แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)
และหนังสือชี้ชวน

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)
(SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED)
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกจํานวน 60,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 54,525,000 หุน้ เสนอขายต่อประชาชน ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 2.45 บาท
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 5,475,000 หุน้ เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 2.45 บาท
(การจัดสรรหุน้ จํานวนนี้อยูใ่ นดุลยพินิจของบริษทั ฯ และผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์)
ระยะเวลาจองซื้อ
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ปรึกษาทางการเงิ น
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 10 ตุลาคม 2559
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
คําเตือน
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงือ่ นไขของหลักทรัพย์ รวมทัง้
ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน
ฉบับนี้ มิได้เป็ น การแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุ น หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือรับรองความ
ครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้แต่อย่างใด ทัง้ นี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็ นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ ผูถ้ อื หลักทรัพย์ทไ่ี ด้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนัน้ มีผลใช้บงั คับ
และยังเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั ฯ หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รหู้ รือควรจะรูว้ า่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนเป็ นเท็จหรือขาด
ข้อความทีค่ วรจะต้องแจ้งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นบั จากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ท่ศี ูนย์สารนิเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทําการ
ของสํานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้ า
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 2

บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสีย่ ง
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้อมูลสําคัญอื่น
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกํากับดูแลกิ จการ
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
10. โครงสร้างการจัดการ
11. การกํากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
14. รายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
15. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ
16. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ส่วนที่ 1 หน้า 1

ส่วนที่ 2.1 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2.3 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2.4 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2.6 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2.7 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3.9 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3.11 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3.12 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3.13 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3.14 หน้า 1
ส่วนที่ 2.4.15 หน้า 1
ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 1

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
2. ข้อจํากัดการโอนหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
3. ทีม่ าของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
4. ข้อมูลทางการเงินเพือ่ ประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย
5. ราคาหุน้ สามัญในตลาดรอง
6. การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร

ส่วนที่ 3 หน้า 1

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4 หน้า 1

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริษทั (compliance)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
งบการเงิน สําหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงิน สําหรับงวดบัญชีปี 2558 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงิน สําหรับงวดบัญชีปี 2557 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงิน สําหรับงวดบัญชีปี 2556 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

คําจํากัดความ
เคสเซล
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET
ทีป่ รึกษาทางการเงิน
บริษทั ฯ หรือ SE
บีเจซี เฮฟวี่
ผูส้ อบบัญชี
พีพเี อ็ม
ยูบเี อ
วิมลเฉลา
สํานักงาน ก.ล.ต.
อัครวินท์
เอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์
เอ็มเอ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
บริษทั พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จํากัด
บริษทั ยูทลิ ติ ้ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จํากัด
บริษทั วิมลเฉลา จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
บริษทั เอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ จํากัด
บริษทั เอ็มเอ คอนซัลติง้ จํากัด

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 1 หน้า 1

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ส่ว นที่ 1
ข้อ มูล สรุป (Executive Summary)
ข้อ มูล สรุป นี้ เ ป็ นส่ว นหนึ่ ง ของแบบแสดงรายการข้อ มูล การเสนอขายหล กั ทรัพย์แ ละหนัง สือ ชี้ช วน ซึ่ง เป็ นเพีย ง
ข้อ มูล สรุป เกี่ย วกับ การเสนอขาย ล กั ษณะและความเสี่ย งของบริ ษทั ที่ อ อกและเสนอขายหล กั ทรัพย์ (“ บริ ษทั ฯ” )
ดัง นัน้ ผู้ล งทุน ต้ อ งศึก ษาข้อ มูล ในรายละเอี ย ดจากหนัง สื อ ชี้ ช วนฉบับ เต็ม ซึ่ ง สามารถขอได้จ ากผู้จ ดั จํา หน่ า ย
หล กั ทรัพย์ห รือ อาจศึก ษาข้อ มูล ได้จ ากแบบแสดงรายการข้อ มูล และหนั ง สื อ ชี้ ช วนที่ บ ริ ษ ัท ฯ ยื่น ต่ อ สํา นัก งาน
ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสํา นักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ข้อ มูล สรุป ของการเสนอขายหุ้น สามัญ ต่อ ประชาชนเป็ น ครังแรก
้
(Initial Public Offering - IPO)
บริ ษทั สยามอีส ต์ โซลูช นั ่ จํา กัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: วัน ที่ 6 – 8 กุม ภาพัน ธ์ 2560)
ข้อ มูล เกี่ย วกับ การเสนอขาย:
ผูเ้ สนอขาย

: บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “SE”)

ประเภทธุร กิ จ

: จัดหาและจําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทปั๊ มสูบส่งนํ้าและของเหลว
อุ ป กรณ์ ใ นกระบวนการผลิต ระบบท่ อ และวัส ดุ ส้ิน เปลือ งที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ มบํ า รุ ง และให้บ ริก ารงานที่เ กี่ย วข้อ ง
รวมถึงการให้บริการเคลือบพืน้ ผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้

จํา นวนหุ้น ที่เสนอขาย

: 60,000,000 หุ้น คิด เป็ นร้อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้น สามัญ ที่ออกและ
ชําระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อ
ประชาชนในครัง้ นี้

สัด ส่ว นการเสนอขายหุ้น
1. เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
2. เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
3. เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
รวม

:
:
:
:

จํา นวน (หุ้น )
45,000,000
9,525,000
5,475,000
60,000,000

ร้อ ยละ
75.00
15.88
9.12
100.00

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจําหน่ ายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 3 ข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ หัวข้อ 6.9.4)
: รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จํานวน (Firm Underwriting)
เงื่อ นไขในการจัด จํา หน่ า ย
ราคาเสนอขายต่อ ประชาชน
: 2.45 บาทต่อหุน้ มูล ค่า การเสนอขาย : 147,000,000 บาท
การเสนอขายหุ้น หรือ หลักทรัพย์แ ปลงสภาพในช่ว ง 90 วัน ก่อ นหน้ า : ไม่มี
ส่วนที่ 1 หน้า 2
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มูล ค่า ที่ต ราไว้ (par)
มูล ค่า ตามราคาบัญ ชี (Book Value)

: 0.50 บาทต่อหุน้
: 0.75 บาทต่อหุน้ ซึง่ คํานวนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่
30 กันยายน 2559 ซึ่งเท่ากับ 134.77 ล้านบาท และหารด้วยจํานวน
หุน้ ทีอ่ อกและเรียกชําระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ก่อนการเสนอขาย
หุน้ ในครัง้ นี้จาํ นวน 180 ล้านหุน้

ที่ ม าของการกํา หนดราคาเสนอขายและข้อ มูล ทางการเงิ น เพื่ อ ประกอบการประเมิ น ราคาหุ้น ที่ เ สนอขาย:
การกําหนดราคาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิต่อหุน้
ของบริษทั ฯ (Price to Earnings Ratio: P/E ratio) ทัง้ นี้ ราคาหุน้ สามัญทีเ่ สนอขาย 2.45 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นอัตราส่วน
ราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) ประมาณ 24.80 เท่า โดยคํานวณจากผลประกอบการรอบ 12 เดือนทีผ่ า่ นมาตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริษทั ฯ เท่ากับ 23.71 ล้านบาทเมื่อหารด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่
ออกและชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี้จํานวน 240,000,000 หุ้น (Fully diluted) จะได้กําไรสุทธิต่อหุ้น
เท่ากับ 0.10 บาท อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) เฉลีย่ ในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง
ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ของบริษัทจดทะเบียนที่ดําเนิ นธุ รกิจคล้ายคลึงกันกับ การ
ประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ เท่ากับ 21.51 เท่า ทัง้ นี้ อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) ดังกล่าวคํานวณ
จากผลประกอบการในอดีตของบริษทั ฯ โดยที่ยงั ไม่ได้พจิ ารณาถึงผลการดําเนินงานและโครงการในอนาคต ซึ่งเป็ น
ปั จจัยสําคัญทีน่ กั ลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคา
หุน้ ต่อกําไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) เฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ เนินธุรกิจคล้ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
ฯ จํานวน 2 บริษทั โดยเป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่
1. บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน) (“HARN”)
2. บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) (“PHOL”)
โดยอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559
ถึงวัน ที่ 31 มกราคม 2560 ของบริษัท จดทะเบียนที่ดําเนิ น ธุ รกิจ คล้า ยคลึงกับการประกอบธุ รกิจ ของบริษัทฯ ซึ่งมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 21.51 เท่า รายละเอียดดังนี้
บริ ษทั

ล กั ษณะการ
ประกอบธุร กิ จ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง่ นํ าเข้าและจําหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์ในระบบ
โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน) วิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบ
(“HARN”)
ดับเพลิง และงานโครงการติดตัง้ ระบบ
ดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็น
ผลิต ภัณฑ์ระบบปรับ อากาศและระบบ
สุ ข าภิบ าล และผลิต ภัณ ฑ์ร ะบบพิม พ์
ดิจติ อล
บริษัท ผลธัญ ญะ จํ า กัด จัดหาและจํา หน่ ายผลิตภัณฑ์เ พื่อความ
(มหาชน) (“PHOL”)
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
ทีม่ า: SETSMART
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ตลาดรองที่จ ด
ทะเบีย น / กลุ่ม
อุต สาหกรรม
mai / service

ราคาเฉลี่ย
(บาท)1
2.64

P/E ratio
เฉลี่ย
(เท่า )
27.04

mai / service

4.11

15.97

ค่าเฉลี่ย

21.51

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ:
1. เป็ นราคาหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักซึง่ คํานวณโดยใช้มลู ค่าการซือ้ ขายหารด้วยปริมาณการซือ้ ขาย
2. เป็ น P/E ratio เฉลี่ยคํานวณจากข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง 6 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดย
ราคาหุน้ (P) เป็ นราคาซือ้ ขายของหุน้ ในช่วงเวลานัน้ ๆ และกําไรสุทธิต่อหุน้ (E) เป็ นกําไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน ณ ช่วงเวลานัน้ ๆ

สัด ส่ว นหุ้น ของ “ ผูม้ ีส ่ว นร่ว มในการบริ หาร” ที่ไม่ติ ด Silent Period :
จํานวน 39,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 16.46 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชําระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการ
เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ตลาดรอง
: บริการ
กลุ่ม อุต สาหกรรม
: เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ (Profit Test)
เกณฑ์เข้า จดทะเบีย น
วัต ถุป ระสงค์ก ารใช้เงิ น :
วัต ถุป ระสงค์ก ารใช้เงิ น

จํา นวนเงิ น ที่ใ ช้
(ล้า นบาท)

ระยะเวลาที่ใ ช้เงิ น
โดยประมาณ

1. เป็ นเงินทุนสนับสนุ นศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop)
- เป็ นเงิน ทุ น สํ า หรับ การก่ อ สร้ า งศู น ย์ บ ริก ารวิศ วกรรม
(Workshop) เพื่อ รองรับงานบริการเคลือบพื้นผิว งานตัด
เย็บฉนวนหุม้ รวมถึงงานประกอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ใน
ระบบปัม๊ สูบส่งนํ้าและของเหลวและอุปกรณ์ในระบบท่อ
- เป็ นเงินทุนสําหรับซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งสนับสนุ น
งานบริการต่างๆ และสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจ เพือ่ รองรับ
การเติบโตในอนาคต
2. เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

40

ภายในปี 2560

102.59

ภายในปี 2561

รวม

142.59

นโยบายการจ่า ยเงิ น ปัน ผลของบริษทั ฯ:
บริษทั ฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคล และทุนสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษทั ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นหลัก และการจ่ายปั นผลนัน้ จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงานตามปกติของ
บริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยูก่ บั ผลการดําเนินงานและฐานะ
ทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจําเป็ น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการบริหารงานของบริษทั ฯ ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั โดยมติคณะกรรมการบริษทั
ทีอ่ นุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลจะต้องนํ าเสนอเพื่อขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุ มตั ใิ ห้ดําเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปั นผลโดยไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ แล้วรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ ผูเ้ สนอขายหล กั ทรัพย์:
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม (Pumping System Technology Division) กลุม่
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ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division) และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุ
นวัตกรรม (Innovative Material Division) ปั จจุบนั สินค้าทีบ่ ริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายมีมากกว่า 3,500 รายการ ภายใต้
ตราสิน ค้ า ชัน้ นํ า ระดับ สากลมากกว่ า 40 ตราสิน ค้ า ซึ่ ง สามารถรองรับ ความต้ อ งการที่ห ลากหลายของโรงงาน
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้ประโยชน์จากสินค้าอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบท่อ และงานซ่อมบํารุง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Industrial Equipment Solution Provider กล่าวคือ บริษทั ฯ เป็ นผู้จดั หาและ
จําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตัง้ แต่การคัดสรรสินค้าคุณภาพ นําเสนอทางเลือกและนวัตกรรมใหม่ บริการ
ด้วยความจริงใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า รวมถึงการให้บริการด้า นวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
อุตสาหกรรม การให้บริการหลังการขาย และการให้บริการซ่อมบํารุง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานและเพิม่ อายุการ
ใช้งานของสินค้าให้มากยิง่ ขึน้
ล กั ษณะผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ การ:
1. กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละเทคโนโลยีร ะบบปัม๊ (Pumping System Technology Division)
บริษัทฯ จัดหาและจําหน่ ายปั ม๊ สูบส่งนํ้ าและของเหลวทีใ่ ช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสูง
และโครงการนํ้าของหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท รายละเอียดดังนี้
1.1 ปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ ง (Centrifugal Pump) เป็ นปั ม๊ ทีใ่ ช้ในการเคลื่อนย้ายของเหลวจากทีห่ นึ่งไปยังอีกทีห่ นึ่ง
ปั ม๊ ประเภทนี้ เ หมาะสํ า หรับ ของเหลวใสและมีค วามหนื ด ตํ่ า ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ใ นระบบสาธารณู ป โภคและ
กระบวนการผลิต ของโรงงานอุ ต สาหกรรม ได้แก่ ปั ม๊ Horizontal End Suction ปั ม๊ Vertical In-Line Multi
Stage ปั ม๊ Immersible ปั ม๊ Vertical Turbine ปั ม๊ Submersible ปั ม๊ Horizontal Split Case และปั ม๊ Axial Flow
1.2 ปั ม๊ ประเภทแทนทีบ่ วก (Positive Displacement Pump) เป็ นปั ม๊ ทีใ่ ช้ในการเคลื่อนย้ายของเหลวจากทีห่ นึ่งไป
ยังอีกทีห่ นึ่ง ปั ม๊ ประเภทนี้เหมาะสําหรับของเหลวทีม่ คี วามหนืดสูง ส่วนใหญ่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุ ต สาหกรรม ได้แ ก่ ปั ม๊ Screw ปั ม๊ Piston ปั ม๊ Peristatic ปั ม๊ Air Operated Double Diaphragm และปั ม๊
Diaphragm Metering
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายอุปกรณ์อ่นื ๆ ทีใ่ ช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องอัดก๊าซ Liquid Ring
และ เครือ่ งอัดก๊าซ Centrifural
2. กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์การจัด การกระบวนการผลิ ต และระบบท่อ (Process and Piping Solution Division)
บริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
2.1 อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
 อุปกรณ์เพือ่ การคัดแยกวัสดุ ได้แก่ สเตรนเนอร์ ฟิ ลเตอร์ เครือ่ งเหวีย่ งแยกตะกอน และเครือ่ งดักละอองนํ้า
 วัสดุเพือ่ การดูดซึม ได้แก่ สารดูดความชืน้ และตัวรองสารเร่งการทําปฏิกริ ยิ า
 อุปกรณ์เพือ่ แลกเปลีย่ นมวลสาร
 ระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการเผาไหม้และความร้อน
 ระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบําบัดมลพิษทางอากาศ
2.2 ระบบท่อและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
 ระบบท่อและข้อต่อ
 แท็งก์พลาสติก
 อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน ได้แก่ วาล์วหายใจ และลิน้ แตกระบายความดัน
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 ระบบป้ องกันและระงับการระเบิด ได้แก่ แผ่นแตกระบายความดัน อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดแบบไร้เปลว
ไฟ วาล์วตัดตอน และสเปรย์ระงับประกายไฟ
3. กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์วสั ดุน วัต กรรม (Innovative Material Division)
บริษัท ฯ จัด หาและจํ า หน่ า ยวัส ดุ ส้ิน เปลือ งที่ใ ช้ใ นกระบวนการผลิต และงานซ่ อ มบํา รุ ง ในโรงงานอุ ต สาหกรรม
รายละเอียดดังนี้
3.1 ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่ กาวไซยาโนอะคริเลต กาวอะนาโรบิค และกาวอีพ๊อกซี่
3.2 วัสดุยาแนว ได้แก่ ซิลโิ คนยาแนว อะครีลคิ ยาแนว และโพลียรู เิ ทนยาแนว
3.3 วัสดุเคลือบผิว ได้แก่ นํ้ายาเคลือบผิว และนํ้ายากันสนิม
3.4 ผลิตภัณฑ์เพือ่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 อุปกรณ์อาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม ได้แก่ กระดาษทําความสะอาดงานอุตสาหกรรม และนํ้ ายาทําความ
สะอาด
 อุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ แว่นตา ถุงมือ และชุดป้ องกันร่างกาย
 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ผ้ากันไฟ การ์ดป้ องกันสารเคมี กระจกทนความ
ร้อน ฉนวนยางหุม้ วัสดุ อุปกรณ์ซ่อมท่อรัวฉุ
่ กเฉิน และใบตัด-ใบเจียร์
3.5 งานบริการเคลือบพืน้ ผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้
ผูถ้ ือ หุ้น รายใหญ่:
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ ดังนี้
รายชื่อ ผู้ถือ หุ้น
กลุม่ ครอบครัวนางสาวอรสา วิ ม ลเฉลา1
1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
2. นายเกริก ลีเกษม2
3. นายสิทธิชยั ลีเกษม3
รวมกลุ่ม ครอบครัว นางสาวอรสา วิ ม ลเฉลา
4. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
5. นางกฤติกา พัววิไล
รวม
จํานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ 4
รวมทัง้ หมด

