ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ การ
การจัดการกระบวน
การผลิตและท่ อ

กลุ่มธุรกิจ
งานบริการ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารการเงิน

กลุ่มผลิตภัณฑ์
วัสดุนวัตกรรม

ฝ่ ายสนับสุ น

สงขลา

Static Equipment

แผนกบุคคลธุรการ

แผนกการเงิน

ขอนแก่น

Rotating Equipment

แผนกจัดซื้อ

แผนกบัญชี

ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

แผนกจัดส่ ง

แผนกไอที

แผนกคลังสินค้า

หมายเหตุ :
1.บริ ษทั ฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) คือบริ ษทั เอ็มเอ คอนซัสติ้ง จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน
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แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยรวมจานวน 5 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5. คณะกรรมการบริ หาร
โดยมีรายชื่อและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
• คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่ อ-นามสกุล
1.ดร.ธนชาติ

นุ่มนนท์

2.นางสาวอรสา วิมลเฉลา

3.นายสิ ทธิชยั

ลีเกษม

4.นางจันทร์จิรา สมัครไทย

5.นางสาวจิรนาถ สุ มานนท์

6.นายเกริ ก

ลีเกษม1

7.นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์2

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการบริ ษทั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้แต่งตั้งครั้งแรก
26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559
1 ตุลาคม 2562
26 กุมภาพันธ์ 2559
13 สิ งหาคม 2539
26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
23 เมษายน 2562
1 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ : 1. นายเกริ ก ลีเกษม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
แทนนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562
2.นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์ ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
แทนนายวิชยั ไม้แก่นสาร ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2562
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

• กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา หรื อ นายสิ ทธิชยั ลีเกษม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่ วมกับนายเกริ ก ลีเกษม หรื อ นางสาวณิ ชกมล
วงศ์พิพฒั น์ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ

• ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
ตลอดจนกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย และแผนการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้
เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลเพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมายของบริ ษทั ฯ ที่
ได้กาหนดไว้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่มีต่อบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกภาคส่ วน ทั้งนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกากับดูแลให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปโดยถูกต้องจามกฎระเบียบข้อบังคับ
ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน แผนงบประมาณ และควบคุมการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ให้เป็ นไปตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและก่อประสิ ทธิ ผล เพื่อความมัน่ คงและผลประโยชน์ที่สมดุล ยัง่ ยืน
ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร ให้เป็ นไปตาม
หลักการจริ ยธรรม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบตั ิน้ นั ๆ
3. พิจารณาและกาหนดแนวทางกลยุทธ์การบริ หารงาน
4. พิจารณาแผนการดาเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้แข่งขันได้ในระดับสากล
5. ประเมินผลการดาเนินงานและการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
6. คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
และนโยบาย คณะกรรมการควรจัดให้มีบุคคลหรื อหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบที่ สาคัญ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี
7. คณะกรรมการควรกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่าย
จัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจา และควรมีการทบทวนระบบหรื อประเมิน
ประสิ ทธิ ผลของการจัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่
พบว่า ระดับความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งรวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย
8. กากับดูแล สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่ งใส ถูกต้องและเพียงพอ มีการจัดระบบการตรวจสอบภายใน ใน
ทุกๆ ด้านรวมถึงด้านการเงิน ให้ความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้ดาเนินงานได้อย่างมีระบบ
และเป็ นอิสระ
9. กาหนดหลักการ การกากับดูแลกิจการของบริ ษทั และนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
10. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และยัง่ ยืนต่อบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ้น
11. กากับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ให้มีความโปร่ งใส ชัดเจน
12. ควบคุมดูแลจัดการ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในบริ ษทั ด้วยแนวทางการปฏิบตั ิและการตรวจสอบอย่างชัดเจน เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ้น โดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีผลประโยชน์ในเรื่ องนั้นๆ มีส่วนร่ วมในการ
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

13. ตัด สิ น ใจในวาระนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการมี ห น้าที่ ในการกากับ ดู แล ควบคุ ม กระบวนการหรื อการปฏิ บัติใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
14. ควบคุมดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลและการสื่ อสารใดๆ ในองค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้ง สรรหา ผูบ้ ริ หารมาทดแทนตาแหน่งใด ในกรณี ที่จาเป็ น นอกจากนี้กรรมการบริ ษทั ฯ ยังมีบทบาทในการดูแล
การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทุกฝ่ าย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน ที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่งมี
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล
1.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
2.นางจันทร์จิรา สมัครไทย
3.นางสาวจิรนาถ สุ มานนท์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

• คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีลกั ษณะและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
2. มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นการบัญชีและการเงิน
4. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็ นคณะกรรมการอิสระ ดังนี้
4.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
4.2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจาหรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุม ของบริ ษทั เว้น แต่ จะได้พ ้น จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อ ยกว่า 2 ปี ก่ อ นวัน ยื่น ค าขออนุ ญ าตต่ อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
4.3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4.4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู ้
ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
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บริ ษ ัทร่ วม ผูถ้ ื อหุ้ น รายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุม ของบริ ษ ัท และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ้ น ที่ มี นัย ผูม้ ี อ านาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการ
แต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
4.5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษากฎหมาย
หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ การ
ทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระ
4.6. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
4.7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา
4.8. หรื อถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4.9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
5. เป็ นผูท้ ี่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็น หรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็ น
อิสระโดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว
6. เป็ นผูท้ ี่ได้รับความเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
7. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิ กจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรื อ การว่าจ้างบริ ษ ัทตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั
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8.
9.
10.
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6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7. ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั
ในการปฏิ บัติห น้าที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมี ข้อ สงสั ยว่ามี รายการหรื อ การกระท าดังต่ อ ไปนี้ ซึ่ งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
7.1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.2. การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
7.3. การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ารายการ หรื อการกระทาตามข้างต้นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
สอบทานให้บริ ษทั มีการกาหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ ให้บริ ษทั มีการติดตามและรายงานปลงาน เพื่อเป็ น
แนวทางในการบริ หารงานในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายของบริ ษทั
สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป

• คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่ อ-นามสกุล
1.นางสาวอรสา วิมลเฉลา
2.นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
3.นายเกริ ก ลีเกษม1
4.นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
5.นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
6.นางมาลี อินทร
7.นางสุ ภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริ ญ
8.นางพิมพ์ชนก ขาอินทร์2
9.นายเดวิด สมัญญาภรณ์3
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ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

หมายเหตุ : 1.นายเกริ ก ลีเกษม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
แทนนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ หาร มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562
2.นางพิมพ์ชนก ขาอินทร์ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562
3.นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562

• ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. นาเสนอเป้ าหมาย นโยบาย แผนธุ รกิ จ รวมถึ งบกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิจ และงบประมาณประจาปี ของบริ ษทั ฯ การขยาย
กิจการ การกาหนดแผนการเงิน นโยบายการบริ หารทรั พยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ าย
บริ หารเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
2. ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน
เป้าหมายที่กาหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. พิจารณาอนุมตั ิการดาเนินงานที่เป็ นธุรกิจปกติ ตลอดจนการดาเนินงานที่เป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมี
เงื่อนไขทางการค้าทัว่ ไปในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั
ได้มี ม ติ อ นุ มัติ ใ นหลัก การไว้แ ล้ว ทั้ ง นี้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารด าเนิ น งานภายใต้บั ง คับ และหลัก เกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ตลอดจนคู่มืออานาจดาเนิ นการซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
4. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษทั ฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
5. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจาปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิก่นอนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นต่อไป
6. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป

• คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่ อ-นามสกุล
1.นางสาวอรสา วิมลเฉลา
2.นายเกริ ก ลีเกษม1
3.นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
4.นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
5.นางมาลี อินทร
6.นางสุ ภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริ ญ
7.นางพิมพ์ชนก ขาอินทร์2
8.นายเดวิด สมัญญาภรณ์3

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนลียีระบบปั๊ม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย สานักงานกรุ งเทพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน

หมายเหตุ : 1.นายเกริ ก ลีเกษม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
แทนนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ลาออกจากตาแหน่งคณะผูบ้ ริ หาร มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562
2.นางพิมพ์ชนก ขาอินทร์ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562
3.นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562
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แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

• ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริหาร
1. การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยรวมเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. กาหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามกลยุทธ์และ
แผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. ดาเนินการและปฏิบตั ิภารกิจที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายและตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย
5. อนุ มตั ิและ/หรื อมอบอานาจการทานิติกรรมเพื่อผูกพันบริ ษทั ฯ สาหรับธุรกรรมปกติของบริ ษทั ฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดาเนิ นการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็ นการ
ผูกพันทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ โดยตรง
6. ประสานงานผูบ้ ริ หารและพนักงานเพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริ ษทั ฯ
8. พิจารณาการนาสิ ทธิ และทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริ ษทั ห้าง ร้ าน หรื อสถาบันการเงินเพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
9. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าใช้จ่ายการดาเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิมอบหมายไว้
10. พิ จารณาอนุ มัติการลงทุ น ในตราสารและหลักทรั พ ย์เพื่ อ บัญ ชี ของบริ ษ ัท ฯ ในวงเงิ น ตามที่ คณะกรรมการบริ ษ ัท อนุ มัติ
มอบหมายไว้
11. อนุมตั ิในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่ วมทุนกับผูป้ ระกอบกิจการอื่นๆ และให้นาเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสาหรับปี หรื อที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติ
อนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทางานของพนักงานให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบตั ิงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการ
ดาเนินธุรกิจ
14. ส่งเสริ มพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิม่ ศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึ กษาต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินการของบริ ษทั ฯ
16. พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ที่ เป็ นเงื่ อ นไขปกติ ท างการค้าเช่ น ซื้ อ ขายสิ น ค้า ด้ว ยราคาตลาด การคิ ด
ค่าธรรมเนียมบริ การในอัตราค่าธรรมเนี ยมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทัว่ ไป เป็ นต้น ภายใต้นโยบายที่ได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
17. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควรตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม
และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
18. ดาเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารไม่มี
อานาจในการอนุมตั ิเรื่ องหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็ นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
สาคัญของบริ ษทั และ/หรื อรายการที่ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร หรื อบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้งมี ส่วนได้เสี ย หรื อมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ้นกับบริ ษทั ฯ ยกเว้นเป็ นรายการที่เป็ นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการ
กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์โดยได้อนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณา
อนุ มัติไว้และได้ขอความเห็ นชอบจากผูถ้ ื อหุ้นในการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่
สาคัญของบริ ษทั ฯ แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องดังกล่าว
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

• ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
1. ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั ฯ
2. ตัดสิ นใจในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษทั ฯ กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษทั ฯ รวมถึงการควบคุมการ
บริ หารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็ นผูม้ ีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคาสั่ง หนังสื อแจ้งใดๆ ตามที่
กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
4. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม
และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
5. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
7. อนุมตั ิและแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
8. ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ ดั การ จะไม่สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริ ษทั ฯ

• คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่ อ-นามสกุล
1.นางจันทร์จิรา สมัครไทย
2.นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์2
3.นางสาวจิรนาถ สุ มานนท์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : 1.นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 แทนนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ที่ลาออกจากตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562

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

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่ อ-นามสกุล
1.นางสาวอรสา วิมลเฉลา1
2.นายเกริ ก ลีเกษม2
3.นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
4.นางมาลี อินทร3
5.นางสุ ภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริ ญ4
6.นางพิมพ์ชนก ขาอินทร์5

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

หมายเหตุ : 1.นางสาวอรสา วิมลเฉลา ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
แทนนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
มีผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
2.นายเกริ ก ลีเกษม ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
3.นางมาลี อินทร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
4.นางสุ ภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริ ญ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
5.นางพิมพ์ชนก ขาอินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
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• ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและโครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ
เช่น ความเสี่ ยงด้านการเงิน ความเสี่ ยงด้านการลงทุน และความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของกิจการ เป็ นต้น เพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็ นไปตามแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้
สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ ยงแต่ละประเภทให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่ วม
ในการบริ หารและควบคุมความเสี่ ยง
3. ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
4. กาหนดเกณฑ์วดั ความเสี่ ยงและเพดานความเสี่ ยงที่บริ ษทั จะยอมรับได้
5. กาหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ ยงให้เหทาะสมต่อสภาวการณ์
6. ประเมินความเสี่ ยงในระดับองค์กร และกาหนดวิธีการบริ หารความเสี่ ยงนั้นให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแล
ให้มีการบริ หารความเสี่ ยงตามวิธีการที่กาหนดไว้
7. ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ ยง
8. มีอานาจในการเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรื อแต่งตั้งและกาหนดบทบาทที่ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทุกระดับมีหน้าที่บริ หารความ
เสี่ ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงบรรลุวตั ถุประสงค์
9. รายงานผลเกี่ยวกับการบริ หาร การดาเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริ ษทั และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่ งที่ตอ้ ง
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กาหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
10. จัดทาคู่มือการบริ หารความเสี่ ยง
11. ระบุความเสี่ ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบบริ ษทั
12. จาทาแผนงานเพื่อป้องกัน หรื อลดความเสี่ ยง
13. ประเมินผล และจัดทารายงานการบริ หารความเสี่ ยง
14. จัดวางระบบบริ หารความเสี่ ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
15. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
ทั้งนี้ ให้กรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่งพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ และให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และมีอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

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

• การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
1.กรรมการบริษัท
การสรรหาคณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และนาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ซึ่ งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ ษทั รายละเอียดดังนี้
1.1. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
1.2. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็ นกรรมการอิสระ
• คุณสมบัติของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ
2. ต้องสาเร็ จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริ ญญาตรี ในสาขาใดก็ได้
3. เป็ นผูม้ ีความรู ้ในกิจการของบริ ษทั ฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู ้ความสามารถที่มีเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
4. เป็ นผูม้ ีความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีคุณธรรมสู ง
กรรมการต้องไม่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริ ษทั ในกรณี ที่กรรมการคนใดคนหนึ่ งมี
ตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาถึงประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงานเหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ ง
ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)ในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ้นทุกครั้ง ให้
กรรมการจานวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดออกจากตาแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจานวนกรรมการทั้งหมดออกเป็ นสามส่วนเท่ากัน
ได้ ให้กรรมการที่ออกมีจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
▪ เสี ยชีวิต
▪ ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้รับจดหมายลาออก)
▪ ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของกฎหมายหรื อตามข้อบังคับ
บริ ษทั ฯ
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▪ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นลงมติให้ออก
▪ ศาลมีคาสั่งให้ออก
2.กรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่ งบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระจะพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุ น รวมถึ งประกาศ
ข้อบังคับและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จานวนกรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดและไม่นอ้ ยกว่า 3
คน วาระในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระต้องไม่เกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน หากมีความจาเป็ นเกิน 9 ปี ต้องระบุเหตุผลที่ชดั เจน
• คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีรายละเอียดดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูก จ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
3. ควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของ
ส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
4. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิ ดา มารดา คู่
สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
5. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู ้
ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
6. ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ รวมถึ งการทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อ
ให้กูย้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ
หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่
20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
7. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
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8. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
9. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่ งเป็ น
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่ วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่รับเงิน เดือน
ประจา หรื อถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
11. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
3.กรรมการตรวจสอบ
การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ โ ดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
2. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
• คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. เป็ นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคานิยามของกรรมการอิสระที่กาหนดโดยประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
4. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะมีกาหนด 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อสิ้นสุ ดวาระการ
ดารงตาแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่ งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
อาจเห็นสมควร
4.กรรมการบริหาร
การสรรหากรรมการบริ ห ารจะพิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ โ ดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน และน าเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุ มตั ิการแต่งตั้ง ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารทาหน้าที่ในการบริ หารกิจการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ และพิจารณา กลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนติดตามการดาเนินนโยบายและแนว
ทางการบริ หารงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.กรรมการบริหารความเสี่ยง
การสรรหากรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และนาเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิการแต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทาหน้าที่กาหนดนโนบาย โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยง
โดยรวม และแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร รวมถึ งการรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่าง
สม่าเสมอ
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6.ผู้บริหารระดับสู ง
การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาถึง
คุณสมบัติที่ ครบถ้วน เหมาะสม มี ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิต่อไป ในส่ วนของผูบ้ ริ หารระดับสู งอื่นๆ จะพิจารณาถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนและความ
เหมาะสมโดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ

• การประชุมคณะกรรมการ
รายละเอียดการเข้าร่ วมการประชุมของกรรมการแต่ละท่านประจาปี 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่ อ-นามสกุล
1.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
2.นางสาวอรสา วิมลเฉลา
3.นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
4.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช1
5.นายเกริ ก ลีเกษม2
6.นางจันทร์จิรา สมัครไทย
7.นางสาวจิรนาถ สุ มานนท์
8.นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
9.นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
10.นางมาลี อินทร
11.นางสุ ภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริ ญ
11.นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์3
12.นางพิมพ์ชนก ขาอินทร์ 4
13.นายเดวิด สมัญญาภรณ์5

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่ างๆ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ บริหาร
ความเสี่ยง
สรรหาฯ
4/4
4/4
4/4
12/12
1/1
4/4
10/12
3/4
9/9
3/3
1/1
3/3
1/1
4/4
4/4
3/3
4/4
4/4
3/3
12/12
11/12
1/1
11/12
12/12
1/1
3/4
2/12
1/1
3/12
-

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.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ลาออก มีผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
2.นายเกริ ก ลีเกษม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
3.นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์ ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
4.นางพิมพ์ชนก ขาอินทร์ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562
5.นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562

• ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การกากับการทางานของบริ ษทั ฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้น รายละเอียด
ดังนี้
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• ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้อนุมตั ิค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ปี 2561

ตาแหน่ งกรรมการ

ค่าเบีย้ ประชุมต่ อครั้ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

15,000
10,000
12,000
10,000
12,000
10,000

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ปี 2562

ค่าตอบแทน
รายเดือน
28,000
20,000
-

ค่าตอบแทน
รายเดือน
28,000
20,000
-

ค่าเบีย้ ประชุมต่ อครั้ง
15,000
10,000
12,000
10,000
12,000
10,000

• ค่าตอบแทนอื่น
-

ไม่มี

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของกรรมการแต่ละท่านประจาปี 2561 - ปี 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

60,000
40,000
40,000
30,000
40,000
40,000
10,000
30,000
290,000

384,000
280,000
280,000
944,000

-

รวม (บาท)

498,000
60,000
60,000
60,000
60,000
372,000
370,000
1,480,000

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการตรวจสอบ

12,000
10,000
22,000

กรรมการบริหารความเสี่ ยง

กรรมการบริษัท

-

กรรมการบริหาร

รวม (บาท)

-

กรรมการสรรหาฯ

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

กรรมการบริหาร

90,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
450,000

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ปี 2562

กรรมการบริหารความเสี่ ยง

1.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
2.นางสาวอรสา วิมลเฉลา
3.นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
4.นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช1
5.นายวิชยั ไม้แก่นสาร2
6.นางจันทร์จิรา สมัครไทย
7.นางสาวจิรนาถ สุ มานนท์
8.นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
9.นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
10.นางมาลี อินทร
11.นายเกริ ก ลีเกษม3
12.นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์4
13.นางพิมพ์ชนก ขาอินทร์5
14.นายเดวิด สมัญญาภรณ์6
รวม

กรรมการตรวจสอบ

ชื่ อ-นามสกุล

กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ปี 2561

-

36,000
30,000
66,000

444,000
40,000
40,000
30,000
356,000
350,000
10,000
30,000
1,300,000

หมายเหตุ : 1.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ลาออก มีผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
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แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

2.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
นายวิชยั ไม้แก่นสาร ลาออก มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
3.นายเกริ ก ลีเกษม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
4.นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์ ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
5.นางพิมพ์ชนก ขาอินทร์ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562
6.นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562

• ค่ าตอบแทนผู้บริหารที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2562 และปี 2561 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่ผบู ้ ริ หาร รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือนและโบนัส1
อื่นๆ2
รวม

ปี 2561
จานวน (ราย)
ค่าตอบแทน (บาท)
7
22,712,632.00
7
803,080.00
23,515,712.00

ปี 2562
จานวน (ราย)
ค่าตอบแทน (บาท)
9
17,810,299.00
9
752,640.00
18,562,939.00

หมายเหตุ : 1.บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่ผบู ้ ริ หารในส่วนของโบนัสในเดือนมีนาคมของทุกปี
2.ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
3. คุณแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ลาออกมีผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ. 31 ธันวาคม 2562 ผูบ้ ริ หารมีท้งั หมด 8 ท่าน

• ค่าตอบแทนอื่น
-

ไม่มี

• บุคลากร
จานวนบุคลากรทั้งหมด
จานวนพนักงานของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 มีจานวนพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) มีรายละเอียดดังนี้

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

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
9
6
11
20
9
19
10
84

9
5
11
18
10
20
9
81

หมายเหตุ : ฝ่ ายสนับสนุน จะครอบคลุมถึง Strategic Team แผนกบุคคลธุรการ แผนกไอที แผนกจัดซื้อ แผนกคลังสิ นค้า
แผนกจัดส่งสิ นค้า
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

• ค่าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2561 และปี 2562 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน
เงินเดือนและโบนัส
อื่นๆ1
รวม

ปี 2561 (บาท)

ปี 2562 (บาท)

33,449,800.06
2,182,792.00
35,632,592.06

31,076,725.18
2,287,610.93
33,364,336.11

หมายเหตุ : 1.ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

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

• ข้อพิพาทด้านแรงงาน
-

ไม่มี

• นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการฝึ กอบรมและการพัฒ นาบุคลากร เพื่อที่ จะเสริ มสร้ างความรู ้ความสามารถให้แก่
พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานให้กา้ วทันการเปลี่ยนแปลงและเป็ นไปตามกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ โดยมีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1.การฝึ กอบรมพนักงานต้องมีการจัดทาเป็ นแผนการฝึ กอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานเป็ นหน้าที่ที่จะทาร่ วมกันดังนี้
▪ บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายมุ่งมัน่ ที่จะฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่ วยงานทรัพยากรบุคคลเป็ น
ผูด้ าเนินการ และกาหนดเป็ นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝึ กอบรมจานวนเท่าใดต่อปี
▪ ผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างสม่าเสมอโดยพิจารณา
จากแผนการฝึ กอบรม
▪ พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุ งตนเองตามแผนพัฒนาให้ทนั กับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
3.การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ การฝึ กอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่น ๆ โดยให้กาหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจาเป็ น
4.บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมเพื่อเป็ นการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานของ
พนักงานโดยหน่วยงานดาเนินการเองและโดยสถาบันภายนอกองค์กร
• การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
4.1.การอบรมหลักสู ตรด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
หลักสู ตรที่ให้ความสาคัญในเรื่ องความปลอดภัยเบื้องต้นให้กบั พนักงาน เพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจและความ
ตระหนักถึงความปลอดภัย เพื่อลดการเกิดอุบตั ิเหตุและส่งเสริ มในเรื่ องความปลอดภัยในการทางาน
4.2.การฝึ กซ้ อมดับเพลิงและฝึ กอพยพหนีไฟ ตามที่กฎหมายกาหนด
บริ ษทั จัดให้มีการฝึ กซ้อมดับเพลิงขั้นต้นให้กบั พนักงาน โดยเชิญเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

เป็ นวิท ยากรเข้ามาในส่ วนภาคปฏิ บัติภายในบริ ษทั เพื่อให้พ นักงานมี ความรู ้ ความเข้าใจและตระหนัก เกี่ ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั เบื้องต้น
4.3. การอบรมหลักสู ตรสาหรับพนักงานปฎิบัติการ
บริ ษ ัท ตระหนักว่าพนักงานคื อทรั พ ยากรที่ มี คุณ ค่าและเป็ นกาลังสาคัญ ในการขับ เคลื่ อ นบริ ษ ัท ให้ บ รรลุ
เป้ าหมาย ดังนั้นบริ ษทั จึงได้สนับสนุ นการอบรมรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่ งเสริ มความรู ้ให้กบั พนักงาน โดยสรุ ป
หลักสู ตรที่จดั อบรมและจานวนที่อบรมในปี 2562 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ลาดับ

หลักสู ตรการอบรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

หลักสู ตร การปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจัน่
หลักสู ตร จป.หัวหน้างาน
หลักสู ตร จป.เทคนิค
หลักสู ตร คณะกรรมการความปลอดภัย
หลักสู ตร ความปลอดภัยในการทางานที่อบั อาศสาหรับ 4 ผู ้
หลักสู ตร Five system and vertical
หลักสู ตร พนักงานควบคุมเครื่ องจักรรถยกอย่างปลอดภัย
หลักสู ตร การขันแน่นเครื่ องจักรและหน้าแปลน
หลักสู ตร ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยผูป้ ระสบเหตุ
จากไฟฟ้า
หลักสู ตร Training Dynamic Leadership and People management program
หลักสู ต ร เทคนิ ค การลดต้น ทุ น และประสิ ท ธิ ภาพการซ่ อ มบ ารุ งโดย Lean
Maintenance
หลักสู ตร Smart Operation & Kaizen
หลักสู ตร การวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สัมมนาหลักสู ตร จัดซื้อง๊ายง่ายกับสิ นค้าอุตสาหกรรมใหม่ 4.0
สัมมนาหลักสู ตร ล้างไม่ออกกรองไม่ผ่าน บอกเราได้ดว้ ยนวัตกรรมการกรอง
สู งสุ ด 1 ไมครอน “ล้างเองได้ ไม่งอ้ คน”
สัมมนาหลักสู ตร นวัตกรรมใหม่ของระบบปั๊ มน้ าและการประยุกต์ใช้งานใน
ภาคอุตสาหกรรม
สัมมนาหลักสู ตร ท่อนวัตกรรม 4.0 ไร้สนิม ติดตั้งเร็ ว ไม่มีงานประกายไฟด้วย
Syler & PP-R ด้วยท่อพลาสติกไลน์นิ่ง และท่อสวมเชื่อมแบบ Homogenized
หลักสู ตร Save the Planet

10
11
12
13
14
15
16
17
18

62

จานวนพนักงาน
เข้ าอบรม
10
1
2
3
1
2
1
2
2

ชั่วโมงอบรม
(ต่ อครั้ง)
8
16
24
16
24
16
32
6
6

37
2

16
8

2
27
60
60

8
8
6
6

50

6

60

6

60

6
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งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานประจาปี 2562
แนวทาง

วิธีการ

ค่าใช้ จ่าย

ผลการดาเนินงาน

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

การอบรมทัว่ ไป
การอบรมขณะปฏิบตั ิงาน (On the Job Training)
การส่ งพนักงานไปอบรมในหลักสู ตรที่จดั โดยสถาบันภายนอก
ตามตาแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การอบรมด้านวิศวกรรม
จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้จากผูข้ ายสู่ลูกค้าของบริ ษทั

50,000.00
32,000.00

จัดอบรมทั้งปี รวม
12 หลักสู ตร

การจัดสัมมนา

9,740.00
76,922.50

จัดสัมมนาทั้งปี
รวม 5 หัวข้อ

• ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2561-2562 ให้แก่บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่น
แนล จากัด รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ค่าตอบแทน
ค่าบริ การอื่น (non-audit-fee)

63

ปี 2561 (บาท)

ปี 2562 (บาท)

1,200,000
-ไม่มี-

1,000,000
-ไม่มี-
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9.การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานสากล เสริ มสร้างความโปร่ งใสและการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และ
สร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดแก่ผถู ้ ือหุ้น ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ซึ่ งจะนาไปสู่ ความมัน่ คงเจริ ญก้าวหน้า เป็ นเครื่ องมือเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักปฎิบตั ิแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะผูน้ าสู งสุ ดของ

องค์กรได้ถือปฎิบตั ิอย่างเหมาะสม รวม 8 ข้อ ดังนี้
หลักปฎิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ าให้ แก่กิจการอย่ าง
ยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลให้บริ ษทั มีการบริ หารจัดการที่ดีในฐานะ
ผูน้ าขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่ชดั เจนว่า การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ต้องมิได้มุ่งหวังเพียงแค่สร้างการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ แต่มีความตั้งใจ
ในการสร้างธุรกิจที่ ยงั่ ยืน และขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมๆ กัน ซึ่ งประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั มีแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1.ร่ วมกันกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษทั เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเหมาะสมกับช่วงเวลาในแต่ละปี โดยแบ่งเป็ นระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาวครอบคลุมในทุกด้าน รวมถึงการพิจารณาอนุมตั ิวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ธุรกิจของบริ ษทั
• การทบทวนวิสัยทัศน์ของบริ ษทั จะดาเนินการทบทวนทุก 3 ปี เพือ่ เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเพื่อนาไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยัง่ ยืน อีกทั้งคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
• การทบทวนพันธกิจของบริ ษทั จะดาเนินการทบทวนทุก 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง
• กาหนดกลยุทธ์แผนการดาเนินงานประจาปี ของบริ ษทั ร่ วมกาหนดทุก 1 ปี เพื่อเป็ นแนวทางการดาเนินงานเป็ นไปตาม
เป้าหมาย
2.ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารรายงานการดาเนินงานการตามนโยบาย ให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบเป็ น
รายไตรมาส เพื่อประเมินผลและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมทันเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั
3.ทบทวนการดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กาหนดไว้ รวมทั้ง
มีกระบวนการอนุมตั ิการดาเนินงานที่สาคัญให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการทบทวนอานาจอนุ มตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั มี
อานาจอนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษทั ตามที่กาหนดโดยกฎหมาย
4.ร่ วมกันติดตามดูแลการดาเนิ นงานของคณะผูบ้ ริ หารและพนักงานให้ปฏิบตั ิตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยผ่านการรายงานจากผูต้ รวจสอบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และการรายงานผลการดาเนินงานจากคณะผูบ้ ริ หารเป็ นรายไตร
มาส

หลักปฏิบัติที่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that
Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการต้อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และส่ งเสริ มให้
พนักงานทุกคนในองค์กรต้องร่ วมกันขับเคลื่อนกิจการ โดยคานึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ โดยคานึงถึงผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การดาเนิ นงานในทุกภาคส่ วนบรรลุเป้ าหมาย ทั้งเชิ ง
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คุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยให้คานึ งถึงการสนับสนุนธุรกิจด้านระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศ เพื่อการดาเนินธุรกิจให้ “พัฒนาและเติบโต
อย่างยัง่ ยืน”

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิ ทธิภาพจึงได้ร่วมกันในการกาหนดบทบาทหน้าที่และทบทวนโครงสร้างของ
คณะกรรมการ และกรรมการชุ ดย่อยอื่น ๆ โดยการคัดเลือกบุคคลที่ มีความสามารถและเหมาะสมในการดารงตาแหน่ งกรรมการ การ
พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1. โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย บุคคลที่ มีความรู ้ความสามารถและมี ป ระสบการณ์ ในหลายสาขา เช่ น วิศวกรรมศาสตร์
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริ หารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี การเงิน เป็ นต้น ซึ่ง กรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสู ตรกรรมการจาก
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคลดังกล่าวมีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดนโยบายของบริ ษทั ร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งวางแผนการดาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกาหนดนโยบายทางการเงิน
การบริ หารความเสี่ ยง และภาพรวมขององค์กร มี บทบาทสาคัญในการกากับดู แล ตรวจสอบ และประเมิ นผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ในปี 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยรวมจานวน 5 ชุด ได้แก่
1.คณะกรรมการบริ ษทั
4.คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2.คณะกรรมการตรวจสอบ
5.คณะกรรมการบริ หาร
3.คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.2. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
3.2.1.หลักเกณฑ์ การเลือกตั้ง การแต่ งตั้งกรรมการบริษัท
การสรรหาคณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่ งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั
รายละเอียดดังนี้
1.1. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
1.2. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็ นกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ
2. ต้องสาเร็ จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริ ญญาตรี ในสาขาใดก็ได้
3. เป็ นผูม้ ีความรู ้ในกิจการของบริ ษทั ฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู ้ความสามารถที่มีเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
4. เป็ นผูม้ ีความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีคุณธรรมสู ง
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3.3.วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท
3.3.1 บริ ษทั มิได้กาหนดอายุกรรมการ และ/หรื อจานวนวาระสู งสุ ดที่จะดารงตาแหน่งอย่างต่อเนื่องได้ โดยเชื่อว่าอายุหรื อ
ระยะเวลาดารงตาแหน่งมิได้เป็ นอุปสรรค หากเปรี ยบเทียบกับความรู ้ความสามารถและประสบการณ์อนั ทรงคุณค่าที่แต่ละคนมี และพร้อม
ที่จะนามาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั
3.3.2 ตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ
17. ได้กาหนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการ
ในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลังๆต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่
ได้
3.3.3. บริ ษทั ได้กาหนดไว้ว่ากรรมการต้องไม่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่จดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริ ษทั ในกรณี ที่
กรรมการคนใดคนหนึ่ งมี ต าแหน่ งเป็ นกรรมการในบริ ษ ัทที่ จดทะเบี ยนอื่น ๆ เกิ น กว่า 5 บริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จะพิ จารณาถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงานเหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
3.4. วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ได้กาหนดไว้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน หากดารงตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี ตอ
เนื่องกันบริ ษทั จะรายงานเหตุผลในการแต่งตั้งดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.5. การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3.5.1. คณะกรรมการบริ ษทั นาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิ ผลตอบแทนคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย เป็ นประจาทุกปี ว่ามี
ความเหมาะสมแล้วเมื่อเทียบกับธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งผ่านการนาเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.6. การกากับดูแลกิจการ
3.6.1. คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการในระดับต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
โดยในการพิจารณาและตัดสิ นใจในเรื่ องที่สาคัญๆ จะต้องผ่านความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อ
ถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่ งใส และเป็ นธรรมต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย เพื่อให้ธุรกิจของบริ ษทั มีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
3.6.2. คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ของกฎหมาย พรบ.ตลาดหลักทรั พย์ และ
พรบ. บริ ษ ัท มหาชน(จากัด) เมื่ อบริ ษ ัทจะท าการลงทุ น อื่น ๆ ที่ มีนัยสาคัญ ต่อ รายงานทางการเงิน โดยผ่านขั้น ตอนการอนุ มัติ ตาม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด สามารถตรวจสอบได้ มีความโปร่ งใส เป็ นธรรมต่อพนักงาน ผูบ้ ริ หาร กรรมการและผูถ้ ือหุ้น
3.7 การประเมินการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ ทั้งนี้ ขั้นตอนการประเมินโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่จดั ส่ งแบบ
ประเมินให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่ละคนประเมินตนโดยอิสระ และทาการรวบรวมแบบประเมินผล เพื่อจัดทารายงานสรุ ปและนาเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อนึ่ง ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2561 ได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสรุ ปได้ดงั นี้ ซ่ ึ งจัดให้มีการประเมินผลเป็ นประจาทุกปี และมีการจัดระดับคะแนน
เฉลี่ยดังนี้