ก่อ นการเสนอขาย
หุ้น สาม ญ
ั เพิ่ ม ทุน ในครัง้ นี้
จํานวนหุ้น
ร้อ ยละ
95,646,400
51,450,000
3,600
147,100,000
24,400,000
8,500,000
180,000,000
180,000,000

53.14
28.58
0.002
81.72
13.56
4.72
100.00
100.00

หล งั การเสนอขาย
หุ้น สาม ญ
ั เพิ่ ม ทุน ในครัง้ นี้
จํานวนหุ้น
ร้อ ยละ
95,646,400
51,450,000
3,600
147,100,000
24,400,000
8,500,000
180,000,000
60,000,000
240,000,000

39.85
21.44
0.002
61.29
10.17
3.54
75.00
25.00
100.00

หมายเหตุ
1. การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็ นไปตามนิยามผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านัน้ มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึง
ทีม่ กี ารแก้ไข) แต่อย่างใด
2. นายเกริก ลีเกษม เป็ นบุตรทีบ่ รรลุนติ ภิ าวะแล้วของนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชยั ลีเกษม
3. นายสิทธิชยั ลีเกษม เป็ นสามีทไ่ี ม่ได้จดทะเบียนสมรสของนางสาวอรสา วิมลเฉลา
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4. ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2560 ได้มมี ติจดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพือ่ เสนอขายให้แก่กรรมการและ
ผูบ้ ริหารจํานวน 2,821,000 หุน้ และเสนอขายให้แก่พนักงานบริษทั ฯ จํานวน 2,654,000 หุน้
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพือ่ เสนอขายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร รายละเอียดดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นางสาวอรสา
นายสิทธิชยั
นายแสงเพชร
นายวิชยั
นายณรงค์ศกั ดิ ์
นางมาลี
นายกิตติพนั ธุ์
นางสิษฏ์ฐา

วิมลเฉลา
ลีเกษม
ตันทะอธิพานิช
ไม้แก่นสาร
โตรุง่ เรืองยศ
อินทร
เชือ้ ทอง
แซ่เตียว

กรรมการ / ผูบ้ ริหาร
กรรมการ
กรรมการ / ผูบ้ ริหาร
กรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร

ได้รบั การจัดสรรหุน้ สูงสุดไม่เกิน 400,000 หุน้
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สูงสุดไม่เกิน 400,000 หุน้
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สูงสุดไม่เกิน 400,000 หุน้
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สูงสุดไม่เกิน 400,000 หุน้
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สูงสุดไม่เกิน 400,000 หุน้
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สูงสุดไม่เกิน 400,000 หุน้
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สูงสุดไม่เกิน 400,000 หุน้
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สูงสุดไม่เกิน 21,000 หุน้

ในกรณีทม่ี หี ุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ นัน้ บริษทั ฯ นําไป
จัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั ่วไป รวมกับหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีบ่ ริษัทฯ จะจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั ่วไปต่อไป โดย
ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ หลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ บริษทั ฯ นี้ จะเป็ น
ราคาเสนอขายเดียวกันกับราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีบ่ ริษทั ฯ จัดสรรต่อประชาชนทั ่วไป

คณะกรรมการบริ ษทั :
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน รายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ -สกุล
นายธนชาติ นุ่มนนท์
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายสิทธิชยั ลีเกษม
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
นายวิชยั ไม้แก่นสาร
นางจันทร์จริ า สมัครไทย
นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ตํา แหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา หรือ นายสิทธิชยั ลีเกษม คนใดคนหนึ่งลงลายมือ
ชือ่ ร่วมกับนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช หรือ นายวิชยั ไม้แก่นสาร คนใดคนหนึ่งรวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญ
ของบริษทั ฯ
เลขานุ การบริษทั คือ นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
สรุป ปัจ จัย ความเสี่ย งของบริษทั ฯ:
1. ความเสี่ย งในการประกอบธุร กิ จ
1.1. ความเสีย่ งจากการสูญเสียการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้า
ในบางตราสินค้าไม่ได้ระบุเงือ่ นไขการบอกเลิกสัญญาไว้ หากบริษทั ฯ สูญเสียการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้า
ในตราสินค้าหลักทีส่ าํ คัญ อาจส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ
ดําเนินธุรกิจมากว่า 23 ปี มีความสัมพันธ์ทด่ี ี ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และได้รบั ความ
ไว้วางใจจากบริษทั เจ้าของตราสินค้าให้เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ามาโดยตลอด
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1.2. ความเสีย่ งจากการเข้ามาของคูแ่ ข่งรายใหม่
ธุ ร กิ จ จัด หาและจํ า หน่ า ยสิน ค้ า เป็ นธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ซับ ซ้ อ นและไม่ จํ า เป็ นต้ อ งใช้ เ งิน ทุ น มากนั ก จึง ทํ า ให้
ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาในตลาดได้ ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและผลการ
ดําเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรม
มากกว่า 3,500 รายการและได้รบั ความน่ าเชื่อถือในคุณภาพของสินค้าและบริการ จึงทําให้ลกู ค้าสังซื
่ ้อสินค้า
และบริการอย่างต่อเนื่อง
1.3. ความเสีย่ งจากการจํากัดพืน้ ทีก่ ารจําหน่ายสินค้าในบางตราสินค้า
ในบางตราสินค้าระบุเงือ่ นไขข้อจํากัดพืน้ ทีก่ ารจําหน่ายสินค้า ซึง่ อาจจะส่งผลต่อโอกาสในการขยายขอบเขต
การทําธุรกิจของบริษทั ฯ ไปยังพื้นทีอ่ ่นื ของประเทศไทยในอนาคต อย่างไรก็ตาม พื้นที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์ดา้ นการขนส่งและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมซึง่ บริษทั ฯ เป็ นทีร่ จู้ กั ของ
ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมและได้รบั การสังซื
่ ้อสินค้าอย่า งต่อเนื่อง อีกทัง้ บริษัทฯ ได้จําหน่ ายสินค้าผ่าน
ผูร้ บั เหมาทีร่ บั งานจากโรงงานอุตสาหกรรมทีต่ งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ ่างๆ จึงเป็ นโอกาสในการขยายขอบเขตการจัดหา
และจําหน่ายสินค้าไปยังพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ ในประเทศไทย
1.4. ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั เจ้าของตราสินค้าจะเข้ามาทําตลาดเอง
หากบริษทั เจ้าของตราสินค้ามีความประสงค์จะเข้ามาทําตลาดและดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ผ่าน
บริษทั ฯ อาจทําให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งในการถูกยกเลิกการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้าและอาจต้องแข่งขันกับ
บริษทั เจ้าของตราสินค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีความหลากหลายของสินค้าทีส่ ามารถ
รองรับความต้องการของลูกค้าทีห่ ลากหลายได้ดว้ ยเช่นกัน ซึ่งทีผ่ ่านมาลูกค้าจะคํานึงถึงความสะดวกในการ
สังซื
่ ้อสินค้ากับผูจ้ ําหน่ ายสินค้าทีม่ สี นิ ค้าทีห่ ลากหลาย แต่บริษทั เจ้าของตราสินค้าจะจําหน่ ายสินค้าทีบ่ ริษทั
ตนเองเป็ นผูผ้ ลิตเท่านัน้
1.5. ความเสีย่ งจากระบบการจัดซือ้ และบริหารสินค้าคงคลังของบริษทั ฯ
ในบางช่วงเวลาทีบ่ ริษทั ฯ ไม่มสี นิ ค้าคงคลังสํารองไว้รอการจําหน่ าย บริษทั ฯ อาจเสียโอกาสทางธุรกิจ และใน
ขณะเดียวกัน สินค้าคงคลังทีส่ าํ รองไว้บางรายการทีไ่ ม่ได้ถูกจําหน่ายออกไปเป็ นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้
สินค้านัน้ มีสภาพเก่าหรือหมดอายุการใช้งาน และทํา ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาได้ อย่า งไรก็ตาม
บริษทั ฯ ได้วางแผนการสังซื
่ ้อสินค้าและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้าอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มสี นิ ค้าที่
เพียงพอต่อความต้องการ และไม่เป็ นการเก็บสินค้าทีม่ ากเกินความจําเป็ น
2. ความเสี่ย งด้า นการเงิ น
2.1. ความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัทฯ ได้สงซื
ั ่ ้อสินค้าจากต่างประเทศและต้องชําระเงินค่าสินค้าโดยใช้เงินสกุลตามแต่ละประเทศของผู้
จําหน่ ายสินค้านัน้ ๆ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนสินค้าได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ นโยบายในการเปิ ดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ ากับสถาบันการเงิน
(Forward contract) จึงทําให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นน้อยมาก
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3. ความเสี่ย งอื่น ๆ
3.1. ความเสีย่ งจากการบริหารงานทีพ่ ง่ึ พิงผูบ้ ริหารหลัก
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทีผ่ ่านมาเป็ นการบริหารงานโดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร ตัน
ทะอธิพานิช ซึง่ เป็ นผูก้ ําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับ
โครงสร้างองค์กร การกระจายอํานาจในการบริหารงาน และการพัฒนาบุคลากรจะทําให้การพึง่ พิงผูบ้ ริหาร
หลักของบริษทั ฯ ลดลง
3.2. ความเสีย่ งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ถอื หุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ กลุม่ ครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา จะมีสดั ส่วนการ
ถือหุน้ ร้อยละ 61.29 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชําระแล้ว จึงทําให้กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา
สามารถควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรและ
แนวทางการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการด้วยการสร้างกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจของกรรมการผูม้ ี
ส่วนได้เสียดังกล่าวแล้ว
3.3. ความเสีย่ งจากการนําหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัท ฯ ยัง คงมีค วามไม่ แ น่ น อนและอยู่ร ะหว่ า งการพิจ ารณาจากตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ ให้เ ป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ จะมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน รวมถึงการกระจายการถือหุน้ รายย่อย
ตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนดภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนแล้วเสร็จ
3.4. ความเสีย่ งจากราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อาจผันผวนซึ่งก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญต่อผูล้ งทุนที่
ซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้ ราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ภายหลังจากการเสนอ
ขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้อาจมีการขึน้ ลงอย่างผันผวนขึน้ อยู่กบั ปั จจัยหลายประการที่บริษทั ฯ อาจไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม ผลการดําเนินงานจริงกับทีน่ กั ลงทุนคาดหวังไว้ เป็ นต้น
สรุป ผลการดํา เนิ น งานและฐานะทางการเงิ น ที่ส าํ คัญ :
สรุป ผลการดํา เนิ น งานที่ส าํ คัญ ในปี 2556 – 2558 และ งวด 9 เดือ นแรกของปี 2558 และ 2559
รายการ
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)
ต้นทุนขายและบริการ (ล้านบาท)
กําไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
รายได้อ่นื 2
กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
กําไรสุทธิต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน3 (บาท)
อัตรากําไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ)

ปี 25561
383.19
283.82
99.38
8.47
34.53
3.45
25.93
8.82

ปี 2557
475.24
377.71
97.53
5.12
27.07
2.71
20.52
5.64

ปี 2558
410.82
308.90
101.91
10.61
31.06
2.34
24.81
7.37

ม.ค. - ก.ย.
2558
283.45
210.86
72.59
10.91
26.34
2.63
25.61
8.95

ม.ค. – ก.ย.
2559
314.14
232.88
81.26
5.97
18.99
0.11
25.87
5.93

หมายเหตุ 1. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2556 เป็ นการจัดทํางบการเงินโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
2. รายได้อ่นื ได้แก่ รายได้คา่ นายหน้า รายได้ส่งเสริมการขาย และดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น
3. จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักอ้างอิงจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับมูลค่าที่
ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในปั จจุบนั
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สรุป ฐานะทางการเงิ น ที่ส าํ คัญ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 ถึง 2558 และ ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนี้สนิ รวม (ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ล้านบาท)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)

31 ธัน วาคม
2556
195.84
93.31
102.52
0.91
17.63
33.68

31 ธัน วาคม
2557
258.47
148.88
109.60
1.36
11.92
25.53

31 ธัน วาคม
2558
227.60
111.82
115.78
0.97
12.78
27.56

30 กัน ยายน
2559
219.18
84.41
134.77
0.63
11.33
20.21

ผลการดํา เนิ น งาน:
ในปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 383.19 ล้านบาท
475.24 ล้านบาท 410.82 ล้านบาท และ 314.14 ล้านบาท ตามลําดับ โดยโครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้
รายได้จ ากการขายและ
บริ ก าร

ปี 25561
ล้า น
ร้อ ยละ
บาท

ปี 2557
ล้า น
ร้อ ยละ
บาท

ปี 2558
ล้า น
ร้อ ยละ
บาท

ม.ค. – ก.ย. 2558
ล้า น
ร้อ ยละ
บาท

ม.ค. – ก.ย. 2559
ล้า น
ร้อ ยละ
บาท

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ม
190.98
49.84 245.17
51.59 159.66
38.86 126.30
44.56 132.57
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การ
จัดการกระบวนการผลิต
23.52 123.83
30.14
59.35
20.94
88.94
และระบบท่อ
79.70
20.80 111.78
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุ
24.89 127.32
30.99
97.80
34.50
92.63
นวัตกรรม
112.51
29.36 118.28
รวมรายได้จ ากการขาย
และบริ ก าร
383.19 100.00 475.24 100.00 410.82 100.00 283.45 100.00 314.14
หมายเหตุ: 1. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2556 เป็ นการจัดทํางบการเงินโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