0 = ไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
3 = มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
1 = การดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
4 = มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
2 = มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร

66

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ/รายบุคคล ปี 2562
คณะกรรมการบริ ษทั

สรุปหัวข้ อประเมิน
โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่ องดังต่ อไปนี้
มีความเหมาะสม ทาให้ การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
การประชุมคณะกรรมการได้ ดาเนินการในเรื่ องดังต่ อไปนี้ เพื่อให้ คณะ
กรรมการปฏิบัติหน้ าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ ความสาคัญ
ใช้ เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่ องต่ อไปนี้อย่างเพียงพอ

รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

รายคณะ

รายบุคคล

รายคณะ

รายบุคคล

รายคณะ

รายบุคคล

รายคณะ

รายบุคคล

3.84

3.71

4.00

4.00

3.90

4.00

3.33

3.25

3.90

3.75

3.89

3.92

9.94

4.00

3.29

3.13

3.66

3.74

3.95

3.93

3.83

3.87

3.00

3.13

3.80

3.73

3.95

3.95

3.89

3.96

3.09

3.17

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

การประเมินตนเองของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (CEO)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารประเมินตนเอง และให้คณะกรรมการบริ ษทั ทาการ
ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO) โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ ความเป็ นผูน้ า การกาหนดกลยุทธ์ การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการบริ ษทั ความสัมพันธ์กบั ภายนอก การบริ หารงานและความสัมพันธ์
กับบุคลากร การสื บทอดตาแหน่ง ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ คุณลักษณะส่ วนตัว โดยเป็ นการปรับปรุ งจากตัวอย่างแบบประเมินผล
งาน ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี
2561
2562

จานวนข้ อย่อย
54
54

ผลการประเมินตนเอง
3.10
3.27

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
3.23
3.53

ระดับผลคะแนน
ดี
ดี

3.7.5.การประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า
หัวข้ อในการสารวจความพึงพอใจ
1.พนักงานขายสามารถให้คาแนะนาและตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้เป็ นอย่างดี
2.การจัดส่งสิ นค้า ตรงตามวันเวลาที่กาหนด พนักงานจัดส่งส่งสิ นค้ามีกริ ยามารยาทสุ ภาพเรี ยบร้อย
3.ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย ทนทานต่อการใช้งาน ซ่อมบารุ งง่าย
4.ผลิตภัณฑ์ มีราคาที่เหมาะสม คุม้ ค่าเงิน / คุณภาพสิ นค้าสอดคล้องกับราคา
5.พนักงานฝ่ ายบริ การ สามารถให้คาอธิบาย, แก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและรวดเร็ ว
6.ท่านจะแนะนาให้เพื่อนและคนรู ้จกั ใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การจาก สยามอีสต์
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4.44
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4.22
4.03
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3.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั เข้าอบรมหลักสู ตรต่างๆ หรื อเข้าร่ วม
การสัมมนาหลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษา/การอบรมว่า จะเป็ นการพัฒนากรรมการ
ให้ได้ความรู ้ที่ทนั ต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็ นผูบ้ ริ หารโดยการจัด
ฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริ ษทั ได้เข้าร่ วมรับการอบรม
หลักสู ตรกรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนดให้กรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่ งหลักสู ตร ได้แก่ Director Accreditation
Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสู ตรที่กาหนดแล้ว กรรมการบริ ษทั ยังให้ความสาคัญในการ
เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
รายชื่ อ
หลักสู ตรการอบรม
1
ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
• Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ นที่ 121/2015
• Director Certification Program(DCP) รุ่ นที่ 242/2017
• Role of the Chairman Program(RCP) รุ่ นที่ 41/2017
• Advanced Audit Committee Program(AACP) รุ่ นที่ 25/2017
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

2

นางสาวอรสา วิมลเฉลา

• Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ นที่ SEC/2015
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

• Orientation Course-CFO Focus on financial reporting รุ่ นที่ 6
จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

• การบริ ห ารความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมเพื่ อ การพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน (CSR for
corporate Sustainability) รุ่ นที่ 3
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• Chief Transformation Office (CTO)
จากสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

3

นายสิ ทธิชยั ลีเกษม

• Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ นที่ 127/2016
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

4

นายเกริ ก ลีเกษม

• Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ นที่ 153/2018
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

• Orientation Course-CFO Focus on financial reporting รุ่ นที่ 6/2018
จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

• Process Innovation Management and Industry Transformation
จากสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ

• ความรู้พ้นื ฐานสาหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• Data Protection for Business : Road to GDPR Standard
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5

นางจันทร์จิรา สมัครไทย

• Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ นที่ 89/2011
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 13/2014
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
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• Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ นที่ 128/2016
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

7

นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์

• Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ นที่ 167/2019
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

• Smart Disclosure Program (SDP) รอบที่ 8/2560
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• SCP Straight Through
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8

นายเดวิด สมัญญาภรณ์

• Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ นที่ 169/2020
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

• Orientation Course-CFO Focus on financial reporting รุ่ นที่ 8/2019
จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

• Supply Chain Finance and Blockchain Technology 2019
3.9 กรรมการบริษัท มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมตั ิแต่ งตั้งเลขานุการ และกาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3. จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่ บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น และบริ ษทั ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
แสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่
วันที่มีการจัดทาเอกสารหรื อข้อมูลดังกล่าว
4. เป็ นศู น ย์ก ลางในการติ ด ต่ อ สอบถามและรวบรวมข้อ มู ล ที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ต้อ งการจากหน่ ว ยงานต่ างๆ รวมถึ ง
นอกเหนื อจากที่ได้รับจากผูบ้ ริ หาร เช่น ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน รวมทั้งจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ตามที่คณะกรรมการร้องขอ
5. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดีว่า บุคลากรที่จะเข้ามาดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งในทุกระดับ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นตาแหน่ งงานบริ หารที่
สาคัญ และเป็ นส่วนหนึ่ งในการขับเคลื่อนบริ ษทั ไปสู่ เป้าหมาย ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริ ษทั คือ การกากับดูแลให้การสรร
หาบุคลากรดังกล่าว จะต้องเป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส โดยพิจารณาจากความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ กาหนดโครงสร้างค่าตอบแทน
และมีการประเมินที่เหมาะสม รวมตลอดถึงการกากับดูแลให้การบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริ ษทั
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4.1.แผนการสื บทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับการสื บทอดตาแหน่งในระดับผูบ้ ริ หารระดับสู งทุกตาแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาแหน่ง
ผูน้ าองค์กร คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุน องค์กร ตลอดจน
พนักงานว่าการดาเนินงานของบริ ษทั จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารทาหน้าที่พิจารณากาหนด
หลักเกณฑ์และแผนการสื บทอดตาแหน่ง
ดังนั้น คณะกรรมการบริ หารได้ร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ หลักเกณฑ์และแผนการสื บทอดตาแหน่ง โดย
กาหนดนโยบายเตรี ยมความพร้อมด้านบุคลากร และกาหนดแนวทางการพัฒนา รวมทั้งจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเป็ นการวาง
Succession Plan สาหรับเตรี ยมบุคลากรให้มีความพร้อมสาหรับตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
4.2 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในกรณี มีกรรมการเข้าใหม่ บริ ษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริ ษทั เพื่อให้
กรรมการเข้ารับตาแหน่งสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทนั ที โดยมีเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้
• ประสานงานในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั ในด้านกฎหมายและอืน่ ๆ เช่น ข้อบังคับบริ ษทั วัตถุประสงค์บริ ษทั โครงสร้างองค์กร
จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นต้น
• จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เพื่อรับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
ทั้งนี้ ในปี 2562 มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จานวน 2 ท่าน

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible
Business)
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมนุมในทุกๆ พื้นที่ที่เข้าไปดาเนิน
ธุรกิจตามหลักปฏิบตั ิสากล โดยให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีอย่างยัง่ ยืน
โดยยึดหลักการดาเนินงานดังนี้
1.การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม บริ ษทั ฯ ถือปฏิบตั ิแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ก่อให้เกิดความ
เชื่อมัน่ ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อบริ ษทั ฯ ในระยะยาว
2.การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ โดยมุ่งเน้นการ
ส่ งเสริ มคุณธรรม สร้างจิ ตสานึ กและค่านิ ยมที่ถูกต้องในการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฯ จึงกาหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นและ
สื่ อสารให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
3.การแจ้ งเบาะแสการกระทาความผิด บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) จัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรื อข้อ
ร้องเรี ยนการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรื อการกระทาผิดกฎหมายหรื อพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติมิ
ชอบของบุคคลในบริ ษทั รวมถึงความบกพร่ องของระบบควบคุมภายในจากพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นโดยสามารถแจ้งเบาะแสหรื อข้อ
ร้องเรี ยนได้ที่ Email ดังนี้ Orasa.vim@siameastsolutions.com คุณอรสา วิมลเฉลา ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
thanachart.num@siameastsolutions.com ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ บริ ษทั จะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนดังกล่าวเป็ นความลับและจากัดกลุ่มผูร้ ับทราบข้อมูลโดยเปิ ดเผยเฉพาะผู ้
ที่ เกี่ ยวข้องเท่านั้นเพื่อคุ้ม ครองผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้น กับผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรี ยนดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อ ข้อ
ร้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะเปิ ดเผยตัวหรื อเลือกไม่ประสงค์ออกนามก็ได้ หากปรากฎว่ามีผใู ้ ดกลัน่ แกล้งหรื อปฏิบตั ิไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้ง
เบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนบริ ษทั จะลงโทษผูน้ ้ นั ในขั้นเด็ดขาด
4.การเคารพสิทธิมนุษยชน บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชน
5.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ทรัพยากรบุคคลเป็ นสิ่ งสาคัญที่ส่งเสริ มและผลักดันการเติบโตของธุรกิจ บริ ษทั ฯ ได้
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ตระหนักดีถึงการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
6.ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค บริ ษทั ฯ คานึงถึงความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ซ้ือสิ นค้าและบริ การจากบริ ษทั ฯ
รวมทั้งผูบ้ ริ โภคซึ่งเป็ นผูท้ ี่ใช้สินค้าและบริ การที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายด้วยราคาที่เป็ นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
และผูบ้ ริ โภค
7.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ใส่ใจในความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของบุคลากรและชุมชนโดยรอบสถาน
ประกอบการ บริ ษทั ฯ มุ่งส่ งเสริ มและปลูกฝังจิ ตสานึ กทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นวิถีดาเนิ น
ชี วิตประจาวันของบุคลากร เพื่อประโยชน์ ของทุ กคน รวมทั้งชุ มชนและสังคมโดยรวม บริ ษทั ฯสนับสนุ น ให้มีการใช้ทรั พยากรอย่าง
เหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง
8.การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม บริ ษทั ฯ ย่อมมีภาระที่ตอ้ ง
รับผิดชอบในการพัฒนา และคืนกาไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริ ษทั ฯ เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนตามการพัฒนาของสังคม บริ ษทั ฯ
ถือเป็ นหน้าที่ และเป็ นนโยบายหลักในการให้ ความสาคัญ กับ กิจกรรมของชุ มชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุ มชน
สิ่ งแวดล้อม ทานุ บารุ งศาสนา สร้างสรรค์และอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุ นการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุ นกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ดอ้ ยโอกาสให้เป็ นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
บริษัทได้ ดแู ลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ าง ๆ โดยมีแนวปฎิบัติดงั นี้
1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ระลึ กอยู่เสมอว่าผูถ้ ื อหุ้น คือเจ้าของกิจการและบริ ษทั ฯ มี หน้าที่ สร้ างมูลค่าเพิ่มแก่ ผูถ้ ือหุ้นในระยะยาวจึ งกาหนดให้
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี้
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนิ นการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นโดยรวม
• นาเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษทั ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงินการบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่าเสมอและ
ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
• แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริ ษทั ฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่ งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
• ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อดาเนินการ
ใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็ นนโยบายของ
บริ ษทั ฯ ที่จะให้การปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงมีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
• ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชน
• ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พพนักงานและให้ความสาคัญในด้านการดูแล
สวัสดิการของพนักงาน
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
• การแต่ งตั้ง โยกย้าย รวมถึ งการให้ ร างวัล และการลงโทษพนัก งาน กระท าด้ว ยความสุ จ ริ ต ใจ และตั้งอยู่บ นพื้ น ฐานความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
• ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
• รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ทางวิชาชีพของพนักงาน
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

• ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้า จึงได้กาหนดนโยบายในการปฏิบตั ิต่อลูกค้าดังนี้
• บริ การลูกค้าด้วยความสุ ภาพ มีความกระตือรื อร้น พร้อมให้การบริ การ ต้อนรับด้วยความจริ งใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ ใจ ดูแล
ผูร้ ับบริ การดุจญาติสนิท บริ การด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
• รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริ การ โดยไม่มีการ
โฆษณาเกินความเป็ นจริ งที่เป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของผลิตภัณฑ์และการบริ การของบริ ษทั ฯ
4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิ บตั ิต่อคู่ คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ ทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม ซื่ อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรี ยบคู่ค้า โดย
คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
• ไม่เรี ยกหรื อรับหรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
• กรณี ที่มีข้อมูลว่ามีการเรี ยกหรื อรับหรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น ต้องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรื อ
เจ้าหนี้ และร่ วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
• ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ตอ้ งรี บแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ งขัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าโดยไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล
จึงกาหนดหลักนโยบายดังนี้
• ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม
• ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ขึ้น

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตามแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้แนวคิดของ The Committee
or Sponsoring Organizations of the Treadway commission (“COSO”) บริ ษทั ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาเป็ นแนวทางการบริ หาร ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร ได้กาหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทาง และควบคุมการปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
เหมาะสมและโปร่ งใส เช่น นโยบายกากับดูแลกิจการที่ ดี และจรรยาบรรณธุ รกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ นโยบายบัญชี นโยบายการสื บทอดตาแหน่ง
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2.

3.

4.

5.

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร กาหนดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความ
เหมาะสมมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การควบคุมภายในเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
• บริ ษทั มีคณะกรรมการความเสี่ ยง เป็ นผูท้ าหน้าที่ กาหนดวัตถุประสงค์ และบริ หารจัดการประเมินผล กาหนดระดับ
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ นาเสนอรายงานให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างเหมาะสมทันเวลา
• บริ ษทั คานึ งถึงความเสี่ ยงของปั จจัยภายใน และภายนอก ที่อาจส่ งผลต่อธุรกิจ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ทันทีที่มีผลกระทบ
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
• บริ ษทั ฯ มีระบบการจัดการควบคุมภายในสาหรับการปฏิ บัติงานเพื่อลดความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ผ่านระบบ ISO 9001-2015
• บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน โดยปฏิบตั ิงานตามคู่มือของแต่ละฝ่ าย/แผนก และมีการกาหนดอานาจการอนุมตั ิ
เพื่อให้มีการดาเนินงานได้อย่างสะดวกและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information and Communication)
• ข้อมูลภายใน บริ ษทั ฯได้กาหนดขั้นของการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั
• ข้อมูลภายนอก บริ ษทั ฯ ได้มีระบบป้องกัน Firewall ในการรับ ส่ง เอกสารจากภายใน
• การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน ต้องได้รับอนุมตั ิจากผูท้ ี่บริ ษทั ฯ มอบหมายให้เปิ ดเผยได้เท่านั้น
• มีช่องทางการสื่ อสารจากผูถ้ ื อหุ้นหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อรับเรื่ องร้องเรี ยน ผ่านทาง Website, Email, เลขานุ การ
บริ ษทั
ระบบติดตาม (Monitoring Activities)
• บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริ ษทั เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จากัด (“เอ็มเอ”) ซึ่ งเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินความ
พอเพียงของระบบควบคุมภายในของเป็ นต้น โดยผูต้ รวจสอบภายในดังกล่าวได้จดั ทารายงานผลการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และนาเสนอรายงานให้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อให้บริ ษทั ฯ ได้
ดาเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะนาไปสู่การเสริ มสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) ให้แก่บริ ษทั ฯ ในระยะยาว
• บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างผูส้ อบบัญชี ซึ่งเป็ นอิสระ โดยรายงานผลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
1. แผนบริหารเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้มีการพิจารณา กลัน่ กรองให้มีการประเมินความเสี่ ยงที่ครอบคลุมความเสี่ ยง ด้านกล
ยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านการเงิ น ความเสี่ ยงด้านการดาเนิ นงาน ความเสี่ ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ ยงด้านอื่น ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี นัยสาคัญ รวมถึ งพิ จารณาถึ งความสอดคล้อ งกับ เป้ าหมาย กลยุท ธ์ขององค์กร และ ได้ม อบหมาย
ผูร้ ับผิดชอบเพื่อนาไปปฏิบตั ิ รวมถึงการพิจารณาและให้ขอ้ คิดเห็นต่อแผนบริ หารความเสี่ ยงโดยมุ่งเน้นการ ปรับปรุ งคุณภาพของ
แผนบริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับองค์กรและสถาณะการณ์ต่าง ๆ ก่อนนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษทั
2. การติดตามกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงได้มี การติ ด ตามความก้าวหน้ าของแผนด าเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ยง พร้ อ มทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งการดาเนินงานให้มีการนาไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงมีการรายงานผล การบริ หาร
ความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบเป็ นลาดับถัดไป
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3. สร้ างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้ เกิดขึน้ ในองค์กร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้รวมความเสี่ ยงของบริ ษทั บรรจุเป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการควบคุม รวมถึงการรายงาน
ความเสี่ ยง อยู่ในระบบ ISO 19001: 2015 เพื่อสร้างให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบ และคณะกรรมการ
บริ หารของบริ ษทั รายงานต่อคณะกรรมการความเสี่ ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการความเสี่ ยงรายงาน ให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบเป็ นลาดับ
ถัดไป
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญ ในการติดตามกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้บริ ษทั สามารถ
ดาเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
คณะกรรมการบริ ษทั เล็งเห็นถึงความสาคัญของความน่าเชื่อถือการรายงานทางการเงินต่อผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น
โดยมีการตรวจสอบความถูกต้อง รายงานทางการเงินเป็ นประจาทุกไตรมาส ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี และได้ทาการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทางด้านการเงิน อย่างเพียงพอ และทันเวลา ดังนี้
7.1. เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของบริ ษทั ผ่านช่องทาง ดังนี้
• การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (Setportal)
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
• รายงานประจาปี (แบบ 56-2)
• เว็บไซต์บริ ษทั www.siameastsolutions.com
7.2. เปิ ดเผยผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น
• เข้าร่ วมกิจกรรม “ บริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน” (Opportunity Day)
• เข้าร่ วมกิจกรรม mai FORUM มหกรรมรวมพลังคน mai

• สื่ อมวลชนต่าง ๆ
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
8.1. คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิพ้นื ฐานของผูถ้ ือหุ้นและไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้น จึง
มีแนวทางปฏิบตั ิในการสื่ อสารให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วม ดังนี้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการควรเปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรื อส่งเสริ มผูถ้ ือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผูถ้ ือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. คณะกรรมการดูแลให้บริ ษทั มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระหรื อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ้น หรื อในเอกสารแนบวาระการประชุมควรละเว้น
การกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั
3. คณะกรรมการอานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่ และควรละเว้นการกระทา
ใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสี ยงลงมติ ไม่ควรมีวิธีก ารที่ยงุ่ ยากหรื อมีค่าใช้จ่ายมาก
เกินไป สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
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4. คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน
และแจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยแพร่ หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้า
ดังกล่าวไว้บน website ของบริ ษทั คือ www.siameastsolutions.com
5. คณะกรรมการสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ และ
ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น
2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการส่งเสริ มให้บริ ษทั นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถ้ ือหุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยา
2. จัดให้กรรมการทุกคนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยผูถ้ ือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆในเรื่ องที่เกี่ ยวข้อง
ได้
3. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นจัดให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณี ที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
4. คณะกรรมการส่งเสริ มให้บริ ษทั จัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการประชุมสามัญและ
วิสามัญผูถ้ ือหุ้น และเปิ ดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
5. คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง การทารายการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี มีขอ้ โต้แย้งในภายหลัง
6. ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคาถามต่อที่
ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้
3. การจัดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
1. รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการ
ประชุม รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นตั้งประเด็น หรื อซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ว่ามีผถู ้ ือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสี ยงเป็ นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
2. บริ ษทั เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ้นในวันทาการ
ถัดไปบน website ของบริ ษทั คือ www.siameastsolutions.com
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10.ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)มุ่งมัน่ ที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของ
ชุมนุ มในทุกๆ พื้นที่ที่เข้าไปดาเนินธุรกิจตามหลักปฏิบตั ิสากล โดยให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วม ของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาวิถี
ชีวิต และความเป็ นอยู่ที่ดีอย่างยัง่ ยืน โดยมีหลักการปฏิบตั ิตามแนวกิจการเพื่อสังคมตามมาตรฐานสากล จึงกาหนดนโยบายการบริ หาร
จัดการเพื่อความยัง่ ยืน ดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
5. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
7. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
8. การจัดทารายงานด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม
9. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
1.การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั จัดให้มีระบบบริ หารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่ งใส เท่าเทียม และเป็ นธรรม เพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
แนวปฏิบัติ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนที่กาหนด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 8 ข้อ ได้แก่
1.ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
2.กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
3.เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล
4.สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งและการบริ หารบุคลากร
5.ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6.ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7.รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
8.สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ้น
2.การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ถือปฏิบตั ิแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอันจะส่ งผลดีต่อบริ ษทั ใน
ระยะยาว
แนวปฏิบัติ
1.หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อหากพบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็
ควรจัดให้มี กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็ นธรรมและมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างครบถ้วน
2.ส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการ เล่นพรรคเล่นพวก หรื อร่ วมสมคบคิดกัน
3.ไม่สนับสนุนการดาเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
4.จัดให้มีระบบการบริ หารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสิ นบนและทุจริ ต หรื อสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชกั ช้า รวมถึง
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มีกระบวนการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิ ทธิภาพ พร้อมกับให้ความเป็ นธรรมหากเกิดกรณี ดังกล่าวขึ้น
5.รณรงค์ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเห็นความสาคัญของการ ต่อต้า นการทุจริ ต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบน
ในทุกรู ปแบบ
3.การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
แนวปฏิบัติ
1.สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิ ทธิมนุษยชน โดยหมัน่ ตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วง
ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
2.ส่ งเสริ มให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุน้ ให้มีการปฏิบตั ิตาม
หลักการสิ ทธิ มนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริ ษทั ใน
เครื อ ผูร้ ่ วมทุน และคู่คา้
3.บริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อบุคลากรของบริ ษทั ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกาเนิด
เชื้อชาติ เพศ อายุ สี ผิว ศาสนา สมรรถภาพร่ างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการปฏิบตั ิงาน
4.บริ ษทั ให้โอกาสบุคลากรของ บริ ษทั ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่ เหมาะสม และสร้างแรง
กระตุน้ ในการทางาน ทั้งในรู ปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริ ษทั อีกทั้ง
ให้โอกาสบุคลากรของบริ ษทั ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
5.บุคลากรของบริ ษทั ทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุ ดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริ ต เที่ยงธรรม ยึด
มัน่ ในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กบั บุคคลใดบุคคลหนึ่ งทาแทน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมเว้นแต่จะเป็ นการ
จาเป็ น หรื อเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในงานที่ไม่ตอ้ งใช้ความสามารถเฉพาะของตน
6.บุคลากรของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิงานตามสายบังคับบัญชา รับคาสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้ งั คับบัญชาของตน ไม่ขา้ มสาย
การบังคับบัญชาหากไม่มีความจาเป็ น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผบู ้ งั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อบุคคลนั้น หรื อต่อบริ ษทั ทั้งนี้ท้งั นั้นบุคลากรของบริ ษทั จะเปิ ดโอกาส และเปิ ดใจรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
7.บุคลากรของบริ ษทั สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวกของบริ ษทั ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้
ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อสวัสดิการที่ตนมีสิทธิ โดย
ชอบ
8.บุคลากรของบริ ษทั ต้องมีกริ ยามารยาทสุ ภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน
ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่ อมเสี ยต่อภาพลักษณ์บริ ษทั
9.บุคลากรของบริ ษทั สามารถใช้ชื่อ และตาแหน่ งของตนเพื่อเรี่ ยไรเงินเพื่อการกุศลที่บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั แต่ห้ามใช้ชื่อของบริ ษทั
หรื อตาแหน่งในบริ ษทั ในการเรี่ ยไรเงินเป็ นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
10. บุคลากรของบริ ษทั ควรให้ความร่ วมมือในกิจกรรมที่บริ ษทั จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรม
เพื่อสังคมที่ บริ ษทั จัดขึ้น
11. ห้ามบุคลากรของบริ ษทั กระทาการที่ก่อความเดือดร้อน ราคาญ บัน่ ทอนกาลังใจผูอ้ ื่น ก่อให้เกิดความเป็ นปฏิปักษ์ หรื อรบกวน
การปฏิบตั ิงาน ที่มีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้
รวมถึง การละล่วงทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซ่ ึ งภาพลามกอนาจาร ทั้งทางวาจาและการ
สัมผัส

77

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

4.ความรับผิดชอบต่ อลูกค้า และผู้บริโภค
บริ ษทั คานึงถึงความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การจากบริ ษทั รวมทั้งผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ใช้สินค้าและ
บริ การที่บริ ษทั ผลิต ด้วยราคาที่เป็ นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผูบ้ ริ โภค
แนวปฏิบัติ
1.บริ ษทั มุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้า และบริ การให้ครบวงจร บริ การรวดเร็ ว มี คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
ผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่องบุคลากรของบริ ษทั ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผูบ้ ริ โภคอย่างเต็มที่ ด้วยราคา
ที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จากัดสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค และมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรมสาหรับผูบ้ ริ โภค
2.บริ ษทั ต้องไม่ทาการใดอันเป็ นการหลอกลวง หรื อทาให้หลงเชื่อในคุณภาพสิ นค้า และบริ การของบริ ษทั
3.บริ ษทั มุ่งมัน่ พัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริ การของบริ ษทั ความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคนั้นมีความสาคัญ ยิ่ง
บริ ษทั ต้องกาหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์และอบรมพนักงานในเรื่ องความ
ปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริ โภคอย่างเคร่ งครัดต่อเนื่อง
5.การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทเป็ นบริษัทที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคมบริษัทย่อมมีภาระที่ตอ้ งรับผิดชอบในการพัฒนา และคืนกาไรสู่ชุมชน
และสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทเจริญ เติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทถือเป็ นหน้าที่และเป็ นนโยบายหลักในการให้
ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมทานุบารุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติรวมทัง้ สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับ สนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ดอ้ ยโอกาส ให้เป็ นชุมชนที่
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
แนวปฏิบัติ
1.บริ ษทั มุ่งที่ จะทาความเข้าใจ สื่ อสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริ งในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ความรับผิดชอบของ
บริ ษทั ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบของบริ ษทั ในสิ่ งแวดล้อม โดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่อาจเปิ ดเผยได้ ให้
ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลกับนักลงทุน ผูถ้ ือหุ้น และผูส้ นใจทัว่ ไป อย่างทันสถานการณ์
2.บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่ จะมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อมอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่ องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยที่ เกี่ยวข้องตลอดจนส่ งเสริ มกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3.บริ ษ ัท จะคานึ งถึ งทางเลื อกในการใช้ป ระโยชน์ จากทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยให้ มี ผ ลกระทบต่ อความเสี ย หายของสั งคม
สิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
4.บริ ษทั ปลูกฝังจิตสานึ กในเรื่ องความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้เกิ ดขึ้นในบุคลากรของบริ ษทั ทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่ อ ง ให้ ความสาคัญ ในการท าธุ รกรรมกับ คู่ค้าที่ มีเจตจานงเดี ยวกัน กับ บริ ษทั ในเรื่ องความรับ ผิ ดชอบต่อ สั งคมและ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นผูน้ าในการส่งเสริ มการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่ นหลัง
5.บริ ษทั จะคืนกาไรส่ วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ กิจกรรมที่จะกระทาต้อง
เป็ นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมได้จริ ง หากเลือกใช้การบริ จาค จะต้องตรวจสอบ
ข้อมูลผูร้ ับบริ จาค เพื่อให้แน่ ใจว่านาไปใช้เพื่อการกุศ ลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จริ ง และ
การบริ จาคต้องมีเอกสารหลักฐาน
6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ใส่ ใจในความปลอดภัย และสุ ขอนามัยของบุคลากรของบริ ษทั และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริ ษทั มุ่งส่ งเสริ ม
และปลูกฝังจิตสานึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นวิถีดาเนินชีวิตประจาวันของบุคลากรของบริ ษทั
เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริ ษทั สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง
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แนวปฏิบัติที่ดี
1.บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ความปลอดภัยเป็ นเรื่ องสาคัญโดยจัดทาข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและสิ่ งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริ ษทั ต้องศึกษา และปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายนโยบายข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่ งครัด
2.บริ ษ ัทจะดาเนิ น การทุ กวิถีทางเพื่ อควบคุม และป้ องกันความสู ญ เสี ยในรู ป แบบต่างๆอันเนื่ องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภยั การ
บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจากการทางานทรัพย์สินสู ญหายหรื อเสี ยหายการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยการปฏิบตั ิงานไม่ถูกวิธี
และความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่ ปลอดภัยต่อบุคลากรของ บริ ษทั และมีการ
ซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็ นประจา ทั้งนี้ ถือเป็ นหน้าที่ รับผิดชอบของผูบ้ ริ ห ารและพนักงานในการรายงาน
อุบตั ิเหตุอุบตั ิการณ์โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
3.บริ ษทั ดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปการ โดยจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบตั ิการ มีแผน
จัดการเหตุฉุกเฉิ นและสภาวะวิ กฤตขององค์กร เพื่อเตรี ยมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉิ นต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้
ก๊าซสารเคมี หรื อของเสี ยรั่วไหลและมี การเตรี ยมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่น ที่ อาจทาให้การดาเนิ นธุ รกิจหยุดชะงัก เสื่ อมเสี ย
ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กร
4.บริ ษทั จะจัดให้มีการประชาสั มพันธ์และสื่ อความเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจและเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กบั บุคลากรของบริ ษทั
พนักงานของผูร้ ับจ้างตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบายกฎระเบียบขั้นตอนวิธีปฏิบตั ิ
และข้อควรระวังต่างๆทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมตลอดจนนาไปยึดถือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพทรัพย์สินและสิ่ งแวดล้อม
5.บริ ษทั มุ่งมัน่ มีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่ งเสริ มกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
6.หากการปฏิบตั ิงานใดไม่ปลอดภัย หรื อไม่อาจปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่ งแวดล้อม หรื อพบว่าการปฏิ บัติงานมี ผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างร้ ายแรง ให้บุ คลากรของ บริ ษทั ยุติการ
ปฏิบตั ิงานเท่าที่ทาได้ชวั่ คราวเพื่อแจ้งผูร้ ่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดาเนิ นการแก้ไข หรื อวางแผน
แก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบตั ิงานต่อไปโดยเด็ดขาด
7.นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั นาแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ ความสามารถใน
การแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม
แนวปฏิบัติ
1.สารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดาเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั ว่า ก่อให้ เกิดความเสี่ ยงหรื อมีผลกระทบในทางลบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม หรื อไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์
กระบวนการทางานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรก
2.เปิ ดเผยนวัตกรรมที่คน้ พบในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อกระตุน้ ให้ธุรกิจและผูป้ ระกอบการรายอื่นได้
ปฏิบตั ิตาม
3.วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็ นกระบวนการที่ดาเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง
เพื่อ สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริ ญเติบโตควบคู่ การสร้างผลกาไรของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
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8.การจัดทารายงานด้ านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั จะดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลในการปฏิบตั ตามแนวทางการับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
แนวทางปฏิบัติ
1.จัดทารายงานเปิ ดเผยการดาเนิ นงานด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม ที่คลอบคลุมการดาเนิ นการด้านธุ รกิจ ด้านสิ่ งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย และด้านสังคม
2.จัดทาข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ ขอ้ มูลที่หลากหลาย ให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก
9.การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริ มคุณธรรม สร้างจิตสานึกและ
ค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฯ จึงกาหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสื่ อสารให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
1.กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
2.กาหนดระเบี ยบการจัดซื้ อจัดจ้าง การเบิ กจ่ายเงิน หรื อการทาสัญญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนต้องมี หลักฐานประกอบอย่าง
ชัดเจนและมีการกาหนดอานาจอนุมตั ิอย่างเหมาะสมและรัดกุม
3.กาหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านการเงินและการบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าธุรกรรมทางการเงิน
ดังกล่าวเป็ นไปด้วยความถูกต้อง โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
4.กาหนดหลักการให้หรื อการรับของขวัญ สิ่ งของ หรื อการบันเทิงที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการทุจริ ตหรื อการให้
สิ นบน หากเป็ นการรับของขวัญควรเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักว่า
การกระทาหรื อไม่กระทาใดๆ ต้องอยูภ่ ายใต้ความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
5.จัดให้มีการสื่ อสารนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปยังกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับของ
บริ ษทั ฯ ให้รับทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนาไปปฏิบตั ิโดยผ่านช่ องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบการสื่ อสาร
ภายในองค์กร เป็ นต้น
6.กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในกรณี ที่พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยส่ อให้เกิดการทุจริ ตและการ
ประพฤติมิชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถส่งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ
ไปยังบริ ษทั ฯ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมลล์ หรื อจดหมาย
7.จัดทากลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยการกาหนดข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสให้
เป็ นความลับ กรณี ที่ขอ้ มูลของผูแ้ จ้งเบาะแสถูกเปิ ดเผย ผูท้ ี่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกดาเนินการลงโทษ
ทางวินยั
8.กาหนดบทลงโทษกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อสนับสนุ นการกระทาที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยจะดาเนิ นการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลดค่าจ้าง พัก
งาน เลิกจ้าง และดาเนินคดีตามกฎหมาย เป็ นต้น
9.กาหนดให้มีการตรวจสอบและรายงานตามลาดับขั้นของสายงานการบังคับบัญชาของผูก้ ระทาการทุจริ ตจนกระทัง่ ถึงคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั
10. กาหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริ ต
แบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน่ ที่ผบู ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบ
ควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่ ง
ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจไปพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้
จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริ มการทาประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนในทุกๆ พื้นที่ ที่เข้าไป
ดาเนินธุรกิจตามหลักปฏิบตั ิสากล โดยให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ที่ดีอย่ าง
ยัง่ ยืน
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันทากิจกรรม “ปฏิวัติขยะ” โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็ นการรณรงค์ให้พนักงาน
ร่ วมกันแยกขวดน้ าดื่มออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนามาล้างทาความสะอาด แยกฝา แยกฉลาก เพื่อมอบให้กบั วัดจาก
แดง จังหวัดสมุทรปราการ นาไปทอเป็ นผ้าไตรไว้ใช้งาน