42.20

28.31
29.49
100.00

รายได้จากการขายและบริการ
ในปี 2556 - 2558 และ งวด 9 เดือ นแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่ม ผลิต ภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊
จํา นวน 190.98 ล้า นบาท 245.17 ล้า นบาท 159.66 ล้า นบาท และ 132.57 ล้านบาท ตามลํา ดับ ในปี 2557 รายได้
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้ามีสาเหตุมาจากโอกาสทางธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ายสินค้าในงานทีม่ มี ูลค่าสูงให้แก่ลูกค้า
รายสําคัญ ได้แก่ บริษทั ปตท. สผ. สยาม จํากัด และบริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั ่นแนล จํากัด ซึ่งมีมูลค่ารวม 57.30
ล้านบาท และในปี 2558 รายได้ลดลงจากปี ก่อนหน้า เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศทีช่ ะลอตัว
รวมถึงราคานํ้ามันโลกทีล่ ดลงอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของการลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่และการขยายกําลัง
การผลิตในโรงงานอุ ต สาหกรรม และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 รายได้เ พิ่มขึ้น จากงวดเดียวกันของปี ก่ อนหน้ า
เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ายสินค้าในงานทีม่ มี ลู ค่าสูงให้แก่ลกู ค้ารายสําคัญ ได้แก่ บริษทั พีที
ที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ซึง่ มีมลู ค่า 12.00 ล้านบาท และผูร้ บั เหมาหลายรายซึง่ มีมลู ค่ารวม 32.90 ล้านบาท
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ในปี 2556 - 2558 และ งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต
และระบบท่อ จํานวน 79.70 ล้านบาท 111.78 ล้านบาท 123.83 ล้านบาท และ 88.94 ล้านบาท ตามลําดับ ในปี 2557
รายได้เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนหน้ ามีสาเหตุมาจากโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทฯ จัดหาและจําหน่ ายสินค้าในงานทีม่ มี ูลค่า สูง
ให้แก่ลกู ค้ารายสําคัญ ได้แก่ บริษทั ทีพไี อ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ซึง่ มีมลู ค่า 26.29 ล้านบาท และบริษทั ทีที
ซีแอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลค่า 5.09 ล้านบาท ในปี 2558 รายได้เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าเนื่องมาจากการเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายได้มากขึน้ และการจําหน่ ายสินค้าประเภทชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ (Spare parts) และงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2559 รายได้เพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า เนื่องจากการจัดหาและจําหน่ ายสินค้าประเภทชิ้นส่ว นและ
อุปกรณ์ (Spare parts) และโอกาสทางธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ายสินค้าในงานทีม่ มี ลู ค่าสูงให้แก่ลกู ค้ารายสําคัญ
ได้แก่ บริษทั ทีพไี อ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ซึง่ มีมลู ค่า 7.25 ล้านบาท
ในปี 2556 - 2558 และ งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมจํานวน 112.51
ล้า นบาท 118.28 ล้า นบาท 127.32 ล้า นบาท และ 92.63 ล้า นบาท ตามลํา ดับ ซึ่ง รายได้จ ากกลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ว ัส ดุ
นวัตกรรมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในปี ทผ่ี า่ นมาเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็ นวัสดุสน้ิ เปลืองทีใ่ ช้แล้วหมดไปจําเป็ นต้องมีการ
ซือ้ ซํ้าอย่างต่อเนื่อง และความสามารถในการเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายได้มากขึน้
ต้นทุนขายและบริการและอัตรากําไรขัน้ ต้น
ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวมจํานวน 283.82 ล้านบาท
377.71 ล้านบาท 308.90 ล้านบาท และ 232.88 ล้านบาท ตามลําดับ ส่งผลให้ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรก
ของปี 2559 บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นรวมจํานวน 99.38 ล้านบาท 97.53 ล้านบาท 101.91 ล้านบาท และ 81.26 ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นรวมร้อยละ 25.93 ร้อยละ 20.52 ร้อยละ 24.81 และร้อยละ 25.87 ตามลําดับ
ในปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายและบริการจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั ม๊ จํา นวน 138.10 ล้า นบาท 197.26 ล้า นบาท 120.18 ล้า นบาท และ 106.28 ล้า นบาท ตามลํา ดับ ส่ง ผลให้
บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ีจํานวน 52.89 ล้านบาท 47.92 ล้านบาท 39.48 ล้านบาท และ 26.28 ล้าน
บาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 27.69 ร้อยละ 19.54 ร้อยละ 24.73 และร้อยละ 19.83 ตามลําดับ ทัง้ นี้
อัตรากําไรขัน้ ต้นในปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 ตํ่ากว่าปี อ่นื ๆ เนื่องจากบริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายสินค้า
ให้กบั ลูกค้ารายสําคัญทีม่ ชี ่อื เสียงและได้พจิ ารณาปรับราคาขายสินค้าให้ลดตํ่าลง เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับผูจ้ ดั หาสินค้า
รายอื่นๆ ได้ จึงทําให้บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นทีล่ ดลงในงวดดังกล่าว
ในปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อจํานวน 56.22 ล้านบาท 86.22 ล้านบาท 85.84 ล้านบาท และ 52.86 ล้านบาท ตามลําดับ
ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาํ ไรขัน้ ต้นจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์น้ีจาํ นวน 23.49 ล้านบาท 25.57 ล้านบาท 37.99 ล้านบาท และ 36.08
ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 29.47 ร้อยละ 22.87 ร้อยละ 30.68 และร้อยละ 40.57 ตามลําดับ ทัง้ นี้ อัตรา
กําไรขัน้ ต้นในปี 2557 ตํ่ากว่าปี อ่นื ๆ เนื่องจากบริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายสินค้าให้กบั ลูกค้ารายสําคัญทีม่ ชี อ่ื เสียงและได้
พิจารณาปรับราคาขายสินค้าให้ลดตํ่าลงเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับผู้จดั หาสินค้ารายอื่นๆ ได้ และอัตรากําไร
ขัน้ ต้นงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 สูงกว่าอัตรากําไรขัน้ ต้นโดยปกติ มีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ ได้จดั หาและจําหน่ าย
สินค้าประเภทชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ (Spare parts) ซึ่งจะมีอตั รากําไรขัน้ ต้นทีส่ งู กว่าการจําหน่ ายอุปกรณ์ในกระบวนการ
ผลิตโดยทัวไป
่
ในปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายและบริการจากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
จํานวน 89.51 ล้านบาท 94.23 ล้านบาท 102.87 ล้านบาท และ 73.73 ล้านบาท ตามลําดับ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกําไร
ขัน้ ต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมจํานวน 23.00 ล้านบาท 24.05 ล้านบาท 24.45 ล้านบาท และ 18.90 ล้านบาท
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ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 20.45 ร้อยละ 20.33 ร้อยละ 19.20 และร้อยละ 20.40 ตามลําดับ อัตรากําไร
ขัน้ ต้น ของกลุ่ม ผลิต ภัณฑ์น้ี มีค วามผันแปรค่อนข้า งน้ อย เนื่อ งจากสินค้า ในกลุ่ม ผลิต ภัณฑ์น้ี โ ดยส่วนใหญ่ เ ป็ น วัส ดุ
สิน้ เปลืองทีใ่ ช้แล้วหมดไปจําเป็ นต้องมีการซือ้ ซํ้าอย่างต่อเนื่อง และบริษทั ฯ ใช้นโยบายต้นทุนบวกกําไรทีเ่ หมาะสม (Cost
plus pricing) ในการตัง้ ราคาสินค้า ซึง่ ทําให้บริษทั ฯ สามารถรักษาอัตรากําไรขัน้ ต้นของกลุม่ ผลิตภัณฑ์น้ีได้ในระดับเฉลีย่
อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 20
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายจํานวน 39.53 ล้านบาท 41.71 ล้าน
บาท 40.20 ล้านบาท และ 30.06 ล้านบาท ตามลําดับ ในปี 2557 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า
มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานจากการปรับฐานเงินเดือนของพนักงานและการเพิม่ ขึน้ ของ
ค่ า ปรับ งานล่า ช้า ในปี 2558 บริษัท ฯ มีค่ า ใช้จ่ า ยในการขายลดลงจากปี ก่ อ นหน้ า มีส าเหตุ ห ลัก จากการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการเดินทางทีต่ ามรายได้จากการขายและบริการทีล่ ดลง และงวด 9 เดือนแรก
ของปี 2559 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของ
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานและค่าใช้จา่ ยทางการตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามรายได้จากการขายและบริการทีเ่ พิม่ ขึน้
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 24.62 ล้านบาท 26.71
ล้านบาท 32.78 ล้านบาท และ 32.85 ล้านบาท ตามลําดับ ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึ้นจากปี
ก่อนหน้า มีสาเหตุมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานจากการปรับฐานเงินเดือนของพนักงาน ในปี 2558
บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้ามีสาเหตุหลักมาจากการตัง้ ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้า และ
การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และงวด 9
เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าอย่างมีนัยสําคัญมีสาเหตุ
หลักจากการเพิม่ ขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจากการเพิม่ จํานวนบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ ริม่ รับรูต้ งั ้ แต่เดือนมกราคม 2559 เป็ นต้นไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเช่าทีด่ นิ เพื่อเป็ นทีต่ งั ้ อาคารสํานักงาน
และอาคารคลังสินค้าทีจ่ งั หวัดระยองและค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะช่วงเวลาในงวดนี้ ได้แก่
ค่าทีป่ รึกษาเพือ่ เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตัง้ สํารองหนี้สงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่าย
ในการบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารสํานักงานทีจ่ งั หวัดระยอง
กําไรสุทธิ
จากผลการดําเนินงานข้างต้น ในปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 34.53
ล้านบาท 27.07 ล้านบาท 31.06 ล้านบาท และ 18.9 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิรอ้ ยละ 8.82 ร้อยละ
5.64 ร้อยละ 7.37 และร้อยละ 5.93 ตามลําดับ ทัง้ นี้ ในปี 2557 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิทล่ี ดลง มีสาเหตุ
หลักจากการจัดหาและจําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ และกลุ่มผลิตภัณฑ์การ
จัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อให้แก่ลกู ค้ารายสําคัญ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ปรับราคาขายสินค้าให้ลดตํ่าลง เพือ่ ให้สามารถ
แข่งขันด้านราคากับผูจ้ าํ หน่ ายสินค้ารายอื่นได้ และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ
ลดลงอย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน ค่าที่
ปรึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าเช่าทีด่ นิ เพื่อเป็ นทีต่ งั ้ อาคารสํานักงานและ
อาคารคลังสินค้าทีจ่ งั หวัดระยอง และการตัง้ สํารองหนี้สงสัยจะสูญ
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ฐานะทางการเงิ น :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม จํานวน 195.84 ล้านบาท
258.47 ล้านบาท 227.60 ล้านบาท และ 219.18 ล้านบาท ตามลําดับ สินทรัพย์ทส่ี าํ คัญประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อ่นื สินค้าคงเหลือ และอาคารและอุปกรณ์ การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของสินทรัพย์ในแต่ละปี ขน้ึ อยู่กบั การเพิม่ ขึน้ หรือ
ลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื และสินค้าคงเหลือ ซึ่งเปลีย่ นแปลงสอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการเป็ น
สําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีหนี้สนิ รวม จํานวน 93.31 ล้านบาท
148.88 ล้านบาท 111.82 ล้านบาท และ 84.41 ล้านบาท ตามลําดับ หนี้ สนิ ที่สําคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้าและ
เจ้าหนี้อน่ื ทัง้ นี้ การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของหนี้สนิ ในแต่ละปี ขน้ึ อยูก่ บั การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ซึง่ เปลีย่ นแปลงสอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการเป็ นสําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จํานวน 102.52 ล้าน
บาท 109.60 ล้านบาท 115.78 ล้านบาท และ 134.77 ล้านบาท ตามลําดับ
อนึ่ง จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในช่วงเวลาใกล้กบั การเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินสําหรับงวดบัญชีปี
2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ และทีป่ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณางบการเงินภายในก่อนการตรวจสอบ
ของผูส้ อบบัญชีโดยเบือ้ งต้นแล้ว และขอรับรองว่า บริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น
ใด และไม่ได้มกี ารทํารายการระหว่างกันใดๆ ทีม่ นี ยั สําคัญกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง นอกเหนือจากทีเ่ ปิ ดเผยในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยผลประกอบการทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2559 เป็ นไปตามลักษณะการประกอบ
ธุรกิจตามปกติของบริษทั ฯ โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสําคัญทีส่ ง่ ผลกระทบในเชิงลบต่อการตัดสินใจลงทุนของ
นักลงทุน ตลอดจนไม่มขี อ้ มูลสําคัญใดๆ ซึ่งเกิดขึน้ ในปี 2559 ทีน่ ักลงทุนควรรับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุนทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยเพิม่ เติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถดูรายละเอียด
งบการเงิน สํ า หรับ งวดบัญ ชีปี 2559 สิ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ที่ต รวจสอบแล้ ว ได้ ท่ีเ ว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท ฯ
www.siameast.co.th รวมถึงการแจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษทั ฯ
นัก ลงทุน สัม พัน ธ์:
ชือ่ :
นายวิชยั ไม้แก่นสาร
ทีอ่ ยู่:
15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์:
0-3868-2540
โทรสาร:
0-3868-2539
เว็บไซต์:
www.siameast.co.th
อีเมลล์:
ir@siameastsolutions.co.th
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ส่วนที่ 2
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
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ส่วนที่ 2.1
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
ชื่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาไทย)
ชื่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (English)
เลขทะเบียนบริ ษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

:
:
:
:

ข้อมูลการติ ดต่อ

ที่ตงั ้ สํานักงาน

:

โทรศัพท์
โทรสาร
Website

:
:
:
:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ว

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรือ “SE”)
SiamEast Solutions Public Company Limited
0107559000061
จัด หาและจํา หน่ า ยสิน ค้า อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่งนํ้ า และ
ของเหลว อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ และวัสดุสน้ิ เปลือง
ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และงานซ่ อ มบํ า รุง และให้บ ริก ารงานที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงการให้บริการเคลือบพืน้ ผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้
15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง
0-3868-2540
0-3868-2539
www.siameast.co.th
120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ บิ ล้านบาท)
90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท)

บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการนํ าเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ประมาณ 142.59 ล้านบาท ภายหลังหัก
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
1. เป็ นเงินทุนสนับสนุ นศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop)
- เป็ นเงินทุนสําหรับการก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรม
(Workshop) เพื่อ รองรับ งานบริก ารเคลือ บพื้น ผิว
งานตั ด เย็ บ ฉนวนหุ้ ม รวมถึ ง งานประกอบและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ ในระบบปั ม๊ สูบส่งนํ้ าและของเหลว
และอุปกรณ์ในระบบท่อ
- เป็ นเงิน ทุ น สํา หรับ ซื้อ เครื่อ งจัก รและอุ ป กรณ์ ซึ่ง
สนับสนุ นงานบริการต่างๆ และสนับสนุ นการดําเนิน
ธุรกิจ เพือ่ รองรับการเติบโตในอนาคต
2. เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
รวม
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จํานวนเงิ นที่ใช้
(ล้านบาท)
40

ระยะเวลาที่ใช้เงิ น
โดยประมาณ
ภายในปี 2560

102.59
142.59

ภายในปี 2561
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ส่วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “SE”) (เดิมชื่อ “บริษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด”)
จดทะเบียนก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 2.00 ล้านบาท มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดหา
และจําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณ ฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ ที่ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานทัง้ นํ้ า
ของเหลว ของหนืด และอุปกรณ์ ท่เี กี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ด้วยบริษทั ฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและรับรูถ้ งึ ความต้องการสินค้าและบริการอื่นๆ ที่
สําคัญในโรงงานอุตสาหกรรม บริษทั ฯ จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจโดยเพิม่ การจัดหาและจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอีก
2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
รวมถึงงานบริก ารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ ความต้องการที่ห ลากหลายของโรงงานอุ ต สาหกรรม ทัง้ นี้ สิน ค้า
อุตสาหกรรมทัง้ 3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยงั คงเป็ นสินค้าหลักทีบ่ ริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ายมาจนถึงทุกวันนี้
จุดเริม่ ต้นของบริษทั ฯ เริม่ จากในปี 2527 ได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั เอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ จํากัด (“เอ็นจิเนียริง่ โปร
ดักส์”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบและจําหน่ ายระบบปั ม๊ อุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์
วิศวกรรมทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม และเนื่องด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการลงทุนอย่างมาก
ตามแนวทางของภาครัฐในโครงการอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (Eastern Seaboard) ในภาคตะวันออกของประเทศไทยซึง่ ถือเป็ น
จุดยุทธศาสตร์ของการขนส่งและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ทําให้โรงงานอุตสาหกรรมเพิม่ จํานวนขึน้ อย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยเหตุน้ี ในปี 2536 ผู้บริหารจึงได้
แยกการดําเนินธุรกิจจาก เอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ และจัดตัง้ บริษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อจัดหาและจําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ ทีค่ รอบคลุมทุกลักษณะการใช้งาน
ทัง้ นํ้ า ของเหลว ของหนืด และอุปกรณ์ ท่เี กี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็ นโรงงาน
อุตสาหกรรมทีต่ งั ้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย
จากการที่บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ทด่ี แี ละเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ทําให้บริษทั ฯ รับรูถ้ งึ ความต้องการในสินค้าและบริการใน
ส่วนอื่นๆ ทีส่ าํ คัญในโรงงานอุตสาหกรรม บริษทั ฯ จึงเพิม่ การจัดหาและจําหน่ ายสินค้าไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม รวมถึงงานบริการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อรองรับความ
ต้องการทีห่ ลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม
ด้วยวิสยั ทัศน์ ของกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มุ่งขยายการจัดหาและจําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรมและการบริการให้
ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมทัวประเทศ
่
ในปี 2552 บริษทั ฯ ได้เปิ ดสํานักงานกรุงเทพฯ และเพิม่ ทีมงาน
วิศวกรฝ่ ายขาย เพื่อนําเสนอและจําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรมทัง้ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั ม๊ กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม โดยมุง่ เน้นขยาย
กลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมภิ าคต่างๆ ทัวประเทศไทย
่
รวมถึงโอกาสในการจําหน่ าย
สินค้าอุตสาหกรรมไปยังลูกค้าในต่างประเทศ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Industrial Equipment Solution Provider กล่าวคือ บริษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั หาและ
จําหน่ ายสิน ค้าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตัง้ แต่ก ารคัดสรรสินค้าคุณ ภาพ นํ าเสนอทางเลือกและนวัตกรรมใหม่
บริการด้วยความจริงใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า รวมถึงการให้บริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าอุตสาหกรรม การให้บริการหลังการขาย และการให้บริการซ่อมบํารุง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานและเพิม่
อายุการใช้งานของสินค้าให้มากยิง่ ขึน้
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เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 บริษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน พร้อมทัง้ เปลี่ยนชื่อบริษทั ใหม่เป็ นบริษทั สยาม
อีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน) ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 120,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จํานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุน ที่ชําระแล้วจํานวน 90,000,000 บาท สําหรับหุ้น
สามัญทีเ่ หลืออีกจํานวน 60,000,000 หุน้ บริษทั ฯ ออกไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก
(Initial Public Offering: IPO)
ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึง่
แบ่งได้เป็ น 3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปัม๊ (Pumping System Technology Division)
บริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายปั ม๊ สูบส่งนํ้ าและของเหลวที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสูง
และโครงการนํ้าของหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท รายละเอียดดังนี้
1.1 ปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ ง (Centrifugal Pump) เป็ นปั ม๊ ทีใ่ ช้ในการเคลือ่ นย้ายของเหลวจากทีห่ นึ่งไปยังอีกทีห่ นึ่ง
ปั ๊ม ประเภทนี้ เหมาะสํ า หรับ ของเหลวใสและมีค วามหนื ด ตํ่ า ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ใ นระบบสาธารณู ป โภคและ
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ จัดหาและจําหน่าย ได้แก่
 ปั ม๊ Horizontal End Suction
 ปั ม๊ Vertical In-Line Multi Stage
 ปั ม๊ Immersible
 ปั ม๊ Vertical Turbine
 ปั ม๊ Submersible
 ปั ม๊ Horizontal Split Case
 ปั ม๊ Axial Flow
1.2 ปั ม๊ ประเภทแทนทีบ่ วก (Positive Displacement Pump) เป็ นปั ม๊ ทีใ่ ช้ในการเคลื่อนย้ายของเหลวจากทีห่ นึ่งไป
ยังอีก ที่ห นึ่ ง ปั ม๊ ประเภทนี้ เหมาะสําหรับ ของเหลวที่ม ีค วามหนื ดสูง ส่วนใหญ่ ใช้ในกระบวนการผลิต ของ
โรงงานอุตสาหกรรม ปั ม๊ ประเภทแทนทีบ่ วกทีบ่ ริษทั ฯ จัดหาและจําหน่าย ได้แก่
 ปั ม๊ Screw
 ปั ม๊ Piston
 ปั ม๊ Peristaltic
 ปั ม๊ Air Operated Double Diaphragm
 ปั ม๊ Diaphragm Metering
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายอุปกรณ์อ่นื ๆ ทีใ่ ช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครือ่ งอัดก๊าซ Liquid Ring
และเครือ่ งอัดก๊าซ Centrifugal
2. กลุ่มผลิ ตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิ ตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division)
บริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
2.1 อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
 อุปกรณ์เพือ่ การคัดแยกวัสดุ ได้แก่ สเตรนเนอร์ ฟิ ลเตอร์ เครือ่ งเหวีย่ งแยกตะกอน และเครือ่ งดักละอองนํ้า
 วัสดุเพือ่ การดูดซึม ได้แก่ สารดูดความชืน้ และตัวรองสารเร่งการทําปฏิกริ ยิ า
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 อุปกรณ์เพือ่ แลกเปลีย่ นมวลสาร
 ระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการเผาไหม้และความร้อน
 ระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบําบัดมลพิษทางอากาศ
2.2 ระบบท่อและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
 ระบบท่อและข้อต่อ
 แท็งก์พลาสติก
 อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน ได้แก่ วาล์วหายใจ และลิน้ แตกระบายความดัน
 ระบบป้ องกันและระงับการระเบิด ได้แก่ แผ่นแตกระบายความดัน อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดแบบไร้เปลว
ไฟ วาล์วตัดตอน และสเปรย์ระงับประกายไฟ
3. กลุ่มผลิ ตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม (Innovative Material Division)
บริษัท ฯ จัด หาและจํา หน่ ายวัสดุ ส้นิ เปลือ งที่ใช้ในกระบวนการผลิต และงานซ่ อ มบํา รุงในโรงงานอุ ต สาหกรรม
รายละเอียดดังนี้
3.1 ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่ กาวไซยาโนอะคริเลต กาวอะนาโรบิค และกาวอีพอ๊ กซี่
3.2 วัสดุยาแนว ได้แก่ ซิลโิ คนยาแนว อะครีลคิ ยาแนว และโพลียรู เิ ทนยาแนว
3.3 วัสดุเคลือบผิว ได้แก่ นํ้ายาเคลือบผิว และนํ้ายากันสนิม
3.4 ผลิตภัณฑ์เพือ่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 อุปกรณ์อาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม ได้แก่ กระดาษทําความสะอาดงานอุตสาหกรรม และนํ้ายาทําความ
สะอาด
 อุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ แว่นตา ถุงมือ และชุดป้ องกันร่างกาย
 อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ผ้ากันไฟ การ์ดป้ องกันสารเคมี กระจกทน
ความร้อน ฉนวนยางหุม้ วัสดุ อุปกรณ์ซ่อมท่อรัวฉุ
่ กเฉิน และใบตัด-ใบเจียร์
3.5 งานบริการเคลือบพืน้ ผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้
ตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจกว่า 23 ปี ท่ผี ่านมา บริษทั ฯ ยึดมันในการคั
่
ดสรรสินค้าที่มคี ุณภาพสูงจากผู้ผลิต
สินค้าชัน้ นํ าระดับสากล และให้บริการด้วยความจริงใจ รวมถึงนํ าเสนอทางเลือกหรือนวัตกรรมใหม่ๆ แก่ลูกค้า เพื่อ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อสินค้าและบริการ อีกทัง้ บริษทั ฯ มุง่ เน้นพัฒนาการดําเนินงานและการให้บริการทีเ่ กีย่ วกับ
สินค้าอุตสาหกรรมทัง้ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยนํามาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากลทีไ่ ด้รบั
การยอมรับจากทัวโลกมาใช้
่
ควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ บริษทั ฯ ได้รบั รองคุณภาพในด้านการออกแบบ จําหน่าย
ประกอบ ติดตัง้ และบริการหลังการขายสําหรับสินค้าอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบํารุง ได้แก่ ปั ม๊
สูบส่งนํ้ าและของเหลว ระบบท่อ และวัสดุสน้ิ เปลือง ด้วยความมุ่งมันในการประกอบธุ
่
รกิจจัดหาและจําหน่ ายสินค้า
อุตสาหกรรมและการให้บริการทีม่ คี ุณภาพสูงสุด จึงทําให้บริษทั ฯ เป็ นทีย่ อมรับและได้รบั ความเชื่อถือจากลูกค้าโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง จังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก และจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย ตลอดจนบริษทั ฯ ยัง
ได้รบั ความไว้วางใจจากคูค่ า้ ทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง
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1.1 วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั
บริษทั ฯ มีวสิ ยั ทัศน์ในการเป็ นหนึ่งในผูน้ ํ าการจัดหาและจําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรม และการให้บริการด้านต่างๆ
ใน 3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและ
ระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม รวมถึงมุง่ เน้นการนําเสนอเทคโนโลยีและทางเลือกใหม่ พร้อมส่งมอบ
สินค้าและงานบริการทีม่ คี ุณภาพสูงสุดให้แก่ลกู ค้า
บริษทั ฯ มีพนั ธกิจในการดําเนินกิจการทัง้ การจัดหาและจําหน่ ายสินค้าและการให้บริการ เพื่อสร้างประโยชน์และ
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ อีกทัง้ บริษทั ฯ มุ่งมันสร้
่ างองค์กรให้เข็มแข็งและมีศกั ยภาพ
ภายใต้บรรยากาศการทํางานทีด่ ี รวมถึงมุง่ มันบริ
่ หารองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อสร้างผลตอบแทน
ทีด่ แี ละเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง
บริษทั ฯ มุ่งเน้ นเป้ าหมายในการคัดสรรสินค้าคุณภาพสูง เพื่อทางเลือกที่ดกี ว่าและคุ้มค่าที่สุดแก่ลูกค้า และการ
ให้บริการอย่างมืออาชีพ รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพการทํางานร่วมกันให้แก่พนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโต
อย่างมังคง
่ พร้อมทีจ่ ะปรับตัวในทุกสถานการณ์ และสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรสูร่ ะดับสากล
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
เดือน/ปี
สิงหาคม 2536