บริ ษทั สยามอีสต์โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ตระหนักว่าทุกสิ่ งในระบบนิเวศล้วนเกี่ยวพันกันเป็ นห่วงโซ่ ตั้งแต่น้ า ป่ า
ตลอดจนสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ การอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืนจึงควรดูแลให้ครบวงจร บริ ษทั จึงจัดกิจกรรม “ร่ วมสร้าง
คอนโดให้ ป.ปู คู่ระบบนิเวศป่ าชายเลน” นาทีมพนักงานมากกว่า 80 คน ลงพื้นที่ศนู ย์การเรี ยนรู ้ป่าชายเลนพระเจดียก์ ลาง
น้ า จังหวัดระยอง เรี ยนรู ้และสร้างคอนโดปู เพื่อเป็ นแหล่งอาหาร ที่อยูอ่ าศัย และที่หลบภัยของปู รวมทั้งสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ
ในระบบนิเวศ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีพิธีบวชป่ าขึ้น เป็ นกุศโลบายในการยับยั้งการทาลายธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์ป่า
ไม้ให้อุดมสมบูรณ์
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11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ป ระเมิ นและพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตามแบบประเมิ นความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้แนวคิดของ The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) รวมทั้งระเบี ยบมข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง และมาตรการต่อต้านการ
คอร์ รัปชั่น ตามหลักเกณฑ์ของโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition against
Corruption : CAC) โดยบริ ษทั ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาเป็ นแนวทางการบริ หาร ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร ได้กาหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทาง และควบคุมการปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
เหมาะสมและโปร่ งใส เช่น นโยบายกากับดูแลกิจการที่ ดี และจรรยาบรรณธุ รกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ นโยบายบัญชี นโยบายการสื บทอดตาแหน่ง
• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร กาหนดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความ
เหมาะสมมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การควบคุมภายในเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
• บริ ษทั มีคณะกรรมการความเสี่ ยง เป็ นผูท้ าหน้าที่ กาหนดวัตถุประสงค์ และบริ หารจัดการประเมินผล กาหนดระดับ
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ นาเสนอรายงานให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างเหมาะสมทันเวลา
• บริ ษทั คานึ งถึงความเสี่ ยงของปั จจัยภายใน และภายนอก ที่อาจส่ งผลต่อธุรกิจ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ทันทีที่มีผลกระทบ
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
• บริ ษทั ฯ มีระบบการจัดการควบคุมภายในสาหรับการปฏิ บัติงานเพื่อลดความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ผ่านระบบ ISO 9001-2015
• บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน โดยปฏิบตั ิงานตามคู่มือของแต่ละฝ่ าย/แผนก และมีการกาหนดอานาจการอนุมตั ิ
เพื่อให้มีการดาเนินงานได้อย่างสะดวกและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information and Communication)
• บริ ษ ัท ฯ ได้น าระบบสารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง ในด้า นความถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว เพื่ อ ได้ข้อ มู ล ที่ เหมาะสม
ประกอบการตัดสิ นใจในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
• ข้อมูลภายใน บริ ษทั ฯได้กาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิ งานเพื่อควบคุม ติดตามและสามารถตรวจสอบได้ ในการใช้
ระบบสารสนเทศ
• ข้อมูลภายนอก บริ ษทั ฯ ได้มีระบบป้องกัน Firewall ในการรับ ส่ง เอกสาร
• การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน ต้องได้รับอนุมตั ิจากผูท้ ี่บริ ษทั ฯ มอบหมายให้เปิ ดเผยได้เท่านั้น
• มีช่องทางการสื่ อสารจากผูถ้ ื อหุ้นหรื อผูม้ ีส่ วนได้เสี ย หรื อรับเรื่ องร้องเรี ยน ผ่านทาง Website, Email, เลขานุ การ
บริ ษทั
5. ระบบติดตาม (Monitoring Activities)
• บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริ ษทั เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จากัด (“เอ็มเอ”) ซึ่ งเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินความ
พอเพียงของระบบควบคุมภายในของเป็ นต้น โดยผูต้ รวจสอบภายในดังกล่าวได้จดั ทารายงานผลการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และนาเสนอรายงานให้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อให้บริ ษทั ฯ ได้
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ดาเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะนาไปสู่การเสริ มสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) ให้แก่บริ ษทั ฯ ในระยะยาว
• บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างผูส้ อบบัญชี ซึ่ งเป็ นอิสระ โดยรายงานผลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกไตรมาส
• คณะผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส

การบริหารจัดการความเสี่ยง
1. แผนบริหารเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้มีการพิจารณา กลัน่ กรองให้มีการประเมินความเสี่ ยงที่ครอบคลุมความเสี่ ยง ด้านกล
ยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านการเงิน ความเสี่ ยงด้านการดาเนิ นงาน ความเสี่ ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ ยงด้านอื่นๆ ที่ อาจมี
ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี นัยสาคัญ รวมถึ งพิ จารณาถึ งความสอดคล้อ งกับ เป้ าหมาย กลยุท ธ์ขององค์กร และ ได้ม อบหมาย
ผูร้ ับผิดชอบเพื่อนาไปปฏิบตั ิ รวมถึงการพิจารณาและให้ขอ้ คิดเห็นต่อแผนบริ หารความเสี่ ยงโดยมุ่งเน้นการ ปรับปรุ งคุณภาพของ
แผนบริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับองค์กรและสถาณะการณ์ต่างๆ ก่อนนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษทั
2. การติดตามกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงได้มี ก ารติ ด ตามความก้าวหน้ าของแผนด าเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ยง พร้ อ มทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งการดาเนินงานให้มีการนาไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงมีการรายงานผล การบริ หาร
ความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบเป็ นลาดับถัดไป
3. สร้ างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้ เกิดขึน้ ในองค์กร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้รวมความเสี่ ยงของบริ ษทั บรรจุเป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการควบคุม รวมถึงการ
รายงานความเสี่ ยง อยูใ่ นระบบ ISO 19001: 2015 เพื่อสร้างให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบ และ
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั รายงานต่อคณะกรรมการความเสี่ ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการความเสี่ ยงรายงาน ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั รับทราบเป็ นลาดับถัดไป
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญ ในการติดตามกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้
บริ ษทั สามารถดาเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้

83

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

12.รายการระหว่างกัน
12.1 ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผูถ้ ือหุ้น ผูบ้ ริ หาร และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหมายถึงบริ ษทั ที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ดังกล่าว
ซึ่งสามารถสรุ ปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
นางสาวอรสา วิมลเฉลา

-

นายเกริก ลีเกษม

-

นางมาลี อินทร

-

บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
(“เคสเซล”)

-

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
(“ยูบีเอ”)

-
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เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ โดยดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 39.853 ของทุนจดทะเบียน
ที่ชาระแล้วจานวน 120.00 ล้านบาท
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ โดยดารงตาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.565 ของทุนจดทะเบียน
ที่ชาระแล้วจานวน 120.00 ล้านบาท
เป็ นบุตรของนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิ ทธิ ชัย ลีเกษม ซึ่ งนางสาวอรสา วิมล
เฉลา เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม เป็ น
กรรมการของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ โดยดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายท่อไลนิ่งและวาล์วไลนิ่งที่ใช้กบั ของเหลวที่เป็ นสารเคมี
หรื อของเหลวที่มีลกั ษณะกัดกร่ อน
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนาย
สิ ทธิชยั ลีเกษม
มีผูถ้ ือหุ้นคือ บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด (“พีพีเอ็ม”) มีสัดส่ วนการถือหุ้นในเคส
เซลร้อยละ 92.28 ของทุนจดทะเบี ยนที่ชาระแล้วจานวน 8.00 ล้านบาท ซึ่ ง พีพีเอ็ม ถือ
หุ้ น โดยนางสาวอรสา วิ ม ลเฉลา ในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 99.99 และ พี พี เอ็ ม มี ก รรมการ
ร่ วมกัน กับบริ ษทั ฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิ ท ธิ ชัย ลี
เกษม
ประกอบธุรกิจให้บริ การบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนาย
เกริ ก ลีเกษม
มี ผูถ้ ื อ หุ้ น คื อ บริ ษ ัท สยามอี ส ต์ โซลู ชั่น จ ากัด (มหาชน) (“สยามอี สต์ ”) และบริ ษ ัท
เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด (มหาชน) (“เนาวรัตน์”) มีสัดส่วนการถือหุ้นใน ยูบีเอ ร้อยละ
40 และร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
(“พีพเี อ็ม”)

-

บริษัท สยามราช ทราเวิล จากัด

-

ห้ างหุ้นส่ วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
(“อัครวินท์ ”)

-

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

-

บริษัท วิมลเฉลา จากัด (“วิมลเฉลา”)

-

บริษัท วี-แคร์ โกลบอลเฮลท์ จากัด

-

บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) “ทุน
ธนชาต”

-

บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)

-

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน)
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-

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริ ษทั อื่น
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนาย
สิ ทธิชยั ลีเกษม
มีผถู ้ ือหุ้นใหญ่คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 15.00 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจการเดินทาง
กรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิ ทธิ
ชัย ลีเกษม
มีผถู ้ ือหุ้นใหญ่คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา โดยมีสัดส่ วนการถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุน
จดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 1.00 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
มีกรรมการจานวน 1 รายได้แก่ นางมาลี อินทร ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ โดยดารง
ตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
มี ผูถ้ ื อหุ้ น ใหญ่ คือ นางมาลี อิ น ทร โดยมี สัด ส่ วนการถื อหุ้ น ร้ อยละ 41.67 ของทุน จด
ทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 2.40 ล้านบาท
ประกอบธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมด้ า นการรั บ จ้า งผลิ ต และติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ นางจันทร์จิรา สมัครไทย
ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา
มีผูถ้ ือหุ้นใหญ่คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา โดยมีสัดส่ วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุน
จดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 1.00 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนาย
สิ ทธิชยั ลีเกษม
มีผถู ้ ือหุ้นคือ บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (“พีพีเอ็ม”) มีสัดส่วนการถือหุ้นในวี-แคร์
ร้อยละ 13.25 ของทุนจดทะเบี ยนที่ชาระแล้วจานวน 250 ล้านบาท ซึ่ ง พีพีเอ็ม ถือหุ้น
โดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ พีพีเอ็ม มีกรรมการร่ วมกันกับ
บริ ษทั ฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม
ประกอบธุ รกิจการจัดการหลักทรัพย์ การลงทุน และกองทุน (ยกเว้นกองทุนบาเหน็จ
บานาญ)
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ นายธนชาติ นุ่มนนท์
ประกอบธุ รกิ จ การให้ คาปรึ กษาด้านการบริ หารจัดการอื่น ๆ เกี่ ยวกับ ระบบเศรฐกิ จ
โดยรวมภายในประเทศ
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ นายธนชาติ นุ่มนนท์
ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ นายธนชาติ นุ่มนนท์
แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ ซอร์ สซิ่ง (ประเทศ
ไทย) จากัด

-

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ประกอบธุรกิจการพิมพ์อื่น ๆ ให้บริ การรับจ้างออกแบบ จัดทา ผลิตเนื้ อหา เรี ยบเรี ยง
จัดพิมพ์ รวมถึงให้คาปรึ กษาที่เกี่ยวกับชื่อดิจิทลั และสื่ อสิ่ งพิมพ์ทุกประเภท
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ นายธนชาติ นุ่มนนท์

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันที่บริ ษทั ฯ เข้าทารายการกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสาหรับงวดบัญชีปี 2560 และสาหรับงวด
บัญชีปี 2561 รายละเอียดดังนี้
1.1 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนายเกริ ก ลีเกษม รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
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มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค.
ม.ค. – ธ.ค.
2561
2562

เช่ าที่ดินจังหวัดระยอง
ค่าเช่ าที่ดิน

720,629.40

เจ้ าหนีอ้ ื่น

541,888.20

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2559 บริ ษ ัท ฯ เช่ าที่ ดิ น จานวน 1 แปลง พื้น ที่ 2,000 ตารางวา กับ นาย
720,629.40 เกริ ก ลี เกษม เพื่ อเป็ นที่ ต้ งั ของอาคารส านักงานและอาคารคลังสิ น ค้าที่
จังหวัดระยอง โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาสั ญ ญาเช่ าที่ ดิน นี้ กับ นายเกริ ก ลี เกษม
668,517.60 เป็ นเวลา 20 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2578 โดยมีค่าเช่ า
45,000 บาทต่อเดือน และค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี ซึ่ งค่าเช่าและอัตรา
การขึ้นค่าเช่าอ้างอิงจากการประเมินราคาโดยบริ ษทั ซิ มส์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี
คอนซัลแทนท์ จากัด (ผูป้ ระเมินหลักคือ นายวรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย)
ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็ นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ผูป้ ระเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาค่าเช่าที่ดินด้วยวิธีเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลตลาด บนสมมติฐานการเช่าที่ดิน 20 ปี สิ่ งปลูกสร้างที่ต้ งั อยูบ่ นที่ดิน
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ไม่ได้นาที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างไป
ใช้ป ระโยชน์ ในการให้ เช่ าช่ วงต่ อ กับ บุ ค คลอื่ น บริ ษ ัท ฯ จึ ง ไม่ ไ ด้รั บ
ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเป็ นที่ต้งั ของอาคารสานักงานและอาคาร
คลังสิ น ค้าของบริ ษ ัท ฯ เอง ดังนั้น ค่าเช่ านี้ จึงอ้างอิงเฉพาะการเช่ าที่ ดิ น
เท่านั้น

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

1.2 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ เคสเซล รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ขายสินค้า
รายได้จากการขายและบริการ
เช่ าพื้นที่สานักงาน
ค่าเช่ าพื้นที่สานักงานและ
ค่าบริการ

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

การใช้ งานโทรศัพท์
ค่าโทรศัพท์

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

4,914.00

ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าวัสดุสิ้นเปลืองให้แก่ เคสเซล แต่เป็ นอัตรา
31,100.00 กาไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกับการขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป

132,372.00

164,141.28 ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ท าการต่อ สัญญาเช่าที่ ดินและสัญญาบริ การฉบับ

23,785.04

เจ้ าหนีอ้ ื่น

ม.ค. – ธ.ค.
2562

4,098.18

ใหม่กบั เคสเซล มี ระยะเวลาการเช่ า 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึ ง
วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 โดยมี อ ัต ราค่ า เช่ าและค่ า บริ การรวมจ านวน
29,296.12 13,678.44 บาทต่อเดือน ซึ่งอ้างอิงจากการประเมินราคาด้วยวิธีเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลตลาด
สื บเนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้เช่าพื้นที่สานักงานจาก เคสเซล ซึ่งตั้งอยูท่ ี่อาเภอ
3,600.00 บางเสาธง จัง หวัด สมุ ท รปราการ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ เป็ นส านั ก งาน
กรุ ง เทพฯ เคสเซลจึ ง ได้ใ ห้ บ ริ ษ ัท ฯ ใช้ง านหมายเลขโทรศัพ ท์ ที่ จ ด
ทะเบียนในนามของเคสเซล โดยเคสเซลได้เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามการใช้งานจริ ง

1.3 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ ยูบีเอ รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ขายสินค้า
รายได้ จ ากการขายและ
บริการ

ลูกหนีก้ ารค้า
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มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค.
ม.ค. – ธ.ค.
2561
2562
3,546,100.00

8,346.00

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2562 บริ ษ ัท ฯ ได้น าส่ ง ใบเสนอราคาทั้งหมด 51 รายการ มู ลค่ ารวม
241,900.00 163.72 ล้านบาท โดยรายการขายทั้งหมดดังกล่าว มี อตั รากาไรขั้น ต้น
เฉลี่ยร้อยละ 16.36% และ เป็ นราคาที่ใกล้เคียงกับการขายสิ นค้าให้กับ
ลูกค้าทั่วไป ได้รับการสั่งซื้ อ 8 รายการ มูลค่า 0.20 ล้านบาท ใบเสนอ
ราคาที่เหลือ 7 รายการ มูลค่า 10.42 ล้านบาท ยูบีเอ แจ้งว่าจะไม่สั่งซื้ อ
17,120.00
และใบเสนอราคาอีก 36 รายการ มูลค่า 153.10 ล้านบาท อยู่ระหว่างการ
พิจารณา ซึ่งการขายดังกล่าวเป็ นราคาขายที่สามารถเทียบเคียงได้กบั ราคา
ขายให้แก่ บุ คคลภายนอกอย่างไรก็ดี ปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้น าส่ งใบเสนอ
ราคาทั้งหมด 36 รายการ มู ลค่ ารวม 21.40 ล้านบาท โดยรายการขาย
ทั้งหมดดังกล่าว มีอตั รากาไรขั้นต้นเฉลี่ยร้อยละ 17.03 และ เป็ นราคาที่
ใกล้เคี ย งกับ การขายสิ น ค้าให้ กับ ลู ก ค้า ทั่ว ไป ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ มี ค วาม
จาเป็ นต้องลดราคาขายสิ นค้าให้ต่าลงกว่าการขายสิ นค้าโดยปกติ เพื่อให้
มีความสามารถในการแข่งขันด้านราคากับบริ ษทั คู่แข่ง และจะส่งผลให้
บริ ษั ท ฯ มี ผ ลงาน อ้ า งอิ ง ( Reference) กั บ ห น่ วยงาน บ าบั ด น้ าเสี ย
แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เงินให้ ก้ยู ืม
ดอกเบีย้ รับ
ลูกหนีเ้ งินกู้ยืม

795,646.54
12,618,974.45

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

กรุ งเทพมหานคร และเป็ นโอกาสในการเข้าถึงงานจัดหาและจาหน่ าย
สิ นค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้กบั หน่วยงานบาบัดน้ าเสี ยกรุ งเทพมหานคร
383,882.07 และหน่ วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึงโอกาสในการได้รับ งานบริ การซ่ อม
บารุ งรักษา และการเปลี่ยนทดแทนชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ (Spare parts) ใน
อนาคต
และในปี 2561 บริ ษทั ฯได้ให้การสนับสนุ นทางการเงินในรู ปแบบของ
เงินกูย้ ืมจากผูถ้ ือหุ้นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 23.62 ล้านบาท ภายใต้สัญญากูย้ ืม
ระหว่าง บริ ษทั พีพีเอ็ม และ บริ ษทั ยูบีเอ ซึ่ งจะมีมูลค่าคงค้าง ณ วันที่ 2
พฤษภาคม 2561 จานวน 19.58 ล้านบาท โดยกาหนดผลตอบแทนใน
รู ปแบบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วนั ที่
บริ ษทั ฯ ได้รับโอนสิ ทธิ ตามสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้น เป็ นระยะเวลา 18
เดือน ซึ่ งครบกาหนดอายุสัญญาในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และ สัญญา
เงินกูย้ ืมระหว่างคุณอรสา วิมลเฉลา กับ บริ ษทั ยูบีเอ ซึ่งมีมูลค่าคงค้าง ณ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จานวน 4.04 ล้านบาท โดยกาหนดผลตอบแทน
ในรู ปแบบของดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับ
แต่ ว ัน ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ได้รั บ โอนสิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาระหว่ า งผู ้ถื อ หุ้ น เป็ น
ระยะเวลา 6 เดื อน ซึ่ งครบกาหนดอายุสัญญาในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
การสนับสนุ นเงินทุนจานวน 23.62 ล้านบาททาให้ในปี 2561 บริ ษทั ฯ
ได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมเป็ นจานวนเงิน 0.795 ล้านบาท
และในปี 2562 ได้รับผลตอบแทนดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมเป็ นจานวนเงิน 0.384
ล้านบาท เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาที่เคยได้รับอยู่ภายใต้อตั รา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.4 ต่อปี

1.4 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ วิมลเฉลา รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ซื้อหุ้นสามัญ
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค.
2561
135,000,000.00

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ค่าที่พักและค่าอาหาร
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3,799.01

ม.ค. – ธ.ค.
2562

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2561 บริ ษทั ฯลงทุนซื้อหุ้นของบริ ษทั ยูทิลิต้ ีบิสิเนส อัลลายแอนด์ จากัด
(“ยูบี เอ ”) ที่ บ ริ ษ ัท พี พี เอ็ ม เอ็ น จิ เนี ย ริ่ ง จ ากัด (“พี พี เอ็ ม ”) ถื อ อยู่ ท้ ัง หมด
จ านวน 1,599,998 หุ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 40.00 ของหุ้ น สามัญ ที่ อ อกและ
จาหน่ายแล้วทั้งหมดในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 135.00 ล้านบาท คิดเป็ นราคาหุ้น
ละประมาณ 84.375 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็ นการสร้างศักยภาพในการเติบโต
ทางธุ รกิจที่ เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
เนื่องจากบริ ษทั ยูบีเอ เป็ นผูน้ าแนวคิด ใหม่ในการจัดการน้ าและผูน้ าด้าน
การให้บริ การบริ หารจัดการน้ า ระบบปรับปรุ งคุณภาพน้ าใช้ ระบบบาบัด
น้ าเสี ย และระบบระบายน้ าเสี ยแบบครบวงจร โดยการลงทุนในโครงการ
18,915.53 นี้ คาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทน โดยรับรู ้กาไรสุ ท ธิ ของบริ ษทั ยูบี เอ
ในอัตรา 40% ตามสัดส่วนการถือหุ้น
แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
3,054.01

เจ้ าหนีอ้ ื่น

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
-

ปี 2562 ทางบริ ษ ัท ฯได้ เช่ าห้ อ งประชุ ม เพื่ อ เป็ นสถานที่ จัด ประชุ ม
คณะกรรมการ และการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท อัน เนื่ อ งมาจาก
บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่ที่จงั หวัดระยอง แต่คณะกรรมการส่ วนใหญ่มีความสะดวก
ในการเข้าประชุมที่กรุ งเทพฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีความจาเป็ นต้องเช่าห้อง
ประชุ ม เพื่ อ เป็ นสถานที่ จัด การประชุ ม ทั้งนี้ ราคาค่าเช่ าห้ องประชุ ม ที่
อาคารพีพีเอ็ม เป็ นราคาที่ต่ากว่าราคาค่าเช่าห้องประชุมในสถานที่อื่นที่อยู่
บริ เวณใกล้เคียง
และปี 2561ทางบริ ษทั ฯได้จดั ให้พนักงานไปฝึ กอบรมที่กทม.ฯ เนื่องจาก
เป็ นที่พกั ที่อยู่ตรงที่จดั การฝึ กอบรม และบริ ษทั ฯได้มีเปรี ยบเทียบราคาที่
พักแห่ งนี้กบั ที่พกั อื่น ๆในบริ เวณใกล้เคียงแล้วพบว่าเป็ นราคาที่ใกล้เคียง
กัน แต่สะดวกในการเดินทางสาหรับการอบรม ทาให้ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่าที่อื่น

1.5 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ขายสินค้า
รายได้จากการขายและบริการ

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

ม.ค. – ธ.ค.
2562

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

-

1,800.00 ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทผ้ากันไฟ ให้แก่บ

ลูกหนีก้ ารค้า

-

จก.อัครวินทร์
1,926.00 และเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกับการขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป

ค่างานบริการ
ค่าบริการ

-

เจ้ าหนีก้ ารค้า

-

999,092.00

ในปี 2562 บริ ษ ัท ฯ ได้ว่าจ้าง บจก.อัค รวิน ทร์ ในงานปรั บ ปรุ งพื้ น ที่
180,928.44 ด้านข้างอาคารส านัก งาน จังหวัด ระยอง บริ ษ ัท ฯ มี ค วามจ าเป็ นต้อ ง
ว่าจ้าง ในงานปรับปรุ งพื้นที่ดงั กล่าว เนื่องจากเป็ นผูร้ ับเหมางานก่อสร้าง
อาคารสานักงานของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่เริ่ มแรก เป็ นผูร้ ับเหมาที่รู้โครงสร้าง
และระบบการท างานต่ า งๆ เป็ นอย่ า งดี ทั้ งนี้ ฯ บริ ษั ท ได้ มี ก าร
เปรี ยบเทียบราคาว่าจ้างกับราคาของผูร้ ับเหมารายอื่นเรี ยบร้อยแล้ว

1.6 รายการค้ าประกันและการจานองของบริ ษทั ฯ และบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการค้ าประกันและการจานองของสถาบันการเงิน 2 แห่ง รายละเอียดดังนี้
สิ นทรัพย์ค้ าประกัน : เงินฝากประจาของบริ ษทั
วงเงินสิ นเชื่อ
: เงินเบิกเกินบัญชี,เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท,สัญญาปริ วรรตเงินตรา,หนังสื อค้ าประกัน
วงเงินกูย้ ืมรวม : 99,000,000 บาท
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ : การค้ าประกันดังกล่าวเป็ นการค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อกับสถาบันการเงินที่ให้
การสนับสนุนวงเงินสิ นเชื่อ เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การค้ าประกันดังกล่าว
ไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
89

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

หากบริ ษทั ฯ จะทาการกูย้ ืมเงินหรื อขอวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารใด ๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริ ษทั ฯ

12.3 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่ วมประชุมได้ให้
ความเห็นการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่
ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31
ธัน วาคม 2562 เห็ น ว่ า เป็ นรายการที่ บ ริ ษ ัท ฯ กระท าเป็ นปกติ เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ซึ่ งรายการดัง กล่ าวเป็ นรายการที่ มี ค วามจ าเป็ น
สมเหตุสมผล และไม่ทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์แต่อย่างใด รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ ได้แก่ การค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ เป็ นต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวและมีความเห็นว่าเป็ น
รายการที่เกิดขึ้นตามความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์แต่อย่างใด

12.4 มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
การทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การทารายการเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใสและเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ ของบริ ษ ัทฯ โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพ ย์และ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรื อข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยจะไม่สามารถเข้าร่ วมในการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณี ที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในการทารายการ
และความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป และการทารายการที่
เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป ให้มีหลักการดังนี้
12.4.1 การทารายการทีเ่ ป็ นข้ อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การทารายการธุ รกิจปกติและรายการสนับสนุ นธุ รกิจปกติ ได้แก่ การขายสิ นค้าและการให้บริ การ การเช่ าที่ ดิน การเช่าพื้น ที่
สานักงาน เป็ นต้น จะต้องมีขอ้ ตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็ นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กบั การทารายการระหว่างบริ ษทั
ฯ กับบุคคลทัว่ ไป หรื อการทารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บุคคลทัว่ ไป หรื อการทารายการในลักษณะ
เดียวกับของผูป้ ระกอบการอื่นในธุรกิจ โดยได้อนุมตั ิในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดี ยวกับ ที่ วิญญู ชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดี ยวกันด้วยอานาจต่อรองที่ ปราศจาก
อิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุค คลที่ มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ สามารถดาเนิ นการได้
ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุมตั ิ และจัดทารายงานสรุ ปการทาธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน
12.4.2 การทารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้าที่ไม่ เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขโดยทัว่ ไป บริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณา
และให้ ความเห็ น เกี่ ยวกับ ความจาเป็ นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น ๆ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีผปู ้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู ้
ตรวจสอบบัญชี เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้
ประกอบการตัดสิ นใจและให้ความเห็ นต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ื อหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะ
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และหากหุ้ นสามัญของ
90

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยแล้ว บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.5

นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

บริ ษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคตได้แก่ การเช่าที่ดินที่จงั หวัดระยองกับนายเกริ ก ลีเกษม และ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา เพื่อเป็ นที่ต้ งั อาคารสานักงานและอาคารคลังสิ นค้าของบริ ษทั ฯ และการเช่าพื้นที่สานักงานกับ เคสเซล เพื่อเป็ น
พื้นที่สานักงานกรุ งเทพฯ ซึ่ งรายการนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุ มตั ิในหลักการการเข้าทารายการโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็ นรายการ
ธุรกิจปกติหรื อสนับสนุ นธุ รกิจปกติเป็ นรายไตรมาส อย่า งไรก็ตาม การทารายการที่ไม่ได้เป็ นไปตามธุ รกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
บริ ษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการนั้นก่อนการเข้าทา
รายการระหว่างกันทุกครั้ง
หากบริ ษทั ฯ ประสงค์ที่จะเข้าทารายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมี
ความขัดแย้งในอนาคต บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้อย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น ๆ ใน
กรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่ อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการให้มีบุคคลผูม้ ี
ความรู ้ความชานาญพิเศษ เช่น ผูป้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ หรื อผูต้ รวจสอบบัญชีเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลที่ มีความรู ้ความชานาญพิเศษ จะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อ มูล ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษ ัท ฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์แ ละกฎหมายว่ าด้วยหลักทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