ตุลาคม 2544



มกราคม 2552



สิงหาคม 2558



ธันวาคม 2558



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
บริษัท สยามราชธานี (ตะวัน ออก) จํากัด จัดตัง้ ขึ้นด้วยทุ นจดทะเบียน 2.00
ล้านบาท โดยมีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อจัดหาและจําหน่ ายสิน ค้าอุตสาหกรรมใน 3
กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ กลุ่มผลิตภัณฑ์
การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
โดยมุ่งเน้ นกลุ่มลูกค้าในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย
บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 2.00 ล้านบาท เป็ น 5.00 ล้านบาท เพื่อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
บริษทั ฯ เปิ ดสํานักงานกรุงเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนํ าเสนอและจําหน่ าย
สินค้าอุตสาหกรรมทัง้ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั ม๊ กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
จัง หวัด อื่น ๆ ครอบคลุ ม ทุ ก ภาคส่ ว นของประเทศไทย และโอกาสในการ
จําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมไปยังลูกค้าในต่างประเทศ
บริษั ท ฯ ได้ ร ับ มาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่ ง รับ รองคุ ณ ภาพในด้ า นการ
ออกแบบ จํา หน่ า ย ประกอบ ติด ตัง้ และบริก ารหลังการขายสํา หรับ สิน ค้า
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบํารุง ได้แก่ ปั ม๊ สูบส่งนํ้าและ
ของเหลว ระบบท่อ และวัสดุสน้ิ เปลือง
บริษทั ฯ ปรับโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ และเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาทเป็ น
90.00 ล้า นบาท เพื่อ เป็ นเงิน ทุ น หมุ น เวีย นในกิจ การและสร้า งความมัน่ คง
ทางการเงิน ในระยะยาวให้ก ับ บริษัท ฯ โดยการออกหุ้น สามัญ ใหม่ จํา นวน
850,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100.00 บาท เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
จํานวน 4 ราย โดยเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
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เดือน/ปี

มีนาคม 2559

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
100.00 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในราคาตามมูลค่ายุตธิ รรมให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมทีจ่ องซือ้ หุน้
สามัญในส่วนทีเ่ กินกว่าสัดส่วนการถือหุน้ เดิม ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ เดิมคือ นางสาวอร
สา วิมลเฉลา ได้โอนหุน้ สามัญบางส่วนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใหม่คอื นายเกริก ลีเกษม
ซึง่ เป็ นบุตรทีบ่ รรลุนิตภิ าวะแล้ว จึงทําให้บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ ทัง้ หมดรวมจํานวน
5 ราย
 บริษัทฯ แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็ น บริษัท
สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)
 บริษทั ฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญจากเดิมหุน้ ละ 100.00 บาท
เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท
 บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 90.00 ล้านบาท เป็ น 120.00 ล้านบาท โดย
การออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 60,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
สําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (Initial Public
Offering)

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั
บริษทั ฯ ไม่มเี งินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมใดๆ ทัง้ นี้ การเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกใน
ครัง้ นี้เป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จํานวน 60,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี้ โครงสร้างการถือหุ้น
หลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering) แสดงดังนี้

กลุ่มครอบครัว
นางสาวอรสา วิมลเฉลา1

นายแสงเพชร
ตันทะอธิพานิช2

ร้อยละ 61.29

ร้อยละ 10.17

นางกฤติกา
พัวพิไล
ร้อยละ 3.54

ประชาชนทัวไป
่
ร้อยละ 25.00

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
1. กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ประกอบด้วย
- นางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือหุน้ จํานวน 95,646,400 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 39.85 ของทุนทีอ่ อกและชําระแล้วภายหลังการ
เสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้
- นายสิทธิชยั ลีเกษม เป็ นสามีทไ่ี ม่ได้จดทะเบียนสมรสของนางสาวอรสา วิมลเฉลา ซึง่ ถือหุน้ จํานวน 3,600 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 0.002 ของทุนทีอ่ อกและชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้
- นายเกริก ลีเกษม เป็ นบุตรทีบ่ รรลุนิตภิ าวะแล้วของนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชยั ลีเกษม ซึง่ ถือหุน้ จํานวน
51,450,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 21.44 ของทุนทีอ่ อกและชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้
2. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดยดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมซึง่
แบ่งเป็ น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ (Pumping System Technology Division)
กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารจัด การกระบวนการผลิ ต และระบบท่ อ (Process and Piping Solution Division) และกลุ่ ม
ผลิตภัณ ฑ์วสั ดุน วัตกรรม (Innovative Material Division) ปั จ จุบนั บริษัทฯ จัดหาและจําหน่ ายสิน ค้าอุตสาหกรรม
มากกว่า 3,500 รายการ ภายใต้ตราสินค้าชัน้ นําระดับสากลมากกว่า 40 ตราสินค้า ซึ่งสามารถรองรับความต้องการที่
หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์ จากสินค้าอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต ระบบสาธารณู ปโภค
ระบบท่อ และงานซ่อมบํารุง
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามประเภทกลุ่มผลิตภัณ ฑ์สําหรับปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี
2559 รายละเอียดดังนี้
โครงสร้างรายได้

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ
190.98
48.76

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ
245.17
51.04

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต
และระบบท่อ
79.70
20.35
111.78
23.27
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
112.51
28.73
118.28
24.62
รวมรายได้จากการขายและบริ การ
383.19
97.84
475.24
98.93
1
รายได้อ่นื
8.47
2.16
5.12
1.07
รายได้รวม
391.66
100.00
480.36
100.00
หมายเหตุ 1. รายได้อ่นื ได้แก่ รายได้คา่ นายหน้า รายได้สง่ เสริมการขาย และดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น
ม.ค.-ก.ย. 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊
126.30
42.91
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
59.35
20.16
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
97.80
33.23
รวมรายได้จากการขายและบริ การ
283.45
96.29
1
รายได้อ่นื
10.91
3.71
รายได้รวม
294.36
100.00
หมายเหตุ 1. รายได้อ่นื ได้แก่ รายได้คา่ นายหน้า รายได้สง่ เสริมการขาย และดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น
โครงสร้างรายได้

2.1

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ
159.66
37.89
123.83
127.32
410.82
10.61
421.42

29.38
30.21
97.48
2.52
100.00

ม.ค.-ก.ย. 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
132.57
41.41
88.94
27.79
92.63
28.94
314.14
98.14
5.97
1.86
320.10
100.00

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
บริษัทฯ จัดหาและจําหน่ ายสินค้าอุ ตสาหกรรม รวมถึงให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
ผลิต ภัณ ฑ์ ได้แ ก่ กลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ แ ละเทคโนโลยีระบบปั ม๊ (Pumping System Technology Division) กลุ่ม
ผลิต ภัณ ฑ์ ก ารจัด การกระบวนการผลิต และระบบท่ อ (Process and Piping Solution Division) และกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) รายละเอียดดังนี้
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1. กลุ่มผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปัม๊ (Pumping System Technology Division)
ปั ม๊ เป็ นอุปกรณ์สบู ส่งของเหลวโดยอาศัยพลังงานจากแหล่งต้นกําเนิดเพื่อเคลื่อนย้ายของเหลวจากทีห่ นึ่งไป
ยังอีกทีห่ นึ่งซึง่ อาจเป็ นการเคลื่อนย้ายในทิศทางจากทีต่ ่ําไปยังทีส่ งู กว่าหรือในระยะทางทีไ่ กลออกไป ปั ม๊ ที่
บริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ายส่วนใหญ่เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในระบบสาธารณูปโภคและกระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์ ในโรงแรม โรงพยาบาล อาคารสูง และโครงการนํ้ าของหน่ วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งปั ม๊ สูบส่งนํ้ าและของเหลวสามารถแบ่งตามลักษณะการทํางานของปั ม๊ ได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
ปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ ง (Centrifugal Pump) และปั ม๊ ประเภทแทนที่บวก (Positive Displacement Pump)
รายละเอียดดังนี้
1.1 ปัม๊ ประเภทหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Pump)
ปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ ง หรือเรียกกันทัวไปว่
่ า ปั ม๊ หอยโข่ง เป็ นปั ม๊ ทีน่ ิยมใช้อย่างแพร่หลายในโรงงาน
อุตสาหกรรม มีหลักการทํางานโดยการถ่ายเทกําลังจากเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไปยังใบพัดของปั ม๊
เพือ่ ให้เกิดกําลังขับหมุน ซึง่ จะดูดของเหลวเข้าตรงกลางใบพัดและเหวีย่ งออกทําให้เกิดการไหลเหวีย่ ง
จากจุดศูนย์กลางของใบพัดไปสูแ่ นวเส้นรอบวงทุกทิศทางและไหลรวมกันในตัวปั ม๊ ไปออกทางท่อจ่าย
ซึง่ จะสูบส่งของเหลวดังกล่าวไปยังจุดหมายตามทีต่ อ้ งการ

รูปภาพการทํางานของปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ ง

ปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ งใช้กบั ของเหลวที่มลี กั ษณะใสและมีความหนืดตํ่า เช่น นํ้ าประปา นํ้ าร้อน นํ้ า
หล่อเย็น นํ้าเสีย นํ้าดับเพลิง ของเหลวใส สารเคมี เป็ นต้น ส่วนใหญ่ใช้ในระบบสาธารณูปโภค (Utility
System) และกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม (Process Industry) โดยปั ม๊ ประเภทหมุน
เหวีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ จัดหาและจําหน่าย รายละเอียดดังนี้
 ปัม๊ Horizontal End Suction
เป็ นปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ งที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย มีแนวท่อดูดของเหลวทํามุมตัง้ ฉากกับแนว
ท่อจ่ายของเหลว ใช้ได้กบั งานนํ้ าและงานสารเคมีในทุกอุตสาหกรรม เช่น โรงงานเคมี โรงงาน
ปิ โตรเคมี โรงกลันนํ
่ ้ ามันและก๊าซ โรงไฟฟ้ า โรงงานเหล็ก โรงงานผลิตรถยนต์และชิน้ ส่วน โรงงาน
อุตสาหกรรมทัวไป
่ เป็ นต้น รวมถึงการใช้งานในอาคารและระบบบําบัดนํ้าเสีย
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 ปัม๊ Vertical In-Line Multi Stage
เป็ นปั ม๊ ทีม่ แี นวท่อดูดของเหลวอยูใ่ นแนวเดียวกับท่อจ่ายของเหลว ส่วนใหญ่ใช้กบั นํ้าหรือสารเคมี
ชนิดทีม่ คี วามกัดกร่อนไม่สงู และงานที่ตอ้ งการแรงดันสูงแต่อาจไม่ตอ้ งการอัตราการสูบจ่ายทีส่ งู
เช่น ระบบนํ้ าป้ อนเข้าเครื่องผลิตไอนํ้ า (Boiler) ระบบบําบัดนํ้ าเสีย ระบบนํ้ าสูบจ่ายให้อาคารสูง
โรงงานอุตสาหกรรมทัวไป
่ เป็ นต้น

 ปัม๊ Immersible
เป็ นปั ม๊ ที่ปลายท่อดูดของเหลวจุ่มลงไปในบ่อสูบโดยมีมอเตอร์อยู่ส่วนบนของตัวปั ม๊ เหนือพื้นผิว
ของเหลว ซึ่งติดตัง้ อยู่ในงานที่ต้องการนํ้ าหรือของเหลวหมุนเวียนในระบบ ส่วนใหญ่ใช้กบั ระบบ
นํ้ าหล่อเย็น และนํ้ ามัน หล่อเย็น ในโรงงานอุ ต สาหกรรม เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ โรงงานผลิต
ชิน้ ส่วนประกอบรถยนต์ เป็ นต้น

 ปัม๊ Vertical Turbine
เป็ นปั ม๊ ทีป่ ลายท่อดูดของเหลวจุม่ ลงไปในบ่อสูบขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้กบั งานทีต่ อ้ งการอัตราการ
สูบ จ่ายสูง เช่น ระบบนํ้ าดับ เพลิง ระบบสูบ จ่ายนํ้ าขนาดใหญ่ ระบบนํ้ าเย็น และการใช้งานใน
โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการนํ้ าปริมาณมาก เช่น โรงงานปิ โตรเคมี โรงกลันนํ
่ ้ ามัน โรงไฟฟ้ า
เป็ นต้น
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 ปัม๊ Submersible
เป็ นปั ม๊ ที่ติดตัง้ โดยทัง้ ตัวปั ม๊ และมอเตอร์จุ่มอยู่ในของเหลว ส่วนใหญ่ ใช้กบั ระบบนํ้ าเสีย ระบบ
ระบายนํ้ าฝน หรือบ่อเก็บกักนํ้ าที่ต้องการประหยัดพื้นที่ตดิ ตัง้ ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
โรงงานเคมี โรงงานปิ โตรเคมี โรงกลันนํ
่ ้ ามัน โรงไฟฟ้ า โรงงานผลิตรถยนต์ เป็ นต้น รวมถึงอาคาร
และระบบบําบัดนํ้าเสีย

 ปัม๊ Horizontal Split Case
เป็ นปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ งขนาดใหญ่ สามารถถอดฝาปั ม๊ ออกได้เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็ค
สภาพและบํารุงรักษา ส่วนใหญ่ ใช้กบั งานที่ต้องการอัตราการสูบจ่ายที่ค่อนข้างสูง เช่น งานนํ้ า
หล่อเย็น นํ้าเย็นในระบบปรับอากาศ ระบบนํ้าดับเพลิง ระบบจ่ายนํ้าทัวไป
่ เป็ นต้น

 ปัม๊ Axial Flow
เป็ นปั ม๊ ที่มที ศิ ทางการไหลของของเหลวไปในทิศทางเดียวกับแนวแกนเพลาของปั ม๊ ส่วนใหญ่ใช้
กับการระบายนํ้ าขนาดใหญ่ เช่น ระบบระบายนํ้าท่วมหรือนํ้าฝน ระบบจัดการนํ้าประปา ระบบนํ้า
ทิง้ ของโรงงาน เป็ นต้น
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1.2 ปัม๊ ประเภทแทนที่บวก (Positive Displacement Pump)
ปั ม๊ ประเภทแทนที่บวกมีหลักการทํางานโดยการสร้างโพรงขยายภายในตัวปั ม๊ ในขณะที่ปัม๊ หมุนหรือ
สูบ เพื่อ ให้ข องเหลวไหลเข้า ไปแทนที่โพรงภายในตัว ปั ม๊ หลังจากนั น้ ของเหลวจะถู ก ผลัก ออก
เนื่องจากพืน้ ทีข่ องโพรงภายในตัวปั ม๊ ลดลงจากการอัดส่งของปั ม๊ ซึ่งของเหลวจะถูกส่งไปยังจุดหมาย
ตามทีต่ อ้ งการ