ส่ วนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลดาเนินงาน
13.ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน

งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้ เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

ล้านบาท ร้ อยละ
235.42
52.42

ล้านบาท ร้ อยละ
199.55
47.44

ล้านบาท ร้ อยละ
235.42
54.05

ล้านบาท ร้ อยละ
199.55
48.21

สินทรัพย์รวม

449.10

100.00

420.68

100.00

435.51

100.00

413.89

100.00

หนีส้ ินหมุนเวียน

101.21

22.54

100.62

23.92

101.21

23.24

100.62

24.31

หนีส้ ินรวม

112.06

24.95

109.49

26.03

112.06

25.73

109.49

26.45

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

337.04

75.05

311.19

73.97

323.45

74.27

304.40

73.55

ตรวจสอบแล้ว
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้ เสีย
ปี 2562

ปี 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562

ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

474.95

98.92

405.40

98.49

474.95

5.20

1.08

6.23

1.51

รายได้ รวม

480.14

100.00

411.64

ต้ นทุนขายและบริการ

344.50

71.75

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

54.80

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

ปี 2561
ล้านบาท

ร้ อยละ

98.92

405.40

98.49

5.20

1.08

6.23

1.51

100.00

480.14

100.00

411.64

100.00

296.20

71.96

344.50

71.75

296.20

71.96

11.41

47.95

11.65

54.80

11.41

47.95

11.65

45.26

9.43

42.72

10.38

45.26

9.43

42.72

10.38

ต้ นทุนทางการเงิน

0.03

0.01

0.01

0.00

0.03

0.01

0.01

0.00

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

6.89

1.44

4.98

1.21

6.89

1.44

4.98

1.21

35.45

7.38

26.56

6.45

28.65

5.97

19.77

4.80

รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้ อื่น

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี ( NP Margin)
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ตรวจสอบแล้ว
อัตราส่ วนทางการเงิน

หน่ วย

แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
ปี 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

อัตราส่ วนสภาพคล่อง

เท่า

2.33

1.98

2.33

1.98

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย

วัน

66.90

65.79

66.90

65.79

ระยะเวลาชาระหนี้

วัน

66.99

70.68

66.99

70.68

อัตรากาไรขั้นต้น (GP Margin)

ร้อยละ

27.47

26.94

27.47

26.94

อัตรากาไรสุ ทธิ

ร้อยละ

7.38

6.45

5.97

4.80

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

ร้อยละ

10.94

-

9.13

6.55

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

ร้อยละ

8.15

-

6.75

4.84

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

1.10

-

1.13

1.01

อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (D/E)

เท่า

0.33

0.35

0.35

0.36

อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบีย้

เท่า

(172.61)

1,800.89

(172.61)

1,800.89

-

-

48.51

40.06

อัตราการจ่ ายเงินปันผล
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14.การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจจัดหาและจาหน่ ายสิ น ค้าอุตสาหกรรมใน 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผลิตภัณ ฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิ ตและระบบท่อ กลุ่มผลิ ตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์บริ การโดยมี สินค้าหลากหลาย
มากกว่ า 3,500 รายการ ภายใต้ต ราสิ น ค้าที่ มี ชื่อ เสี ยงมากกว่ า 40 ตราสิ น ค้า และให้ บ ริ การต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องแก่ โ รงงานอุ ต สาหกรรม
ความสามารถในการสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ จะขึ้นอยูก่ บั การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุนของผูป้ ระกอบการในเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ และการเติบโตของแต่ละภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็ นไปตามสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและการลงทุนในภาคเอกชน รวมถึงการ
ขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกซึ่ งเป็ นจุดยุทธศาสตร์หลักของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ดี ความหลากหลายของสิ นค้าทาให้บริ ษทั ฯ
สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่ งจะเป็ นการรักษาระดับรายได้ของบริ ษทั ฯ ให้มีความสม่ าเสมออย่าง
ต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปี ที่ ผ่านมา บริ ษ ัทฯ มุ่งเน้นการจัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าที่ มีคุณภาพและให้ ความสาคัญ กับ การสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคู่คา้ ทางธุรกิจได้แก่ ผูผ้ ลิตสิ นค้า ผูจ้ าหน่ายสิ นค้า ลูกค้า และบริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันมาโดยตลอด ในปี
2558 บริ ษทั ฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และในปี 2561 เดือนกันยายน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งรับรองคุณภาพในด้านการ
ออกแบบ จาหน่าย ประกอบ ติดตั้ง และบริ การหลังการขายสาหรับสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ งได้แก่ ปั๊ ม
สู บส่งน้ าและของเหลว ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง ด้วยความมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล บริ ษทั ฯ จึง
ได้รับความเชื่ อมั่นและไว้วางใจจากคู่คา้ ทางธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบัน บริ ษทั ฯ มีสานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่จงั หวัดระยอง เพื่อจัดหาและ
จาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมและให้บริ การด้านวิศวกรรมที่ใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากระยองเป็ นศูนย์กลางของภาคตะวันออกที่
มีพ้นื ที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งสานักงานกรุ งเทพฯ เพื่อนาเสนอและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมทั้ง
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์โดยจะเสริ มสร้างศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล และภูมิภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย
รวมถึงการจาหน่ายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งเป็ นโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริ ษทั ฯ ในการสร้างรายได้ที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
14.1.1.ภาพรวมของการดาเนินงานที่ผ่านมา
จากผลการดาเนิ นงานของปี 2562 บริ ษทั ฯมีรายได้จากการขายและบริ การจานวน 474.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน
69.54 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.15 แบ่งเป็ น รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม 163.51 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์การ
จัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ 142.57 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม 113.43 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์บริ การ 55.44 ล้าน
บาท ในปี 2562 บริ ษทั ฯ รายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากมี รายได้ของกลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม และ กลุ่มผลิ ตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ ที่ได้รับงานที่มีมูลค่าสู งหลายงานเช่นงานของบริ ษทั พีทีที ฟี นอล จากัด และ พีทีที โกลบอล เคมีคอล จากัด
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีสินค้าและงานบริ การที่ได้รับใบสั่งซื้ อแล้วแต่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ(Backlog) จานวน 188.48 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 28.48 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.80 ซึ่งคาดว่าจะทยอยส่งมอบ และครบถ้วน ภายในปี 2563
ในปี 2562 บริ ษทั ฯยังรับรู ้กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ร่ วม คือ บริ ษทั ยูทิลิต้ ีบิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด ในอัตรา 39.99% ตามสัดส่ วน
การถือหุ้น ปี 2562 บริ ษทั ฯ รับรู ้กาไรสุ ทธิ เท่ากับ6.80 ล้านบาท
14.1.2.การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้รวมของบริ ษทั ฯ ในปี 2562 ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริ การ และรายได้อื่น เป็ นจานวน 480.14 ล้านบาท
รายละเอียดดังนี้
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รายได้ รวม

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

ปี 2561
ล้านบาท

รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้ อื่น1
รวมรายได้

ปี 2562
แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย

405.40
6.23
411.64

ร้ อยละ

98.49
1.51
100.00

ล้านบาท

474.95
5.20
480.14

ร้ อยละ

98.92
1.08
100.00

ปี 2562
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ล้านบาท

474.95
5.20
480.14

ร้ อยละ

98.92
1.08
100.00

หมายเหตุ 1. รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่านายหน้า รายได้ส่งเสริ มการขาย และดอกเบี้ยรับ เป็ นต้น
รายได้ จากการขายและบริการ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริ การของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2562 แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์บริ การ
รายละเอียดดังนี้

รายได้จากการขายและบริการ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ วัสดุนวัตกรรม
4. กลุ่มธุรกิจงานบริการ
รวมรายได้จากการขายและบริการ

ปี 2562
แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย

ปี 2561
ล้านบาท
127.50
106.44
126.84
44.62
405.40

ร้ อยละ
31.45
26.25
31.29
11.01
100.00

ล้านบาท
163.51
142.57
113.43
55.44
474.95

ร้ อยละ
34.43
30.02
23.88
11.67
100.00

ปี 2562
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ล้านบาท
163.51
142.57
113.43
55.44
474.95

ร้ อยละ
34.43
30.02
23.88
11.67
100.00

หมายเหตุ 1 ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริ การ จานวน 474.95 ล้านบาท โดยการวิเคราะห์รายได้จากการขายและบริ การ
แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
1. รายได้ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
ในปี 2562 บริ ษทั ฯมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม จานวน 163.51 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 34.43 ของ
รายได้จากการขายและบริ การ ทั้งนี้รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊มในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 36.01 ล้านบาท
หรื อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.24 การเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊มเนื่องจากมีงานที่มีมูลค่าเยอะเกิดขึ้นภายในปี 2562
2. รายได้ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนนการผลิตและระบบท่อ จานวน 142.57 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 30.02 ของรายได้จากการขายและบริ การ ทั้งนี้ รายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 36.13 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.94 การ
เพิ่มขึ้นของรายได้ที่สาคัญมาจากบริ ษทั ฯได้รับงานที่มีมูลค่าสู งหลายงาน ในปี 2562
3. รายได้ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ วัสดุนวัตกรรม
ในปี 2562 บริ ษทั ฯมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมจานวน 113.43 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 23.88 ของรายได้
จากการขายและบริ การ ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมลดลงจากปี 2561 จานวน 13.41 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 10.57
เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มยานยนต์มีกาลังการผลิตลดลง
95

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

4. รายได้ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ ธุรกิจงานบริการ
ในปี 2562 บริ ษทั ฯมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การจานวน 55.44 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.67 ของ
รายได้จากการขายและบริ การเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 10.82 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.25 การเพิ่มขึ้นของรายได้ในปี 2562 สาเหตุ
สาคัญเนื่องจากธุรกิจงานบริ การเป็ นที่รู้จกั และมีความพร้อมในด้านสถานที่และความเชี่ยวชาญในงานบริ การเพิ่มขึ้น
รายได้ อื่น
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นจานวน 5.20 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 1.08 ของรายได้รวม ตามลาดับ รายได้อื่นที่
เป็ นรายการหลักประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้าและรายได้อื่นๆ รายละเอียดดังนี้
1. รายได้ ค่านายหน้ า
รายได้ค่านายหน้าเป็ นรายได้ที่บริ ษทั ฯ ได้รับส่ วนแบ่งของรายได้จากการจาหน่ ายสิ นค้าระหว่างผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าและผูซ้ ้ื อ
สิ นค้า เนื่องจากผูจ้ าหน่ายสิ นค้าเป็ นบริ ษทั จากต่างประเทศและต้องการจาหน่ายสิ นค้าให้แก่ผซู ้ ้ือสิ นค้าในประเทศไทยโดยตรง ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ทาหน้าที่จดั หาลูกค้าและประสานงานในการจาหน่ายสิ นค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านวิศวกรรมและงานเทคนิคต่างๆ ในปี 2562 บริ ษทั
ฯ มีรายได้ค่านายหน้าจานวน 1.53 ล้านบาท โดยในช่วงเวลาที่ผา่ นมา การรับรู ้รายได้ค่านายหน้าเป็ นการดาเนินธุรกิจตามปกติอนั เนื่องจาก
โอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในช่วงเวลานั้นๆ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายทางบัญชีในการรับรู ้รายได้ค่านายหน้าในวันที่ผจู ้ าหน่ายสิ นค้าส่ งสิ นค้าให้แก่ลูกค้า โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับ
ชาระเงินค่านายหน้าจากผูจ้ าหน่ายสิ นค้าต่อเมื่อผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าได้รับการชาระเงินค่าสิ นค้าจากลูกค้าแล้ว อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ มีฝ่ ายบัญชี
และฝ่ ายขายที่ติดตามความคืบหน้าของรายการขาย การส่งมอบสิ นค้า และการชาระเงินของลูกค้าให้แก่ผจู ้ าหน่ายสิ นค้าอย่างสม่าเสมอ
2. รายได้ อื่นๆ
รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ ยรั บ รายได้ส่งเสริ มการขาย บริ ษทั ฯ มี รายได้อื่นๆ จานวน 3.67 ล้านบาท ในปี 2562 มี
ดอกเบี้ยรับที่ได้จากการให้เงินกูย้ ืมแก่บริ ษทั ยูทิลิต้ ีบิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี
ต้ นทุนขายและบริการและกาไรขั้นต้ น
ต้นทุนขายและบริ การของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2562 แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม และกลุ่มธุรกิจงานบริ การ รายละเอียดดังนี้

ปี 2561

ปี 2562
แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย

ปี 2562
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ต้ นทุนขายและบริการ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีปั๊ม
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการและระบบท่อ

93.89
67.36

124.55
92.86

124.55
92.86

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ วัสดุนวัตกรรม
4.กลุ่มธุรกิจงานบริการ
รวมต้ นทุนขายและบริการ
รายได้ จากการขายและบริการ
กาไรขั้นต้ นรวม
อัตรากาไรขั้นต้นรวม(ร้ อยละ)

100.09
34.86
296.20
405.40
109.20
26.94

87.40
39.69
344.50
474.95
130.45
27.47

87.40
39.69
344.50
474.95
130.45
27.47

ต้ นทุนขายและบริการ

96

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขายและบริ การจานวน 344.50 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 72.53 ของรายได้จากการขายและบริ การ
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 48.30 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.31 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและการให้บริ การสอดคล้องกับรายได้ที่
เพิม่ ขึ้น ส่งผลให้กาไรขั้นต้นของปี 2562 เพิม่ ขึ้นจากปี 2561 จานวน 21.24 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 19.45
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ ายเกี่ยวกับการเดินทาง ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่าย
สาธารณู ปโภค เป็ นต้น ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 100.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 9.39 ล้านบาท
หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 10.36 เนื่ อ งจากมี ก ารปรั บ ฐานเงิ น เดื อ นใหม่ แ ละสวัส ดิ ก ารพนัก งานที่ เพิ่ ม ขึ้ น ประจาปี และมี ก ารปรั บ ค่ าใช้จ่ าย
ผลประโยชน์ของพนักงานจาก 300 วันเป็ น 400 วัน นอกจากนั้นบริ ษทั ฯมีการปรับปรุ งพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ทนั สมัยและตอบสนอง
ต่อการใช้งาน
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมระยะสั้นและสัญญาเช่าการเงิน ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทาง
การเงินจานวน 0.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 0.02 เนื่องจากมีดอกเบี้ยค่างวดรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น
กาไรสุ ทธิ
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงานจานวน 28.65 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิร้อยละ 5.97 เพิ่มขึ้นจากปี 2561
จานวน 8.87 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.88 การเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญเนื่องจากรายได้จากการขายและการให้บริ การเพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษ ัท ฯมี สิ น ทรั พ ย์ร วมจ านวน 435.51 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น จานวน 21.63 ล้านบาท จาก ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าเนื่องจากมีการขายสิ นค้าช่วงปลายปี เป็ นจานวนมากและสิ นค้าคงเหลือที่
รอส่งสิ นค้าช่วงต้นปี 2563
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีหนี้สินรวม 112.06 เพิ่มขึ้นจานวน 2.57 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุ
หลักจากการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นจาก 300 วันเป็ น 400 วัน และหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่
เพิม่ ขึ้นเนื่องจากซื้อรถยนต์
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษทั ฯ มี ส่วนของผูถ้ ื อหุ้ น จานวน 323.45 ล้านบาท โดยส่ วนของผูถ้ ื อ หุ้ น ประกอบด้วยทุน จด
ทะเบียนที่ชาระแล้วและกาไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีส่วนของผูถ้ ือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2561 จานวน 19.05 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.26 การ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผลกาไรจากการดาเนินงานระหว่างปี และสารองตามกฏหมายที่ต้งั เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้นในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 9.13 ซึ่ งเป็ นไปตามทิศทางการปรับตัวของกาไรสุ ทธิ ในแต่ละปี
และบริ ษทั ฯ มีการจ่ายปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในปี 2561 จานวน 9.60 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 40.06
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นเท่ากับ 0.35 เท่า โดยในช่วงเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ
ไม่ได้กูย้ ืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ มีหนี้สินเกือบทั้งหมดมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้าที่หมุนเวียนตามยอดขายและระยะเวลาชาระค่าสิ นค้า (Credit term) ที่ได้รับจากผูจ้ าหน่ายสิ นค้า
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14.1.3.สภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่ า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่ า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