ร

รูปภาพการทํางานของปั ม๊ ประเภทแทนทีบ่ วก

ปั ม๊ ประเภทแทนทีบ่ วกใช้กบั ของเหลวทีม่ คี วามหนืดสูง มีกากตะกอนเจือปน เช่น นํ้ามันพืช กาว โฟม
ยางมะตอย เป็ นต้น และสามารถใช้กบั ของเหลวใสบางประเภทที่ต้องการแรงดันสูง ส่วนใหญ่ ใช้ใน
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม (Process Industry) โดยปั ม๊ ประเภทแทนที่บวกที่บริษทั ฯ
จัดหาและจําหน่าย รายละเอียดดังนี้
 ปัม๊ Screw
เป็ นปั ม๊ ที่ป ระกอบด้ว ยเพลาขับ ที่เป็ นเกลีย วทํ า หน้ า ที่พ าของเหลวและกากตะกอนที่เจือ ปน
เคลื่อนทีต่ ามการหมุนของเกลียวและสูบส่งไปยังจุดหมายทีต่ อ้ งการ ใช้กบั ของเหลวทีม่ ตี ะกอนเจือ
ปน มีความขัดสีสงู และมีความหนืดสูง เช่น ตะกอนนํ้าเสีย นํ้ามันดิบ นํ้าผลไม้ โลชัน่ กาว เป็ นต้น
ส่ว นใหญ่ ใช้ในระบบบํ า บัด นํ้ า เสีย และโรงงานอุ ต สาหกรรม เช่ น โรงงานเคมี โรงงานนํ้ า ตาล
โรงงานกระดาษ โรงงานผลิตอาหาร เป็ นต้น

 ปัม๊ Piston
เป็ นปั ม๊ ทีใ่ ช้การเคลื่อนทีข่ องลูกสูบเพื่อให้ภายในห้องสูบมีแรงดันตํ่ากว่าบรรยากาศภายนอกซึง่ จะ
เกิด แรงดูด ทํ า ให้ค วามดัน บรรยากาศภายนอกผลัก ดัน ของเหลวเข้า มาในห้อ งสูบ และอัด ส่ง
ของเหลวออกไปจากปั ม๊ ส่วนใหญ่ใช้ในกระบวนการผลิตทีต่ อ้ งการแรงดันสูงในการสูบส่งของเหลว
เช่น โรงกลันนํ
่ ้ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเหล็ก เป็ นต้น
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 ปัม๊ Peristaltic
หรือเรียกว่าปั ม๊ Hose เป็ นปั ม๊ ทีม่ ที ่อลักษณะเป็ นสายยางอยูภ่ ายในโพรงตัวปั ม๊ และใช้การเคลื่อนที่
ของลูกกลิ้งเพื่อบีบส่งของเหลวภายในท่อสายยางให้มกี ารไหลผ่านจากด้านดูดไปยังด้านจ่าย ใช้
กับของเหลวที่มคี วามหนืดสูงหรือของเหลวที่สามารถสูญเสียคุณสมบัตไิ ด้หากถูกแรงเฉือน ส่วน
ใหญ่ใช้ในกระบวนการผลิตทีต่ อ้ งการความสะอาดสูง เช่น โรงงานเคมี โรงงานผลิตอาหารและยา
เป็ นต้น

 ปัม๊ Air Operated Double Diaphragm
เป็ นปั ม๊ ที่ใช้แผ่นไดอะแฟรมเพื่อสูบจ่ายของเหลวและขับเคลื่อนด้วยแรงลม ใช้กบั ของเหลวได้
เกือบทุกชนิดโดยเฉพาะสารเคมีต่างๆ ปั ม๊ ประเภทนี้มคี ุณสมบัตเิ ป็ นปั ม๊ อเนกประสงค์ซ่งึ สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ง่าย ส่วนใหญ่ ใช้ในโรงงานเคมี โรงงานปิ โตรเคมี โรงไฟฟ้ า โรงบําบัดนํ้ าดีน้ํ าเสีย
โรงงานผลิตสี โรงงานผลิตรถยนต์ เป็ นต้น

 ปัม๊ Diaphragm Metering
เป็ นปั ม๊ ที่ใช้แผ่นไดอะแฟรมเพื่อสูบจ่ายของเหลวและสามารถปรับระดับและกําหนดค่าอัตราการ
สูบจ่ายของเหลวทีต่ อ้ งการได้ เพื่อให้เข้ากับความต้องการทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละกระบวนการผลิต
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เหมาะกับการสูบส่งสารเคมีได้เกือบทุกชนิด เช่น กรด ด่าง โพลีเมอร์ คลอรีน เป็ นต้น รวมถึงสาร
ทีใ่ ช้เป็ นส่วนผสมในกระบวนการผลิตต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานเคมี โรงงานปิ โตรเคมี เป็ นต้น

นอกจากนี้ บริษัท ฯ จัดหาและจําหน่ ายอุ ป กรณ์ อ่ืน ๆ ที่ใช้ในโรงงานอุ ตสาหกรรม ได้แ ก่ เครื่องอัดก๊ าซ
Liquid Ring (Liquid Ring Compressor) แ ล ะเค รื่ อ งอั ด ก๊ า ซ Centrifugal (Centrifugal Compressor)
รายละเอียดดังนี้
 เครื่องอัดก๊าซ Liquid Ring (Liquid Ring Compressor)
เป็ นเครื่องที่ทํางานด้วยการหมุนของใบพัด ก๊าซที่ต้องการอัดจะถูกส่งเข้ามาในเครื่องผ่านท่อเข้า
ด้านปลายของตัวเครื่องและไหลเข้าไปในช่องทีจ่ ะมีการบีบอัด การหมุนของใบพัดในแต่ละรอบจะ
ทําให้ปริมาตรลดลงและเกิดกระบวนการบีบอัดและส่งก๊าซออกไปยังท่อด้านจ่ายออกของตัวเครื่อง
ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานนํ้ามันและก๊าซ และโรงงานปิ โตรเคมี เป็ นต้น

 เครื่องอัดก๊าซ Centrifugal (Centrifugal Compressor)
เป็ นเครือ่ งทีท่ าํ งานด้วยการเพิม่ พลังงานและความเร็วมายังก๊าซทีไ่ หลเข้ามาอย่างต่อเนื่องผ่านทาง
ใบพัดที่หมุนด้วยความเร็วสูงและเปลี่ยนเป็ นแรงดัน ทําให้เกิดการส่งก๊าซออกไปยังท่อด้านจ่าย
ออกของตัวเครือ่ ง ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานปิ โตรเคมี โรงงานนํ้ามันและก๊าซ เป็ นต้น
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้าให้กบั ตราสินค้าชัน้ นํ าอย่างเป็ นทางการ
จํานวน 10 ตราสินค้า โดยเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้ารายเดียวในประเทศไทยจํานวน 3 ตราสินค้า ได้แก่
ตราสินค้า TEIKOKU ตราสินค้า WERNERT-PUMPEN และตราสินค้า WEPUKO และตราสินค้าทีบ่ ริษทั ฯ
เป็ น ตัวแทนจําหน่ ายทัวไปจํ
่ านวน 7 ตราสิน ค้า ได้แก่ ตราสิน ค้า GRUNDFOS ตราสิน ค้า PEERLESS
ตราสิน ค้า TSURUMI ตราสิน ค้า PCM ตราสิน ค้า PULSAFEEDER ตราสิน ค้า GRACO และตราสิน ค้า
GARO รายละเอียดดังนี้
ตราสิ นค้า
1. GRUNDFOS

2. PEERLESS

สิ นค้าที่จาํ หน่ าย
ปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ ง ได้แก่
 ปั๊ม Horizontal End Suction
 ปั ม๊ Vertical In-Line Multi Stage
 ปั ม๊ Immersible
 ปั ม๊ Submersible
 ปั ม๊ Horizontal Split Case
ปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ ง ได้แก่
 ปั ม๊ Vertical Turbine
 ปั ม๊ Horizontal Split Case

3. TEIKOKU1

ปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ ง ได้แก่
 ปั ม๊ Horizontal End Suction

4. WERNERT-PUMPEN1

ปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ ง ได้แก่
 ปั ม๊ Horizontal End Suction

5. TSURUMI

ปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ ง ได้แก่
 ปั ม๊ Submersible

6. PCM

ปั ม๊ ประเภทแทนทีบ่ วก ได้แก่
 ปั ม๊ Screw
 ปั ม๊ Peristaltic
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ตราสิ นค้า

สิ นค้าที่จาํ หน่ าย

7. PULSAFEEDER

ปั ม๊ ประเภทแทนทีบ่ วก ได้แก่
 ปั ม๊ Diaphragm Metering

8. WEPUKO1

ปั ม๊ ประเภทแทนทีบ่ วก ได้แก่
 ปั ม๊ Piston

9. GRACO

ปั ม๊ ประเภทแทนทีบ่ วก ได้แก่
 ปั ม๊ Air Operated Double Diaphragm
 ปั ม๊ Peristaltic
 ปั ม๊ Piston

10. GARO

อุปกรณ์อน่ื ๆ ทีใ่ ช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่
 เครือ่ งอัดก๊าซ Liquid Ring
 เครือ่ งอัดก๊าซ Centrifugal

หมายเหตุ 1. บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ารายเดียวในประเทศไทย

บริษทั ฯ รับประกันคุณภาพของปั ม๊ แก่ลูกค้าเป็ นระยะเวลา 1 - 2 ปี นับตัง้ แต่ส่งมอบสินค้า ซึ่งบริษทั ฯ ได้
รับประกันสินค้านัน้ ๆ จากผูผ้ ลิตสินค้ามาอีกทอดหนึ่งเป็ นระยะเวลา 1 – 2 ปี เช่นกัน
บริษทั ฯ มีทมี วิศวกรทีใ่ ห้บริการด้านวิศวกรรมเกีย่ วกับปั ม๊ ตัง้ แต่การสอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์
การใช้งาน การคัดเลือกประเภทปั ม๊ ทีเ่ หมาะสม การประกอบอุปกรณ์และส่วนประกอบปั ม๊ การให้คาํ แนะนํา
ในการติดตัง้ และการทดสอบการทํางานของปั ม๊ ในการเดินระบบครัง้ แรก (Commissioning) พร้อมทัง้ ให้
ความรู้และคําแนะนํ าเกี่ยวกับการใช้งานและการบํารุงรักษาปั ม๊ แก่ผู้ป ฏิบตั ิงานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังให้บริการหลังการขาย ตรวจสอบและวิเคราะห์
ปั ญ หา ซ่ อ ม เปลี่ย น แก้ไข (Corrective Maintenance) อุ ป กรณ์ ในระบบปั ม๊ รวมถึงการให้บ ริก ารซ่ อ ม
บํารุงรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance) เพือ่ เพิม่ อายุการใช้งานและประสิทธิภาพการทํางานของ
ปั ม๊ ให้มากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้บริการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปั ม๊ (Energy Audit Service) โดยทีม
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ท่ที นั สมัย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของระบบปั ม๊ โดยการวัดค่าการทํางานต่างๆ เช่น อัตราการไหล แรงดัน กําลังไฟฟ้ าทีใ่ ช้ เป็ น
ต้น และจัดทํารายงานพร้อมสรุป ผลการวิเคราะห์แ ละวิธีก ารแก้ไขเพื่อเป็ น ทางเลือกให้แก่ ลูก ค้าในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในกระบวนการให้ดยี งิ่ ขึน้
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2. กลุ่มผลิ ตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิ ตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division)
บริษั ท ฯ จัด หาและจํ า หน่ า ยอุ ป กรณ์ ใ นกระบวนการผลิต และระบบท่ อ ที่ ใ ช้ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม
รายละเอียดดังนี้
2.1 อุปกรณ์ในกระบวนการผลิ ต
บริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายอุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแบ่ง
ตามวัตถุประสงค์การใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์เพื่อการคัดแยกวัสดุ
วัสดุเพื่อการดูดซึม อุปกรณ์เพื่อแลกเปลีย่ นมวลสาร ระบบทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการเผาไหม้และความร้อน
และระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบําบัดมลพิษทางอากาศ รายละเอียดดังนี้
2.1.1 อุปกรณ์เพื่อการคัดแยกวัสดุ (Separation Unit)
 สเตรนเนอร์ (Strainer)
เป็ นอุปกรณ์กรองแยกของแข็งทีม่ ขี นาดมากกว่า 25 ไมครอนขึน้ ไป (1 มิลลิเมตร เท่ากับ
1,000 ไมครอน) ออกจากระบบท่อส่งของเหลว เช่น การกรองนํ้ าดิบเพื่อเอาเศษตะกอน
หรือทรายออกก่อนส่งนํ้ าที่ไม่มสี ารแขวนลอยปนเปื้ อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ส่วนใหญ่
ใช้ ใ น ระบ บ ท่ อข องโรงงาน ผ ลิ ต อาห ารและเค รื่ อ งดื่ ม โรงงาน เค มี โรงงาน
ปิ โตรเคมี ระบบบําบัดนํ้าเสีย เป็ นต้น

 ฟิ ลเตอร์ (Filter)
เป็ นอุ ป กรณ์ ก รองแยกของแข็งออกจากของเหลวหรือ ก๊ า ซในกระบวนการผลิต ซึ่ง
ฟิ ลเตอร์จะกรองวัสดุได้ละเอียดกว่าสเตรนเนอร์ โดยสามารถกรองวัสดุทม่ี ขี นาดเล็กกว่า
25 ไมครอน (1 มิลลิเมตร เท่ากับ 1,000 ไมครอน) ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลันนํ
่ ้ามัน โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเคมีภณ
ั ฑ์ โรงงานเส้นใย เป็ นต้น
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 เครื่องเหวี่ยงแยกตะกอน (Decanter Centrifuge)
เป็ นอุ ป กรณ์ แ ยกของแข็ง ออกจากของเหลวโดยใช้แ รงเหวี่ย งหนี ศู น ย์ (Centrifugal
Force) แบบต่อเนื่อง เพือ่ ให้สงิ่ ปนเปื้ อนหรือวัสดุทต่ี อ้ งการแยกตกตะกอนและถูกลําเลียง
ออกมา ส่วนใหญ่ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อคัดแยกตะกอนปนเปื้ อนและทําให้ของเหลว
สะอาดยิง่ ขึน้ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเคมี และระบบบําบัดนํ้ าเสีย เป็ น
ต้น

 เครื่องดักละอองนํ้า (Mist Eliminator)
เป็ นอุปกรณ์ ดกั จับไอระเหยของของเหลวออกจากก๊าซ โดยของเหลวที่จะถูกดักจับนัน้
เป็ นไอระเหยทีไ่ ม่ตอ้ งการปล่อยทิง้ สูบ่ รรยากาศภายนอกหรือไม่ตอ้ งการปล่อยผ่านไปยัง
กระบวนการผลิตถัดไป เพื่อให้ก๊าซทีผ่ ่านออกไปปราศจากไอระเหยทีเ่ ป็ นมลภาวะ หรือ
ลดอัตราการสูญเสียไอระเหยที่มมี ูลค่าสูงในกระบวนการผลิต เครื่องดักละอองนํ้ าจะถูก
ติดตัง้ ทีท่ างออกของถังทําปฏิกริ ยิ าหรือหอกลันลํ
่ าดับส่วน ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลันนํ
่ ้ ามัน
และก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเคมี เป็ นต้น

2.1.2 วัสดุเพื่อการดูดซึม (Absorption Unit)
 สารดูดความชื้น (Molecular Sieve)
เป็ น สารสังเคราะห์ท่ีม ีคุณ สมบัติในการดูดของเหลวซึ่งเป็ น สารที่ไม่ต้องการออกจาก
วัตถุ ดิบ เช่น นํ้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น ก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป โดยสาร
ดังกล่าวมีทงั ้ แบบชนิดผงและชนิดเม็ด ภายในสารดูดความชื้นจะมีลกั ษณะเป็ นรูพรุน
เพื่อให้ของเหลวที่ตอ้ งการดูดซับออกสามารถแทรกซึมผ่านเข้าไปได้ ส่วนใหญ่ใช้ในโรง
กลันนํ
่ ้ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเคมี โรงงานนํ้าตาล เป็ นต้น
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 ตัวรองสารเร่งการทําปฏิ กิริยา (Ceramic Catalyst Bed Support)
เป็ นสารเซรามิกที่มลี กั ษณะเป็ นก้อนกลมเพื่อให้สารที่ทําปฏิกิรยิ าสามารถแพร่เข้าไป
ด้านในของพื้น ที่ทําปฏิกิรยิ าได้อย่างทัวถึ
่ ง รวมถึงใช้วางรองใต้พ้นื ที่ทําปฏิกิรยิ าเพื่อ
ป้ องกัน การไหลออกของสารระหว่างการทําปฏิกิรยิ า ทําให้ก ระบวนการทําปฏิกิรยิ า
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเกิดขึน้ ได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่
นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเคมี เป็ นต้น

2.1.3 อุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสาร (Distillation Unit)
เป็ นอุปกรณ์ในหอกลันแบบลํ
่
าดับส่วนซึ่งเป็ นกระบวนการแยกสารประกอบทางเคมีออกจาก
กันให้อยู่ในรูปขององค์ประกอบย่อยแต่ละตัว โดยใช้ความแตกต่างของจุดเดือดด้วยการให้
ความร้อนกับสารประกอบนัน้ ให้เกิดการระเหยเป็ นไอและควบแน่ น อุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยน
มวลสารในหอกลันลํ
่ าดับ ส่วนที่สําคัญ ประกอบด้วย อุ ป กรณ์ Structure Packing อุ ป กรณ์
Liquid Distributors อุ ป กรณ์ Trays อุ ป กรณ์ Liquid Re-distributors อุ ป กรณ์ Random
Packing และอุ ป กรณ์ Support Plate ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ใ นโรงกลัน่ นํ้ า มัน และก๊ า ซธรรมชาติ
โรงงานปิ โตรเคมี และโรงงานเคมี เป็ นต้น
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Structure Packing

Trays

Random Packing

Liquid Distributors

Liquid Re-distributors

Support Plate

2.1.4 ระบบที่เกี่ยวเนื่ องกับการเผาไหม้และความร้อน (Thermal and Combustion Unit)
เป็ นระบบอุปกรณ์สง่ ถ่ายความร้อนสําหรับเพิม่ อุณหภูมใิ ห้แก่ของเหลวหรือก๊าซเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ ในระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิต การแปรรูป และการบําบัดของเสีย ได้แ ก่
เตาเผาความร้อนสูง เครื่องส่งผ่านความร้อน หอเผาทิ้ง ระบบอุ ป กรณ์ เชื้อเพลิงแก๊ ส และ
ระบบดึงพลังงานความร้อนกลับ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลันนํ
่ ้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตร
เคมี โรงงานเคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น
เตาเผาความร้อนสูง
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เตาเผาทิง้

ระบบอุปกรณ์เชือ้ เพลิงแก๊ส

ระบบดึงพลังงานความร้อนกลับ

2.1.5 ระบบที่เกี่ยวเนื่ องกับการบําบัดมลพิ ษทางอากาศ (Air Pollution Treatment Unit)
เป็ นระบบอุปกรณ์ บําบัดไอระเหยที่เป็ นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยผ่านกระบวนการให้
ความร้อนเพื่อให้ไอระเหยดังกล่าวแปรสภาพเป็ นคาร์บอนไดออกไซด์และนํ้าก่อนปล่อยออกสู่
บรรยากาศ ส่วนใหญ่ ใช้ในโรงกลันนํ
่ ้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ โรงงานเคมี โรงงานผลิตสาร
เคลือบผิว โรงงานผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตสี เป็ นต้น

2.2 ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 ระบบท่อและข้อต่อ
 ท่อ (Pipe)
เป็ นตัวกลางในการไหลผ่านของของเหลวจากตําแหน่ งหนึ่งไปยังอีกตําแหน่งหนึ่ง ซึง่ ท่อ
ทีบ่ ริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ายผลิตจากวัตถุดบิ คุณภาพทีส่ ามารถป้ องกันการสึกกร่อนและ
เกิดสนิม มีความแข็งแรงทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถแบ่งได้เป็ น 3
ประเภท รายละเอียดดังนี้
1. ท่อพลาสติ ก (Plastic Pipe) เป็ นท่อทีท่ าํ จากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงและมีน้ําหนัก
เ บ า ไ ด้ แ ก่ U-PVC (Unplastizide Polyvinyl Chloride) C-PVC (Chlorinated
Polyvinyl Chloride) PP-R (Polypropylene Random Copolymer) แ ล ะ HDPE
(High Density Polyethylene) มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่อน เกิดสนิมและทนต่อ
การสึกกร่อนจากการเสียดสีของตะกอนหรือเศษของแข็งต่างๆ ได้ ส่วนใหญ่ใช้ใน
ระบบนํ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัดนํ้ าเสีย และการ
ประปา เป็ นต้น

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 14

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

2. ท่อเหล็กชุบสังกะสีบุพลาสติ ก (PE Lined Galvanize Pipe) เป็ นท่อเหล็กชุบด้วย
สังกะสี โดยภายในบุดว้ ยพลาสติก PE (Polyethylene) จึงเป็ นการรวมเอาประโยชน์
ของพลาสติก และเหล็ก มาใช้งาน โดยพลาสติก ที่บุ อยู่ภ ายในมีค วามสะอาดและ
ปราศจากสารปนเปื้ อน ทําให้ลดการเกิดสนิมหรือตะกรันเกาะบนผิวภายในท่อ ส่วน
ภายนอกเป็ นโครงสร้างเหล็กทีม่ คี วามแข็งแรง ทนทาน และสามารถรับแรงดันนํ้าได้
สูง ส่วนใหญ่ใช้ในระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบนํ้าดิบ นํ้าประปา นํ้าดี นํ้าเย็น นํ้า
ร้อน เป็ น ต้น และใช้งานในโรงงานอุ ตสาหกรรม เช่น ระบบนํ้ าหล่อเย็น เป็ น ต้น
รวมทัง้ ยังนิยมใช้กบั ระบบนํ้าของอาคารสูง

3. ท่ อ ดั บ เพลิ ง (Sprinkle Pipe) เป็ นท่ อ เหล็ ก ดํ า เคลื อ บนํ้ ามั น ขัด เงา ที่ ไ ด้ ร ับ
มาตรฐาน FM Approved ซึ่งเป็ น ไปตามข้อกํา หนดของการใช้ท่อ นํ้ าดับ เพลิงใน
ระดับสากล เหมาะสําหรับงานระบบท่อดับเพลิงในโรงงานและอาคาร

 ข้อต่อ (Coupling and Fitting)
เป็ นอุปกรณ์ สาํ หรับเชื่อมต่อท่อเพื่อเปลี่ยนทิศทาง ลดขนาดท่อ และป้ องกันการรัวไหล
่
ของของเหลวภายในท่อ ข้อต่อสามารถแบ่งได้หลายประเภท รายละเอียดดังนี้
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1. ข้อต่อตรง เป็ นอุปกรณ์ต่อท่อในทิศทางตรง

2. ข้อต่องอ เป็ นอุปกรณ์ต่อท่อเพื่อเปลีย่ นทิศทางการเดินท่อ

3. ข้อต่อลด เป็ นอุปกรณ์ต่อท่อเพือ่ ลดขนาดของท่อ

4. ข้ อ ต่ อ อื่ น ๆ เช่ น ข้อ ต่ อ สามทาง ข้อ ต่ อ สี่ท าง ข้อ ต่ อ อานม้า ฝาครอบ ปลักอุ
๊ ด
เป็ นต้น
ข้อต่อสามทาง

ฝาครอบ

ปลักอุ
๊ ด

2.1.2 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 แท็งก์พลาสติ ก (Plastic Tank)
เป็ น อุ ป กรณ์ ทําจากพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) สําหรับ เก็บ กัก นํ้ า
และของเหลว เช่น นํ้ าดี นํ้ าเสีย และสารเคมี โดยสามารถติดตัง้ ได้ทงั ้ บนดินและใต้ดนิ
ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร รวมถึงใช้เป็ นถังบําบัดนํ้าเสีย
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 อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (Pressure / Vacuum Release and Control)
1. วาล์วหายใจ (Breather Valve) เป็ น อุ ป กรณ์ สําหรับควบคุ ม ค่าความดัน ภายใน
ระบบให้อยู่ในระดับทีส่ มดุล โดยจะทําหน้าทีร่ ะบายความดันภายในระบบออกเมื่อมี
แรงดัน มากกว่ า ค่ า ที่ กํ า หนด และสู บ อากาศเข้ า ในระบบเมื่ อ เริ่ม เกิ ด สภาวะ
สุญญากาศ ส่วนใหญ่จะติดตัง้ กับถังบรรจุของเหลวหรือก๊าซซึ่งจะช่วยป้ องกันไม่ให้
ถังเกิดการยุบตัวหรือขยายตัวตามการเปลีย่ นแปลงของแรงดันเมื่อมีการถ่ายเทออก
และสูบเข้าของของเหลวหรือก๊าซในกระบวนการ

2. ลิ้ นแตกระบายความดัน (Rupture Disc) เป็ นอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ในระบบ เช่น ระบบ
ท่ อ ระบบถังทํ า ปฏิกิร ิย า เป็ นต้ น เพื่อ ระบายแรงดัน ออกในกรณี ท่ีแ รงดัน และ
อุณหภูมใิ นระบบสูงเกินกว่าที่กําหนด ลิน้ แตกระบายความดันทีถ่ ูกติดตัง้ ไว้จะแตก
ออก เพื่อปล่อยแรงดันออกนอกระบบ โดยเป็ นอุปกรณ์ช่วยป้ องกันความปลอดภัย
ไม่ให้ระบบหรืออุปกรณ์อ่นื เกิดความเสียหายรุนแรงหรือเสียหายต่อเนื่องจากแรงดัน
ทีเ่ กิดขึน้
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 ระบบป้ องกั น และระงับ การระเบิ ด (Explosion Protection and Suppression
System)
เป็ นระบบอุปกรณ์ทถ่ี ูกออกแบบและติดตัง้ เพื่อป้ องกันความเสียหายจากการระเบิดของ
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ประกอบด้วย แผ่นแตกระบายแรงดัน อุปกรณ์ป้องกันการ
ระเบิดแบบไร้เปลวไฟ วาล์วตัดตอน และสเปรย์ระงับประกายไฟ ระบบป้ องกันและระงับ
การระเบิดส่วนใหญ่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทีม่ ลี ะอองฝุ่ นสูง เช่น โรงงานผลิตนมผง กาแฟ
เม็ดสี แป้ ง เป็ นต้น และอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์ จากถ่านหินผง เช่น โรงผลิตไฟฟ้ า
โรงผลิตปูนซีเมนต์ เป็ นต้น
1. แผ่นแตกระบายแรงดัน (Explosion Vent) ทําหน้าที่ระบายแรงดันภายในระบบ
อุปกรณ์ เมื่อเกิดการระเบิด โดยแผ่นจะแตกออกเมื่อแรงดันในระบบมีค่าเกินกว่าที่
กําหนดไว้ เพือ่ ลดความสูญเสียรุนแรงของระบบอุปกรณ์ในโรงงาน

2. อุปกรณ์ ป้องกันการระเบิ ดแบบไร้เปลวไฟ (Flameless Explosion Venting) มี
ลักษณะเป็ นตะแกรงทรงกระบอกซึง่ จะถูกติดตัง้ ไว้กบั ถังหรืออุปกรณ์ทม่ี คี วามเสีย่ ง
ที่จะเกิดการระเบิด โดยหากเกิดการระเบิด เปลวไฟจะพุ่งผ่านอุปกรณ์ น้ีแต่จะไม่
สามารถลุกลามต่ อไปได้เนื่ องจากเป็ น อุ ป กรณ์ ท่ีอบั อากาศซึ่งจะช่วยดับเปลวไฟ
อย่างฉับพลัน เพื่อป้ องกันไม่ให้เปลวไฟที่เกิดจากการระเบิดภายในระบบลุกลาม
ออกมาสูภ่ ายนอก

3. วาล์วตัดตอน (Isolation Valve) เป็ นวาล์วทีถ่ ูกติดตัง้ อยูต่ รงส่วนของการเชื่อมต่อ
จากท่อส่งไปยังอุปกรณ์ ขา้ งเคียง โดยจะทําหน้ าที่ป้องกันไฟที่เกิดจากการระเบิด
ภายในอุปกรณ์ไม่ให้ลุกลามผ่านท่อไปยังจุดอื่นๆ ของระบบ
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4. สเปรย์ระงับประกายไฟ (Explosion Suppression) จะสามารถตรวจจับประกาย
ไฟหรือเพลิงไหม้ภายในระบบตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้น โดยเซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟจะ
ส่งสัญญาณเพือ่ ให้อุปกรณ์ดงั กล่าวทํางานโดยการฉีดสารเคมีเพือ่ ดับเพลิง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้าให้กบั ตราสินค้าชัน้ นํ าอย่างเป็ นทางการ
จํานวน 13 ตราสินค้า โดยเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้ารายเดียวในประเทศไทยมีจํานวน 1 ตราสินค้า ได้แก่
ตราสินค้า REMBE และตราสินค้าที่บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายทัวไปจํ
่ านวน 12 ตราสินค้า ได้แก่ ตรา
สินค้า FUJI ตราสินค้า TOMOE ตราสินค้า SAINT-GOBAIN ตราสินค้า HANBAL ตราสินค้า GASCO ตรา
สินค้า ULBREC ตราสินค้า ANGUIL ตราสินค้า AMACS ตราสินค้า THAI PP-R ตราสินค้า SYLER ตรา
สินค้า FIREX และตราสินค้า WIIK รายละเอียดดังนี้
ตราสิ นค้า

สิ นค้าที่จาํ หน่ าย

1. FUJI

อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ได้แก่
 ฟิ ลเตอร์

2. TOMOE

อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ได้แก่
 เครือ่ งเหวีย่ งแยกตะกอน
 สารดูดความชืน้
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ตราสิ นค้า

สิ นค้าที่จาํ หน่ าย

3. SAINT-GOBAIN

อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ได้แก่
 ตัวรองสารเร่งการทําปฏิกริ ยิ า

4. HANBAL

อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ได้แก่
 อุปกรณ์เพือ่ แลกเปลีย่ นมวลสาร
 เครือ่ งดักละอองนํ้า

5. GASCO

อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ได้แก่
 ระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการเผาไหม้และความร้อน

6. ULBREC

อุปกรณ์เพือ่ การคัดแยกวัสดุ ได้แก่
 สเตรนเนอร์

7. ANGUIL

อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ได้แก่
 ระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบําบัดมลพิษทางอากาศ

8. AMACS

อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ได้แก่
 เครือ่ งดักละอองนํ้า

9. THAI PP-R

ระบบท่อและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่
 ท่อ
 ข้อต่อ

10. SYLER

ระบบท่อและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่
 ท่อ
 ข้อต่อ
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ตราสิ นค้า

สิ นค้าที่จาํ หน่ าย

11. FIREX

ระบบท่อและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่
 ท่อ
 ข้อต่อ

12. WIIK

ระบบท่อและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่
 ท่อ
 ข้อต่อ
 แท็งก์พลาสติก

13. REMBE1

ระบบท่อและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่
 วาล์วหายใจ
 ลิน้ แตกระบายแรงดัน
 แผ่นแตกระบายแรงดัน
 อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดแบบไร้เปลวไฟ
 วาล์วตัดตอน
 สเปรย์ระงับประกายไฟ

หมายเหตุ 1. บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ารายเดียวในประเทศไทย

บริษัทฯ รับประกันคุณ ภาพของสินค้าแก่ลูกค้าเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับตัง้ แต่ส่งมอบสินค้า ซึ่งบริษทั ฯ ได้
รับประกันสินค้านัน้ ๆ จากผูผ้ ลิตสินค้ามาอีกทอดหนึ่งเป็ นระยะเวลา 1 ปี เช่นกัน
บริษทั ฯ มีทมี วิศวกรฝ่ ายขายที่ให้บริการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตและระบบท่อ
ตัง้ แต่การสอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งาน การคัดเลือกประเภทอุปกรณ์ทเ่ี หมาะสม การ
ให้ คํ า แนะนํ าในการติ ด ตั ้ง และการทดสอบการทํ า งานของอุ ป กรณ์ ในการเดิ น ระบบครัง้ แรก
(Commissioning) พร้อมทัง้ ให้ค วามรู้แ ละคําแนะนํ าเกี่ย วกับ การใช้งานและการบํารุงรัก ษาอุ ป กรณ์ แ ก่
ผูป้ ฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด
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3. กลุ่มผลิ ตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม (Innovative Material Division)
บริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ายวัสดุสน้ิ เปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบํารุงในโรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียดดังนี้
3.1 ผลิ ตภัณฑ์กาว (Adhesive)
3.1.1 กาวไซยาโนอะคริ เลต (Cyanoacrylate)
เป็ นกาวที่ใช้ระยะเวลาการยึดติดน้อย โดยไม่จําเป็ นต้องเติมสารเร่งปฏิกริ ยิ าใดๆ เมื่อสัมผัส
กับอากาศจะทําให้กาวแข็งตัวได้อย่างรวดเร็ว ใช้ปะติดชิน้ งานทีม่ ขี นาดเล็ก และสามารถใช้ได้
กับวัสดุหลากหลายประเภท เช่น พลาสติก ยาง โลหะ หนัง กระดาษ แก้ว เซรามิก เป็ นต้น
ส่วนใหญ่ ใช้ในการประกอบชิ้น ส่วนในสายการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์
อุปกรณ์กฬี า อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น รวมถึงงานซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องจักร
ต่างๆ

3.1.2 กาวอะนาโรบิ ค (Anaerobic)
เป็ นกาวทีจ่ ะเกิดการแข็งตัวและยึดติดกับชิน้ งานเมื่ออยู่ในสภาวะทีไ่ ม่มอี ากาศและใช้กบั งาน
ยึดติดโลหะกับโลหะเท่านัน้ กาวอะนาโรบิคแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
 นํ้ายาล็อคเกลียว (Thread Locking)
เป็ นนํ้ ายาที่ใช้สาํ หรับยึดติดสลักเกลียวและชิน้ ส่วนที่เป็ นเกลียว เช่น สกรู น็อตยึด เป็ น
ต้น เพือ่ ป้ องกันไม่ไห้เกลียวคลายตัวและสูญเสียแรงยึด

 นํ้ายาซีลเกลียว (Thread Sealing)
เป็ นนํ้ า ยาที่ ใ ช้ แ ทรกซึ ม ในช่ อ งระหว่ า งเกลีย วของท่ อ เพื่ อ ป้ องกัน การรัวไหลของ
่
ของเหลวหรือก๊าซระหว่างบริเวณเกลียวเชื่อมต่อของจุดต่อท่อ สามารถนํามาใช้แทนเทป
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พันเกลียวและนํ้ายาทาท่อได้ ส่วนใหญ่ใช้ในการซีลเกลียวท่อ เช่น ท่อนํ้ าดื่ม ท่อแรงดัน
สูง เป็ นต้น

 นํ้ายาตรึงเพลา (Retaining)
เป็ นนํ้ ายาเชื่อมชิ้นส่วนโลหะที่เป็ นการประกอบแบบสวมใส่ โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่มรี ูป
ทรงกระบอก เช่น แบริง่ (Bearing), บูชชิ่ง (Bushing), ปลอก (Sleeves), สลัก (Pins),
หมุด (Hubs) เป็ นต้น เพื่อเพิม่ ความแข็งแรงของชิ้นส่วนบริเวณสวมอัดและยึดชิ้นส่วน
ไม่ให้หลุดหลวมได้ ส่วนใหญ่ใช้ซ่อมเบ้าลูกปื น ยึดบูช ตรึงเพลาเกียร์หรือรอก เป็ นต้น