ปี 2561

ปี 2562
แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย

ปี 2562
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

1.98
1.69
65.79
33.95
70.68
29.06

2.33
1.68
66.90
40.12
66.99
40.04

2.33
1.68
66.90
40.12
66.99
40.04

งบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เรี ยบร้อยแล้ว
และขอรับรองว่า บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นใด และไม่ได้มีการทารายการระหว่างกันใดๆ ที่มี
นัยสาคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง นอกเหนือจากที่เปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน โดยผลประกอบการที่เกิดขึ้นในปี 2562 เป็ นไปตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของบริ ษทั ฯ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการตัดสิ นใจลงทุน
ของนักลงทุน ตลอดจนไม่มีขอ้ มูลสาคัญใดๆ ซึ่ งเกิดขึ้นในปี 2562 ทั้งนี้ ผลู ้ งทุนสามารถดูรายละเอียดงบการเงินสาหรับงวดบัญชี ปี 2562
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ตรวจสอบแล้ว ได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย www.set.or.th รวมถึงการแจ้งข่าวผ่าน
ระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14.2. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่ อผลการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
1. การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
บริ ษ ัท ฯ จัด หาและจ าหน่ ายสิ น ค้าอุ ต สาหกรรมรวมถึ งการให้ บ ริ การทางวิ ศ วกรรมให้ แก่ ก ลุ่ม ลู ก ค้าเป้ าหมายหลัก คื อ โรงงาน
อุตสาหกรรม โดยสามารถรองรับความต้องการใช้สินค้าสาหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนั้น ปัจจัยการเติบโตของธุรกิจจึงจะขึ้นอยู่กบั ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิ จไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกหดตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดี ย วกัน ในปี 2561 ตามภาวะเศรษฐกิ จ โลก และ อุ ป สงค์ภ ายในประเทศที่ ป รั บ ลดลง จากค่ าเงิ น บาทที่ แ ข็ง ค่ า ขึ้ น ส่ งผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต จึงทาให้ ผูผ้ ลิตเริ่ มมีการย้ายฐานการผลิตหรื อ นาเข้าสิ นค้าทดแทนจากต่าประเทศ ในด้านการ
ลงทุนของเอกชนและการจ้างงานหดตัวลง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยในการด้านการลงทุนและการจ้างงานมีแนวโน้มจะได้รับ
ผลกระทบจากการนา Automation เข้ามาทดแทนแรงงานมากขึ้น ด้านต้นทุนการผลิตต่างๆ มี มูลค่าใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้า และมูลค่าต้นทุน
นาเข้าลดลงจากผลกระทบของค่าเงินบาทแข็งค่า แนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 คาดว่า เศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัว จากภาวะ
เศรษฐกิจที่ ชะลอตัวต่อเนื่อง โดยปั จจัยที่มี ผลกระทบได้แก่ นโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ทิศทางของค่าเงินบาทที่มีผลต่อธุรกิจส่ งออก และ
ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ ปี 2563 ที่มีผลต่อการลงทุนภาคเอกชนมากขึ้น อีกทั้งยัง มีการระบาดของ ไวรัส Corvid-19 ซึ่ ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สภาพเศรษฐกิจ และ ตลาดทุน
2. ผลกระทบจากการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ
ในอนาคตบริ ษทั ฯ อาจจะขยายธุ รกิจโดยการลงทุน สิ นทรัพย์ต่างๆที่ เอื้อประโยชน์กับบริ ษทั ฯ เพื่อเพิ่มรายได้ และทาให้บริ ษทั ฯ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ องในระยะยาว อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มผลตอบแทนแก่ผูถ้ ือหุ้น รวมถึงช่วยเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ฯ สามารถขยายการ
ลงทุนประเภทอื่นๆได้ต่อไปในอนาคต แต่เนื่ องจากการลงทุนต้องใช้ ปัจจัยในการดาเนิ นการอาจส่ งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และการหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนเพิ่มเติม เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน เป็ นต้น
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แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1) ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ แล้ว
(2) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของบริ ษทั ฯ อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ฯได้แจ้งข้อมูลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทา
รายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั ฯ ได้
มอบหมายให้ นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
กากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
ลายมือชื่ อ
1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
2. นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
3. นายเกริ ก ลีเกษม

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่ อ
1. นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
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ตาแหน่ ง

ลายมือชื่ อ

กรรมการบริ หาร/ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุน
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1) ฉบับ นี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริ ษทั ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั ฯ ได้
มอบหมายให้ นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
กากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่ อ

ตาแหน่ ง

1.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.นางสาวอรสา วิมลเฉลา

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

3.นายสิ ทธิชยั ลีเกษม

กรรมการ

4.นายเกริ ก ลีเกษม

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

5.นางจันทร์จิรา สมัครไทย

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

6.นางสาวจิรนาถ สุ มานนท์

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

7.นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์

กรรมการ

ลายมือชื่ อ

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่ อ
1. นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
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ตาแหน่ ง

ลายมือชื่ อ

กรรมการบริ หาร/ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุน
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ
ชื่ อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการครั้งแรก
22 มกราคม 2559

อายุ
(ปี )
55

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

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(ร้ อยละ)
-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ทางาน
ช่ วงเวลา
2563 – ปัจจุบนั

2559 – ปัจจุบนั

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

2559

หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 121/2015

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊ มสู บ ส่ งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่ อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่ เกี่ ยวข้อ ง รวมถึ งการให้ บ ริ ก าร
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊ มสู บ ส่ งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่ อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่ เกี่ ยวข้อ ง รวมถึ งการให้ บ ริ ก าร
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน)

ให้ บริ การและจาหน่ายอุปกรณ์ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์

บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด

ให้ บ ริ การบริ หารการจัด วางระบบ

หลักสูตร Driving Company
Success with IT Governance
(ITG) รุ่ นที่ 4/2017
หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่ น 242/2017
Role of the Chairman Program

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการอิสระ

2559– ปัจจุบนั

กรรมการ
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ

(RCP) รุ่ นที่ 41/2017

กรรมการอิสระ

ท รั พ ย าก ร บุ ค ค ล เงิ น เดื อ น แ ล ะ
ประมวลผล ให้ ค าปรึ ก ษาและจัด หา
ซอฟท์แวร์ ระบบทรัพยากรบุคคลและ
บัญชี

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

นายกสมาคม

สมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศ
ไทย

สมาคมเกี่ยวกับสารสนเทศในประเทศ
ไทย

2556 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2556 – ปัจจุบนั

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
กรรมการ
ประธาน
กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร

บริ ษทั ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง
(ประเทศไทย) จากัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ให้ บ ริ ก ารจัดเก็ บ ข้อมู ล และที่ ป รึ ก ษา
ทางการตลาด
สถาบันการศึกษา

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

บริ ษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

บริ ษทั วี-แคร์ โกลบอลเฮลท์
จากัด

ประกอบกิจกรรมโรงพยาบาล

หลักสูตร Financial Statement for
Directors (FSD) รุ่ นที่ 34/2018

2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการครั้งแรก
13 สิงหาคม 2536

66

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

39.85

ภรรยาของนาย
สิทธิชยั ลีเกษม

2559 – ปัจจุบนั

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เครื่ องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ SEC/2015
2536 - 2559

กรรมการ
ประธาน
กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

3. นายสิทธิชัย ลีเกษม
กรรมการ
กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการครั้งแรก
13 สิงหาคม 2536

59

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(อุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ

0.001

สามีของนางสาว
อรสา วิมลเฉลา

2547 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั สยามราช ทราเวิล จากัด

จาหน่ายตัว๋ เครื่ องบินและจัดทัวร์

2547 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั วิมลเฉลา จากัด

ให้เช่าอาคารสานักงาน

2544 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลาย
แอนซ์ จากัด

ให้บริ การบริ หารจัดการด้านน้ าและ
สิ่ งแวดล้อม

2537 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย)
จากัด

ผลิตและจาหน่ายท่อไลนิ่งและวาล์วไล
นิ่งที่ใช้กบั ของเหลวที่เป็ นสารเคมีหรื อ
ของเหลวที่มีลกั ษณะกัดกร่ อน

2532 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริ ษทั อื่น

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

2536 – 2559

กรรมการ
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 127/2016

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

4. นายเกริก ลีเกษม
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการครั้งแรก
1 ตุลาคม 2562

25

ปริ ญญาตรี Mechanical Engineer
Queen Mary University
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 153/2018
หลักสูตร Orientation CourseCFO Focus on financial reporting
รุ่ นที่ 6/2018

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ

20.62

บุตรของนายสิทธิ
ชัย ลีเกษม และ
นางสาวอรสา วิมล
เฉลา

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ

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

ประกอบกิจกรรมโรงพยาบาล

2547 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2537 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย)
จากัด

ผลิตและจาหน่ายท่อไลนิ่งและวาล์วไล
นิ่งที่ใช้กบั ของเหลวที่เป็ นสารเคมีหรื อ
ของเหลวที่มีลกั ษณะกัดกร่ อน

2532 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริ ษทั อื่น

2562-ปัจจุบนั

กรรมการ/
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)

2561– 2562

ผูช้ ่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม
จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลาย
แอนซ์ จากัด

ให้บริ การบริ หารจัดการด้านน้ าและ
สิ่ งแวดล้อม

หลักสูตร โครงการ eLogistic
Summit 2019

2562 – ปัจจุบนั

กรรมการ

จาหน่ายตัว๋ เครื่ องบินและจัดทัวร์

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
5. นางจันทร์ จิรา สมัครไทย
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่ าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการครั้งแรก
22 มกราคม 2559

6. นางสาวจิรนาถ สุ มานนท์
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการครั้งแรก

49

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ
-

-

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวสอบ
ประธานกรรมการสรร
หาและกาหนด
ค่าตอบแทน

2559

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวสอบ

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2538 – ปัจจุบนั

กรรมการ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

2562-ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายขาย
APAC-Projects & Key
Accounts
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวสอบ
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ วิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 89/2011
หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP) รุ่ นที่
13/2014

46

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

-

2559 – ปัจจุบนั
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 128/2016

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

บริ ษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

บริ ษทั เจ้าพระยา ไทย โฮลดิง้
จากัด
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
จากัด (มหาชน)

ธุรกิจเหมืองแร่

Suez Water Technologies &
Solutions Company Limited

ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดา้ นเคมี

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ

ให้บริ การวิศวกรรมรับจ้างผลิตและ
ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรม

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

22 มกราคม 2559

7. นางสิษฏ์ฐา แซ่ เตียว
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ ายสนับสนุน
เลขานุการบริษัท

52

ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

-

-

2559

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวสอบ

2553 – ปัจจุบนั

2559 – ปัจจุบนั

บริ ษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายขาย
ประเทศญี่ปนและ
ุ่
APAC-Projects แผนก
Chemical &Monitor
Solution Accounts
กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุน
เลขานุการบริ ษทั

Suez Water Technologies &
Solutions Company Limited

ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดา้ นเคมี

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุน
เลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ

หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุ่ นที่ 70/2016

2559

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

8. นายณรงค์ศักดิ์ โตรุ่งเรื องยศ
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ม

48

ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0.083

-

ผูจ้ ดั การสาขา

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ ม

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

2547 - 2559

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ ม

บริ ษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและ
ระบบท่อ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

2538 – 2559

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการ

บริ ษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จากัด

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว

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

9. นางมาลี อินทร
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ

2549 - 2558

50

ปริ ญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0.083

น้องสะใภ้ของนาย
แสงเพชร ตันทะ
อธิพานิช

หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 123/2016

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ
กระบวนการผลิตและ
ระบบท่อ

10. นางสุ ภธิดา ลิมสัมพันธ์ วงค์
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม

41

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

11. นางสาวณิชกมล วงศ์ พิพัฒน์
กรรมการ

42

ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (การบัญชี
เพื่อการจัดการ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2545 – ปัจจุบนั

กรรมการ

0.021

-

2562 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุ
นวัตกรรม

-

-

2562-ปัจจุบนั

กรรมการ/กรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม
ห้างหุ้นส่วนจากัด อัครวินท์
วิศวกรรม
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)

รับเหมาก่อสร้าง

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
12. นางพิมพ์ชนก ขาอินทร์
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ ายขายสานักงาน
กรุงเทพ

53

13. นายเดวิด สมัญญาภรณ์
กรรมการบริหาร/ประธาน
เจ้าหน้ าที่บริหารฝ่ ายการเงิน

54

ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ
-

-

2562-ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร/
กรรมการความเสี่ยง/
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
สานักงานกรุ งเทพ

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

-

-

2562-ปัจจุบนั

กรมมการ/ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานเงิน

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)

จัดหาและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทปั๊มสู บส่งน้ าและของเหลว
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและงานซ่อมบารุ ง และให้บริ การ
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การ
เคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

2561-ปัจจุบนั

Director, Audit & Risk
Committee
Vice President
(Executive IT director)

World Credit Foncier,Thailand

รับฝาก-จานอง

Western University, Thailand

สถาบันการศึกษา

ปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริ ญญาโท Industrial
Engineering, Chulalongkorn
University
ปริ ญญาตรี Biotechnology
(Bioengineering), Kasetsart
University

2558-ปัจจุบนั
หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ ได้นบั รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด
สมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศไทย
บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์ สซิ่ง (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 เจ้ าพระยา ไทย โฮลดิง้ จากัด
บริษัท คอนซัลท์ แอนด์ แมเน็จเม้ นท์ คอลลา
บอเรชั่น จากัด
ห้ างหุ้นส่ วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
World Credit Foncier,Thailand
Western University, Thailand

นายธนชาติ
นุ่มนนท์

นางสาวอรสา
วิมลเฉลา

นายสิทธิชัย
ลีเกษม

นางจันทร์ จิรา
สมัครไทย

นางสาวจิรนาถ
สุ มานนท์

นางสาวณิชกมล
วงศ์ พิพัฒน์

นายเกริก
ลีเกษม

นายเดวิด
สมัญญาภรณ์

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

II,VI,C

II,VII

II,III,V

II,III,V

II

II,VII,M

VII,M

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

II
II
II
II
II
II,M
II

II
M

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ และเลขานุการ

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
I = ประธานกรรมการ
VI = ประธานกรรมการบริ หาร

II = กรรมการ
VII = กรรมการบริ หาร

นายณรงค์ศักดิ์
โตรุ่งเรื องยศ

นางมาลี
อินทร

นางสุ ภธิดา
ลิมสัมพันธ์ วงค์

นางสิษฏ์ฐา
แซ่ เตียว

นางพิมพ์ชนก
ขาอินทร์

VII,M

VII,M

VII,M

VII,M

VII,M

III = กรรมการอิสระ
C = ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

IV = ประธานกรรมการตรวจสอบ
D = กรรมการผูจ้ ดั การ

V = กรรมการตรวจสอบ
M = ผูบ้ ริ หาร

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทร่ วม บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด (“UBA”) และบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) (“SE”)
รายชื่ อกรรมการ

UBA

SE

1. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี

กรรมการ

-

2. นายปสันน สวัสดิ์บุรี

กรรมการ

-

3. นายพลพัฒ กรรณสูต

กรรมการ

-

4. นางสาวอรสา วิมลเฉลา

กรรมการ

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

5. นายเกริ ก ลีเกษม

กรรมการ

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

6. นายสมชาติ สังหิตกุล

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ

-

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งบริ ษทั เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จำกัด (“เอ็มเอ”) เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรตรวจสอบภำยใน และ เอ็มเอ ได้มอบหมำยให้นำยสมชำติ กำลสุ ข เป็ นหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน โดยมีรำยละเอียดของผู ้
ตรวจสอบภำยใน ดังนี้
ชื่ อ-สกุล
ตาแหน่ ง

นายสมชาติ กาลสุ ข
หัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายใน
Audit Partner

อายุ
(ปี )

39

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ปริ ญญำโท คณะพำณิ ชยศำสตร์
และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริ ญญำตรี คณะพำณิ ชยศำสตร์
และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

-

-

ประสบการณ์ทางาน
ช่ วงเวลา

2556 –
ปัจจุบนั

2543 – 2556

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/
บริษัท

Audit Partner บริ ษทั เอ็มเอ
คอนซัลติ้ง จำกัด

Auditor

ประเภทธุรกิจ

บริ กำรตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ
ภำยใน และให้คำปรึ กษำธุรกิจ

บริ ษทั เคพีเอ็มจี บริ กำรตรวจสอบบัญชี
ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต (CPA)
ทะเบียนเลขที่ 9669

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
‘- ไม่มี -

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562