 ปะเก็นเหลว (Gasketing)
เป็ นนํ้ายาสําหรับยึดหรือประกบหน้าแปลนโลหะเข้าด้วยกัน เพื่อป้ องกันการรัวไหลของ
่
ของเหลวหรือ ก๊ า ซออกจากระบบอุ ป กรณ์ ต รงบริเวณรอยต่ อ หน้ า แปลน เนื่ อ งจาก
หน้ าสัม ผัสของหน้ าแปลนทัง้ สองที่ม าประกบกันนัน้ อาจมีความเรียบไม่เพียงพอที่จะ
ป้ องกันการรัวไหลได้
่
ซึง่ ปะเก็นเหลวจะสามารถแทรกซึมลงในร่องระหว่างวัสดุทป่ี ระกบ
กันได้อย่างสมบูรณ์

 ปะเก็นแผ่น (Gasket Sheet) และปะเก็นวงโลหะ (Spiral Wound Gasket)
เป็ นวัสดุทม่ี ลี กั ษณะเป็ นแผ่นกัน้ ระหว่างหน้าสัมผัสวัสดุสองชิน้ ทีจ่ ะนํามายึดหรือประกบ
ติดกัน เพื่อป้ องกันการรัวไหลของของเหลว
่
ก๊าซ หรือ อากาศ ออกจากข้อต่อหน้าแปลน
ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องจักร โดยปะเก็นแผ่นและปะเก็นวงโลหะทํามาจากวัสดุหลายชนิด
ตามคุณสมบัตกิ ารใช้งานและความสามารถการทนต่ออุณหภูม ิ แรงดัน สารเคมี
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3.1.3 กาวอีพอ๊ กซี่ (Epoxy)
เป็ นกาวที่เหมาะสําหรับงานซ่อมแซมทัวไปในลั
่
กษณะการปะ อุด เชื่อม ผนึกรอยรัวซึ
่ มของ
วัสดุ เช่น ไม้ เหล็ก อะลูมเิ นียม สังกะสี คอนกรีต กระจก กระเบื้อง เป็ นต้น โดยกาวชนิดนี้
ประกอบด้วยกาวและสารที่ทําให้แข็งตัว ในการนํ าไปใช้งานจะต้องนํ าทัง้ 2 ส่วนมาผสมใน
อัตราส่วนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3.2 วัสดุยาแนว (Sealant)
เป็ น วัสดุท่ีใช้อุด ร่องระหว่างรอยต่อของพื้น ผิว เพื่อป้ องกัน การรัวไหลผ่
่
านรอยแยกที่เกิดจากการ
ขยายตัวหรือเสื่อมสภาพของพืน้ ผิวตามอายุการใช้งาน วัสดุยาแนวแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัตแิ ละ
ลักษณะการใช้งานทีแ่ ตกต่างกัน รายละเอียดดังนี้
3.2.1 ซิ ลิโคนยาแนว (Silicone Sealant)
เป็ นยาแนวสําหรับรอยแยกขนาดเล็ก ใช้ได้กบั งานทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร โดยเฉพาะ
วัสดุทม่ี พี น้ื ผิวมันเงา เช่น กระจก อะลูมเิ นียม เซรามิก โลหะ เป็ นต้น มีความทนทานต่อรังสียู
วีและสารเคมี แต่ไม่สามารถทาสีทบั ได้
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3.2.2 อะครีลิคยาแนว (Acrylic Sealant)
เป็ นยาแนวที่ใช้สาํ หรับทาเพื่อป้ องกันหรือซ่อมแซมรอยรัวและแตกร้
่
าวในบริเวณอาคารและ
สิง่ ปลูกสร้าง เช่น หลังคา รางนํ้ า ฝาผนัง ระเบียง เป็ นต้น มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงและ
สามารถทาสีทบั ได้

3.2.3 โพลียรู ิ เทนยาแนว (Polyurethane Sealant)
เป็ นยาแนวทีส่ ามารถยึดเกาะกับคอนกรีต มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อรังสียวู ี และสามารถ
ทาสีทบั ได้ ส่วนใหญ่ใช้กบั รอยต่อของผนังอาคาร งานไม้ และวงกบประตูหรือหน้าต่าง

3.3 วัสดุเคลือบผิว
3.3.1 นํ้ายาเคลือบผิ ว (Coating Product)
เป็ น ผลิตภัณ ฑ์สําหรับซ่ อมแซมและปกป้ องพื้น ผิวของเครื่องจัก รและอุป กรณ์ ท่ีเป็ น โลหะ
คอนกรีต และยางที่ เ กิ ด การสึก กร่ อ นและชํ า รุ ด ให้ ส ามารถกลับ มาใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภ าพ การเคลือบผิวยังสามารถเพิ่ม อายุก ารใช้งานของเครื่องจัก รและอุป กรณ์ ให้
ยาวนานยิง่ ขึน้ เนื่องจากผิวของวัสดุท่ผี ่านการเคลือบแล้วจะมีความแข็งแรง สามารถทนต่อ
การกระแทกและการกัดกร่อนของสารเคมีได้
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3.3.2 นํ้ายากันสนิ ม (Rust Treatment)
เป็ นสารเคลือบผิวเพื่อหยุดยัง้ การลุกลามของสนิม สามารถใช้กบั โลหะทุกประเภท เช่น ท่อ
ถัง โครงสร้างเหล็ก เป็ นต้น

3.4 ผลิ ตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety & Protective)
3.4.1 อุปกรณ์อาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม
 กระดาษทําความสะอาดงานอุตสาหกรรม (Wiper)
เป็ นวัสดุซบั เช็ดแทนเศษผ้า ใช้สาํ หรับเช็ดทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อะไหล่
และชิ้นงานต่างๆ ให้ปราศจากคราบนํ้ า นํ้ ามัน กาว จารบี สารเคมี หรือของเหลวอื่นๆ
รวมถึงเช็ดทําความสะอาดในบริเวณที่ต้องการควบคุมปริมาณฝุ่ น ส่วนใหญ่ ใช้ในงาน
ซ่ อมบํารุงเครื่องจัก รและอุ ป กรณ์ การเช็ดชิ้น งานก่ อนการประกอบชิ้น ส่วน การเช็ด
ชิ้น งานก่ อนนํ า เข้า กระบวนการผลิต การเช็ด ชิ้น งานก่ อ นและหลังทํ า สี และการเช็ด
ชิ้น งานที่ต้องการความสะอาดสูง กระดาษทําความสะอาดแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่สามารถนํ ากลับมาใช้ซ้ําได้สําหรับงานเช็ดถูหนัก และประเภทที่เช็ดได้เพียง
ครัง้ เดียวสําหรับงานเช็ดถูทาํ ความสะอาดทัวไป
่

 นํ้ายาทําความสะอาด (Liquid Cleanser)
1. นํ้ า ยาล้ า งเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจัก ร (Equipment Detergent) เป็ นนํ้ า ยาทํ า ความ
สะอาดคราบสิง่ สกปรกบนเครื่องมือและเครื่องจักรสําหรับงานอุตสาหกรรมหนักเช่น
นํ้ามัน จารบี เป็ นต้น
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2. สบูเ่ หลวล้างมือ (Hands Cleanser) เป็ นสบูเ่ หลวทีม่ สี ว่ นผสมของเม็ดขัดพลาสติก
เพือ่ ช่วยในการขจัดคราบนํ้ามัน จารบี และคราบสกปรกต่างๆ ทีต่ ดิ บนฝ่ ามือ

3. นํ้ายาลอกปะเก็น (Gasket Remover) เป็ นนํ้ายาสําหรับลอกหรือขจัดคราบปะเก็น
เก่าและเขม่าดําอันเนื่องมาจากคาร์บอนในนํ้ามันหล่อลื่นและจารบีทไ่ี หม้ตดิ บนหน้า
แปลนของเครือ่ งจักรต่างๆ

3.4.2 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล
 แว่นตา (Safety Glasses)
เป็ นผลิตภัณฑ์ป้องกันดวงตาจากอันตรายทีเ่ กิดจากเศษวัสดุ ประกายไฟ และรังสีต่างๆ

 ถุงมือ (Safety Gloves)
เป็ นผลิตภัณฑ์ป้องกันการบาดเจ็บของฝ่ ามือที่เกิดจากของมีคมและสารเคมีอนั ตรายใน
ระหว่างการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ถุงมือช่างทัวไป
่ ถุงมือป้ องกันการบาดเฉือน และถุงมือ
ป้ องกันสารเคมี
ถุงมือช่างทัวไป
่

ถุงมือป้ องกันการบาดเฉือน
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 ชุดป้ องกันร่างกาย (Safety Suit)
เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ ส วมใส่เพื่อ ป้ อ งกัน ร่า งกาย ได้แ ก่ ชุ ด ป้ อ งกัน ฝุ่ นและละอองสารเคมี
สามารถป้ องกันร่างกายจากฝุ่ นและละอองสารเคมี ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานผลิตอาหารและ
ยา งานซ่อมบํารุง งานทาสี งานทําความสะอาดต่างๆ และงานกําจัดของเสีย และชุด
ผจญเพลิงทีส่ ามารถป้ องกันร่างกายจากความร้อนของเปลวไฟได้ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงาน
เหล็ก โรงไฟฟ้ า และงานทีเ่ กีย่ วข้องกับความร้อน
ชุดป้ องกันฝุ่นและละอองสารเคมี

ชุดผจญเพลิง

3.4.3 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
 ผ้ากันไฟ (Fire Blanket)
เป็ นผ้าทีท่ ํามาจากทรายแก้วธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัตใิ นการทนความร้อนสูง โดยผ้ากัน
ไฟสามารถนํ ามาตัดเย็บเพื่อใช้กบั งานกันความร้อนต่างๆ เช่น เป็ นผ้าม่านเพื่อป้ องกัน
สะเก็ดไฟจากงานเชื่อมหรือตัดเหล็ก เป็ นฉนวนหุ้มเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อป้ องกัน
การสูญเสียความร้อน หรือเป็ นชุดป้ องกันความร้อน เป็ นต้น

 การ์ดป้ องกันสารเคมี (Safety Shield)
การ์ดป้ องกันสารเคมีจะถูกติดตัง้ ไว้ในส่วนหน้ าแปลนรอยต่อของระบบท่อ วาล์ว หรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการรัวไหลของของเหลวหรื
่
อสารเคมีทเ่ี ป็ นอันตราย เพื่อ
ป้ องกันความเสียหายต่อเครื่องจักรจากการสัมผัสกับละอองสารเคมีโดยตรงและป้ องกัน
การเกิ ด อัน ตรายแก่ ผู้ ท่ี ป ฎิ บ ัติ ง านในบริเวณโดยรอบ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ใ นโรงงานเคมี
โรงงานผลิตอาหาร และระบบบําบัดนํ้าเสีย เป็ นต้น
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 กระจกทนความร้อน (Safety Sight Glass)
เป็ นกระจกแบบแท่งยาวและวงกลมที่ใช้สําหรับวัดระดับของเหลวในเครื่องผลิตไอนํ้ า
(Boiler) หรือภายในถังของกระบวนการผลิต ซึ่งมีความทนทานต่อสภาวะที่มคี วามผัน
ผวนของอุณหภูมแิ ละความดันในระดับสูง

 ฉนวนยางหุ้มวัสดุ (Insulation)
เป็ นฉนวนยางดําที่มคี ่าการนํ าความร้อนตํ่า สามารถต้านทานการซึมผ่านของความชื้น
ใช้สาํ หรับหุม้ ติดกับท่อ ถัง และเครื่องจักรต่างๆ เพื่อป้ องกันการสูญเสียความร้อน ความ
เย็น หรือลดเสียงรบกวนทีเ่ กิดจากการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ นอกจากนี้ การ
ติดตัง้ ฉนวนยางจะช่วยควบคุมการกลันตั
่ วเป็ นหยดนํ้าทีเ่ ป็ นเหตุให้เกิดการกัดกร่อนหรือ
เกิดสนิมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร โรงงานปิ โตรเคมี
เป็ นต้น

 อุปกรณ์ซ่อมท่อรัวฉุ
่ กเฉิ น (Pipe Repairing Kit)
เป็ นอุปกรณ์ สําหรับซ่อมแซมท่อที่เกิดการรัวไหลของของเหลวหรื
่
อก๊าซ โดยที่ไม่ต้อง
หยุดการดําเนินงานของกระบวนการผลิตหรือปิ ดวาล์วเพื่อซ่อมแซม ซึง่ สามารถใช้ได้กบั
ท่อทีท่ าํ จากวัสดุหลากหลายชนิด เช่น ท่อเหล็ก ทองแดง พลาสติก สแตนเลส เป็ นต้น
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 ใบตัด –ใบเจียร์ (Cutting and Grinding disc)
เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการตัด การขัด การเจียร์ การตกแต่งชิน้ งาน โดยใช้รว่ มกับเครื่องมือ
ตัดหรือเครื่องขัดไฟฟ้ าในงานตัดเหล็ก งานขัดผิวชิน้ งาน งานเชื่อมประกอบท่อ หรืองาน
ตกแต่งชิ้นงานต่างๆ ส่วนใหญ่ ใช้กบั โรงงานผลิตเครื่องจักรและอุป กรณ์ โรงงานผลิต
รถยนต์ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น

3.5 งานบริ การเคลือบพืน้ ผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม
3.5.1 งานเคลือบพืน้ ผิว (Coating)
บริษทั ฯ ให้บริการงานเคลือบพื้นผิวสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อป้ องกันการกัดกร่อน
ของสารเคมีท่มี สี ภาพเป็ นกรดหรือด่างและเพิม่ ความทนทานต่อแรงกระแทกและแรงเสียดสี
รวมถึงงานซ่อมแซมพื้นผิวที่ชํารุด เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานและเพิม่ อายุการใช้
งาน โดยมีทมี งานวิศวกรให้บริการเคลือบพื้นผิวเครื่องจักรและอุปกรณ์ ท่โี รงงานของลูกค้า
หรือเคลื่อนย้ายเครือ่ งจักรและอุปกรณ์มาดําเนินการเคลือบพืน้ ผิวทีบ่ ริเวณพืน้ ทีข่ องบริษทั ฯ
งานเคลือบพืน้ ผิวสําหรับท่อ
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3.5.2 งานตัดเย็บฉนวนหุ้ม (Removable Insulation Jacket)
บริษทั ฯ ให้บริการออกแบบและตัดเย็บฉนวนหุม้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการ
ป้ องกันการสูญเสียความร้อน ความเย็น หรือลดระดับเสียงรบกวนทีเ่ กิดจากการทํางาน โดย
บริษทั ฯ จะสอบถามความต้องการของลูกค้า คัดเลือกวัสดุทใ่ี ช้ในการตัดเย็บทีเ่ หมาะสม และ
ตัดเย็บฉนวนหุม้ ตามความต้องการ โดยฉนวนหุม้ มีคุณสมบัตใิ นการกันนํ้า ทนต่ออุณหภูมสิ งู
และสารเคมีทอ่ี าจเป็ นอันตรายต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยฉนวนหุม้ สามารถถอดออกจาก
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์เพือ่ ทําความสะอาด ซ่อมบํารุงและนํากลับมาห่อหุม้ ใหม่ได้
งานตัดเย็บฉนวนหุม้ สําหรับเครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้าให้กบั ตราสินค้าชัน้ นํ าอย่างเป็ นทางการ
จํานวน 6 ตราสิน ค้า ซึ่งทัง้ หมดเป็ น ตราสิน ค้าที่บ ริษัท ฯ เป็ น ตัวแทนจําหน่ ายทัว่ ไป ได้แ ก่ ตราสิน ค้า
LOCTITE ตราสิน ค้า SCI ตราสิน ค้า KIMBERLY-CLARK ตราสิน ค้า RAMCO ตราสิน ค้า ORIHARA &
ORIX และ ตราสินค้า HEPTAGON รายละเอียดดังนี้
ตราสิ นค้า

สิ นค้าที่จาํ หน่ าย

1. LOCTITE

ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่
 กาวไซยาโนอะคริเลต
 กาวอะนาโรบิค
 กาวอีพอ๊ กซี่
วัสดุเคลือบผิว ได้แก่
 นํ้ายาเคลือบผิว
 นํ้ายากันสนิม
ผลิตภัณฑ์เพือ่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่
 นํ้ายาทําความสะอาด

2. SCI

วัสดุยาแนว ได้แก่
 ซิลโิ คนยาแนว
 อะครีลคิ ยาแนว
 โพลียรู เิ ทนยาแนว

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 31

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

ตราสิ นค้า

2.2

สิ นค้าที่จาํ หน่ าย

3. KIMBERLY-CLARK

ผลิตภัณฑ์เพือ่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่
 กระดาษทําความสะอาดงานอุตสาหกรรม
 สบูเ่ หลวล้างมือ
 แว่นตา
 ถุงมือ
 ชุดป้ องกันร่างกาย

4. RAMCO

ผลิตภัณฑ์เพือ่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่
 การ์ดป้ องกันสารเคมี

5. ORIHARA & ORIX

ผลิตภัณฑ์เพือ่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่
 อุปกรณ์ซอ่ มท่อรัวฉุ
่ กเฉิน

6. HEPTAGON

ผลิตภัณฑ์เพือ่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่
 ผ้ากันไฟ

การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและช่องทางการจําหน่ าย
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริษทั ฯ คือ โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็ นผู้ใช้สนิ ค้าโดยตรง โดยบริษทั ฯ มุ่งเน้ นการ
จําหน่ายสินค้าให้แก่กลุม่ ลูกค้าทีม่ ที ต่ี งั ้ อยูใ่ นภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย รวมถึงการขยายฐาน
ลูกค้าไปยังภูมภิ าคอื่นๆ ทัวประเทศไทย
่
ทัง้ นี้ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริษัทฯ เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมในกลุม่ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
1. อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
2. อุตสาหกรรมนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ
3. อุตสากรรมเคมีภณ
ั ฑ์
4. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์
5. อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครือ่ งดื่ม
6. อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
7. อุตสาหกรรมผลิตเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และชิน้ ส่วน
โรงงานอุตสาหกรรมจะมีความต้องการใช้สนิ ค้าเมื่อเกิดการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ การขยายสายการผลิต การ
ซ่อมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การซื้อสินค้าใหม่เพื่อทดแทนสินค้าเดิมที่เสื่อมสภาพหรือชํารุด และการใช้
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งานในการดําเนินงานทัวไป
่ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางการ
จําหน่ายทางตรง และช่องทางการจําหน่ายทางอ้อม รายละเอียดดังนี้
1. ช่องทางการจําหน่ ายทางตรง (Direct Distribution Channel)
บริษทั ฯ จําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรมให้แก่ผูใ้ ช้งานโดยตรงซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ซ้อื สินค้าไปเพื่อใช้งานเอง
ส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่ม ลูก ค้าโรงงานอุ ตสาหกรรม โดยในปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559
สัดส่วนรายได้จากกลุ่ม ลูกค้าโรงงานอุ ตสาหกรรมต่อรายได้จากการขายและบริการรวมเท่ากับร้อยละ
80.89 ร้อยละ 70.39 ร้อยละ 79.06 และร้อยละ 70.63 ตามลําดับ โดยสินค้าที่จําหน่ ายผ่านช่องทางการ
จําหน่ ายทางตรงโดยส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ และกลุ่มผลิตภัณฑ์
การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์ท่ดี อี ย่างต่อเนื่องกับกลุ่ม
ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายทีม่ คี วามรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ โดย
ที ม งานวิศ วกรฝ่ ายขายจะเข้า พบผู้ ใ ช้ ง านโดยตรงเพื่ อ สอบถามความต้ อ งการ นํ า เสนอสิน ค้ า และ
รายละเอียดการใช้งานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้บริการงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ซึ่ง
บริษทั ฯ มีทมี งานวิศวกรฝ่ ายขายประจําทีจ่ งั หวัดระยองเพือ่ ดูแลลูกค้าในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง
ในพื้น ที่ภ าคตะวัน ออก และทีม งานวิศวกรฝ่ ายขายประจําที่ก รุงเทพฯ เพื่อดูแลลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ
ปริมณฑล และจังหวัดอื่นครอบคลุมทุกภาคส่วนในประเทศไทย
2. ช่องทางการจําหน่ ายทางอ้อม (Indirect Distribution Channel)


การจําหน่ ายผ่านผูร้ บั เหมา
ผูร้ บั เหมาเป็ นผูร้ บั เหมาหลักที่รบั งานจากเจ้าของโครงการโดยตรง หรือผูร้ บั เหมาช่วงที่รบั งานจาก
ผูร้ บั เหมาหลัก ซึ่งการจําหน่ ายสินค้าผ่านผูร้ บั เหมาเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการจําหน่ ายสินค้าไปยัง
ภูมภิ าคอื่นของประเทศไทยและขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ให้กบั บริษทั ฯ โดยในปี 2556 - 2558 และ
งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 สัด ส่วนรายได้จากกลุ่ม ลูก ค้าผู้รบั เหมาต่ อรายได้จ ากการขายและ
บริก ารรวมเท่ า กับ ร้อ ยละ 14.19 ร้อ ยละ 25.15 ร้อ ยละ 15.82 และร้อ ยละ 24.48 ตามลํา ดับ ซึ่ง
ผูร้ บั เหมาจะซื้อสินค้าจากบริษทั ฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบ
ปั ม๊ และกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ เพื่อนํ าไปใช้ในงานโครงการตาม
วัตถุประสงค์การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เจ้าของโครงการหรือผู้รบั เหมาหลักได้กําหนดไว้ โดย
ทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายจะเข้าพบกับผูร้ บั เหมาเพื่อทราบถึงความต้องการ นํ าเสนอสินค้าและบริการ
ต่างๆ ซึง่ ช่องทางการจําหน่ ายผ่านผูร้ บั เหมาเป็ นช่องทางทีท่ าํ ให้บริษทั ฯ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ได้มากขึน้



การจําหน่ ายผ่านร้านค้าปลีก
ร้า นค้า ปลีก เป็ นร้า นค้ า รายย่ อ ยที่ส งซื
ั ่ ้ อ สิน ค้า ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นสิน ค้า ในกลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ ว สั ดุ
นวัตกรรม เพื่อจําหน่ ายต่อให้แก่ผใู้ ช้งานโดยตรง โดยในปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี
2559 สัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกต่อรายได้จากการขายและบริการรวมเท่ากับร้อยละ
4.92 ร้อยละ 4.46 ร้อยละ 5.12 และร้อยละ 4.89 ตามลําดับ ซึ่งร้านค้าปลีก จะซื้อสิน ค้าเมื่อได้รบั
คําสังซื
่ ้อจากลูกค้าหรือซื้อสินค้าเพื่อเติมเต็มสินค้าในคลังสินค้า ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีทมี งานวิศวกรฝ่ าย
ขายทําหน้าทีใ่ ห้คําแนะนํ าและนํ าเสนอสินค้าให้แก่รา้ นค้าปลีก ซึ่งร้านค้าปลีกจะเป็ นเสมือนตัวกลาง
ในการกระจายสินค้าของบริษทั ฯ ให้เข้าถึงผูใ้ ช้งานโดยตรงทีเ่ ป็ นรายย่อยได้มากขึน้
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2.2.2 กลยุทธ์การตลาด
1. สถานที่ตงั ้ ของสํานักงานใกล้กบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
บริษทั ฯ มีสาํ นักงานใหญ่ตงั ้ อยูใ่ นจังหวัดระยอง ซึง่ ถือเป็ นศูนย์กลางของภาคตะวันออกทีม่ กี ารลงทุนอย่าง
ต่อเนื่องของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมหลายประเภททัง้ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงมี
พืน้ ทีข่ องนิคมอุตสาหกรรมมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย และเป็ นทีต่ งั ้ ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ชนั ้ นํา
ของประเทศ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้งานครอบคลุมในทุกโรงงานอุตสาหกรรม
ดังนัน้ การมีทาํ เลทีต่ งั ้ อยูใ่ กล้กบั พืน้ ทีเ่ ขตอุตสาหกรรม ทําให้บริษทั ฯ มีความได้เปรียบกว่าคูแ่ ข่งขันรายอื่น
ในการรองรับความต้องการของลูกค้าทัง้ ในด้านการส่งมอบสินค้าและการบริการด้านวิศวกรรมได้อย่าง
รวดเร็วและทันต่อความต้องการ รวมถึงความสามารถในการให้บริการหลังการขายทีใ่ กล้ชดิ กับกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย
2. ความหลากหลายของสิ นค้า
บริษทั ฯ จําหน่ ายสินค้าที่ครอบคลุมการนํ าไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลายทัง้ กลุ่มสินค้าที่
เกี่ยวเนื่องกับปั ม๊ สูบส่งนํ้ าและของเหลว อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต ระบบท่อและอุป กรณ์ ท่เี กี่ยวข้อง
รวมถึงวัสดุส้นิ เปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบํารุง โดยปั จจุบนั บริษัทฯ มีสนิ ค้ามากกว่า
3,500 รายการ ซึ่งจะสร้างความสะดวกและประหยัดเวลาในการสังซื
่ ้อสินค้าเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมได้
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการให้ความรูค้ วามเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าผ่านวิศวกรฝ่ าย
ขายที่มปี ระสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้
อย่างครบครันและตรงตามความต้องการได้ในสถานทีเ่ ดียว
3. การจําหน่ ายสิ นค้าที่มีคณ
ุ ภาพและได้รบั มาตรฐาน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการคัดสรรสินค้าทีม่ คี ุณภาพและได้รบั มาตรฐานระดับสากลเพื่อจําหน่ ายให้แก่
ลูกค้ามาโดยตลอด เนื่องจากสินค้าทีจ่ าํ หน่ ายมีความเกี่ยวเนื่องในระบบการดําเนินงานและการป้ องกันภัย
ในโรงงานอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการความปลอดภัยสูง ดังนัน้ สินค้าทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายทัง้ หมดจึง
เป็ นตราสิน ค้าของผู้ผ ลิตที่ม ีช่ือเสียงและเป็ น ที่รู้จกั เป็ น อย่างดีในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยัง
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าในคลังสินค้าอย่างสมํ่าเสมอ และมีขนั ้ ตอนการทดสอบคุณภาพ
และความถูกต้องของสินค้าทีช่ ดั เจนก่อนส่งมอบให้แก่ลกู ค้าทุกครัง้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าลูกค้าจะได้รบั สินค้าทีม่ ี
คุณลักษณะและคุณสมบัตติ รงตามความต้องการในการนําไปใช้งาน
ด้วยความมุ่งมันที
่ จ่ ะดําเนินธุรกิจให้เป็ นทีย่ อมรับในมาตรฐานระดับสากล บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองระบบ
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ด้านการออกแบบ จําหน่าย ประกอบ ติดตัง้ และ
บริการหลังการขายสําหรับสินค้าอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบํารุง ได้แก่ ปั ม๊ สูบส่ง
นํ้ าและของเหลว ระบบท่อ และวัสดุสน้ิ เปลือง ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ลูกค้าให้ความเชื่อมันและไว้
่
วางใจในสินค้าและ
การบริการของบริษทั ฯ มาอย่างต่อเนื่อง
4. การให้บริ การทางด้านวิ ศวกรรมทัง้ ก่อนและหลังการขาย
บริษทั ฯ มีทมี งานวิศวกรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์มากกว่า 23 ปี เกีย่ วกับสินค้าทีบ่ ริษทั ฯ จัดหา
และจําหน่าย โดยทีมงานวิศวกรจะให้คาํ แนะนําแก่ลกู ค้าตัง้ แต่การสอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์
ของการใช้งาน การเลือกประเภทของสินค้าและตราสินค้าที่เหมาะสม การออกแบบด้านวิศวกรรม การ
เลือกตราสินค้าของผูผ้ ลิต งานติดตัง้ และทดลองเดินระบบเป็ นครัง้ แรก รวมถึงการให้บริการหลังการขาย
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ต่างๆ บริก ารตรวจสอบและวิเคราะห์ปั ญ หาในระบบอุ ป กรณ์ และงานบริก ารซ่ อมบํารุง เพื่อให้ลูก ค้า
สามารถใช้สนิ ค้าได้อย่างมีป ระสิท ธิภ าพและได้รบั ความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งเป็ น สิง่ สําคัญ ที่สร้างความ
น่าเชื่อถือและความไว้วางใจทางธุรกิจให้แก่ลกู ค้าอย่างต่อเนื่อง
5. นวัตกรรมของสิ นค้า
บริษัท ฯ สรรหาสิน ค้ า นวัต กรรมเพื่อ สร้า งทางเลือ กใหม่ ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และสร้า งเสริม ประสิท ธิภ าพใน
กระบวนการผลิตและงานซ่อมบํารุง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้าให้แก่ตราสินค้าชัน้ นํ าต่างๆ
ที่มกี ารคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาคุณสมบัติเพิม่ เติมให้กบั สินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้านวัตกรรมจะ
สามารถสร้างความแตกต่ างในการแข่งขัน จากคุ ณ ลักษณะของสิน ค้าที่ผู้ผ ลิตเหล่านี้ ทําการคิดค้น และ
ประยุกต์เทคโนโลยีในปั จจุบนั ให้เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น กระดาษทําความสะอาดตราสินค้า KIMBERLYCLARK ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพของสินค้าให้สามารถซับคราบนํ้ ามันในปริมาณสูง อุปกรณ์ ซ่อมท่อรัว่
ฉุ กเฉินภายใต้ตราสินค้า ORIHARA & ORIX ที่เป็ นการพัฒนาวัสดุซ่อมแซมท่อรัวโดยที
่
่ไม่ต้องหยุดการ
ดําเนินงานของระบบหรือติดตัง้ ระบบท่อใหม่ เป็ นต้น
6. การจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการขายอย่างสมํา่ เสมอ
บริษัทฯ ให้ความสําคัญ กับการส่งเสริมการขายสินค้าและให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานของ
สินค้าต่างๆ แก่ผใู้ ช้งาน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ผูร้ บั เหมา ร้านค้ารายย่อย และผูท้ ส่ี นใจในสินค้า ซึ่ง
บริษทั ฯ ได้จดั งานสัมมนา Knowledge Sharing เป็ นประจําทุกปี ปี ละ 9-12 ครัง้ งานสัมนนา Knowledge
Sharing เป็ นการจัดแสดงรายละเอียดของสินค้า ถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ความรูใ้ นการเลือกใช้สนิ ค้า
อย่างเหมาะสม วิธกี ารซ่อมบํารุงและดูแลรักษาทีถ่ ูกต้อง โดยตัวแทนของผูผ้ ลิตสินค้าจากต่างประเทศ หรือ
ทีมวิศวกรฝ่ ายขายของบริษทั ฯ ซึง่ การจัดงานสัมมนา Knowledge Sharing เป็ นการสร้างโอกาสให้บริษทั ฯ
เข้า ถึง กลุ่ ม ลู ก ค้ า รายใหม่ ๆ ทัง้ นี้ บริษั ท ฯ ได้ จ ัด งานสัม มนา Knowledge Sharing มาแล้ว กว่ า 120
หลักสูตร และมีลกู ค้าเข้าร่วมงานสัมมนานี้มากกว่า 6,000 ราย
2.2.3 นโยบายการกําหนดราคา
บริษัท ฯ มีน โยบายการกํ าหนดราคาสิน ค้าโดยพิจ ารณาจากต้น ทุ น ของสิน ค้าและบริก ารบวกอัต รากําไรที่
เหมาะสม (Cost plus pricing) อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรในการจําหน่ ายสินค้าและให้บริการแต่ละครัง้ อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่น ได้โดยพิจารณาจากลักษณะสินค้า ปริมาณการสังซื
่ ้อ รวมถึงความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคากับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย ทัง้ นี้
บริษัทฯ มุ่งเน้ นในการตัง้ ราคาที่มคี วามยุติธรรมกับลูกค้า ในขณะที่ยงั รักษาระดับอัตรากําไรให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้
2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทปั ม๊ สูบส่งนํ้ าและของเหลว อุปกรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่ อ และวัส ดุ ส้ิน เปลือ งที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการผลิต และงานซ่ อ มบํ า รุ ง โดยสิน ค้ า
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็ นการจําหน่ ายเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็ นผูใ้ ช้งานโดยตรง (End Users)
ทําให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์กบั การเพิม่ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและการลงทุนใน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ สําหรับการลงทุนใหม่ การขยายกําลังการผลิต และการเปลี่ยนสินค้าใหม่เพื่อทดแทน
สินค้าเดิม ซึง่ มีการเติบโตทีส่ อดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 35

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

ภาวะเศรษฐกิ จโดยรวม

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 2559

ทีม่ า: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ปี 2559 มีการเติบโตคิดเป็ นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า ในด้าน
ค่าใช้จ่าย การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการลงทุนภาครัฐขยายตัวดีต่อเนื่อง การส่งออกบริการขยายตัวเร่งขึน้
และการส่งออกสินค้าเพิม่ ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในรอบเจ็ดไตรมาส ในด้านการผลิต สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยาย
ตัวเร่งขึน้ รวมถึงสาขาคมนาคมขนส่ง สาขาก่อสร้าง สาขาการค้าส่งค้าปลีก และสาขาอุตสาหกรรมขยายตัว
ต่อเนื่อง ในขณะทีส่ าขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัวครัง้ แรกในรอบแปดไตรมาส โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส
3 ปี 2559 การลงทุนภาครัฐมีการขยายตัวร้อยละ 6.3 เมือ่ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจาก
การลงทุนของรัฐบาลและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในส่วนการลงทุนของภาคเอกชน
ลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า เป็ นผลมาจากการลดลงของการลงทุนในหมวดยานพาหนะ
โดยเฉพาะรถบรรทุ ก และรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ รวมถึงการลงทุ น ในสิง่ ก่อสร้างของภาคเอกชนลดลง
อย่างไรก็ตาม ยอดการอนุ มตั ิส่งเสริมการลงทุนในไตรมาสนี้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 50.2 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า
ส่วนการใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รบั ปั จจัยสนับสนุ นจาก
การปรับตัวดีขน้ึ ของการผลิตภาคการเกษตรและรายได้เกษตรกร มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และ
วันหยุดยาวในช่วงวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2559 สอดคล้องกับการขยายตัวของภาษีมลู ค่าเพิม่ หมวดโรงแรม
และภัตตาคาร และการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการจําหน่ ายรถยนต์นัง่ และปริมาณการจําหน่ ายรถจักรยานยนต์
ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยรวม 9 เดือนแรกของปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ
2.8 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า
สํา นัก ยุท ธศาสตร์แ ละการวางแผนเศรษฐกิจ มหภาคคาดว่าเศรษฐกิจ ไทยในปี 2560 จะสามารถขยายตัว
ประมาณร้อยละ 3.0-4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุ น ดังนี้ 1) การปรับตัวดีขน้ึ อย่างช้าๆ ของภาคการส่งออกซึ่งจะ
ช่วยให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนฟื้ นตัวได้ดขี น้ึ 2) การขยายตัวของการผลิตภาค
การเกษตร และ 3) การลงทุนของภาครัฐทีข่ ยายตัวในเกณฑ์สงู อย่างต่อเนื่อง
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การลงทุนภาคเอกชนไตรมาส 3 ปี 2559

ทีม่ า: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนในไตรมาส 3 ปี 2559 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
ซึง่ มีสาเหตุมาจากการลดลงของการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรและการลงทุนในหมวดก่อสร้าง โดยการลงทุน
ในหมวดเครือ่ งมือเครือ่ งจักรลดลงร้อยละ 0.5 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึง่ สอดคล้องกับการลดลงของปริมาณ
การจําหน่ ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และอีกปั จจัยมาจากการปรับตัวลดลงของการลงทุนในหมวดก่อสร้างร้อย
ละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า เนื่ องจากปริมาณการจําหน่ ายปูน ซีเมนต์ คอนกรีตและกระเบื้องใน
ประเทศมีจํานวนลดลง ในขณะทีพ่ น้ื ทีร่ บั อนุ ญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลกลับมาขยายตัวร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสก่อนหน้า
สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคประเมินว่าการลงทุนภาคเอกชนในปี 2559 จะขยายตัว
ประมาณร้อยละ 2.8 ปรับตัวดีขน้ึ กว่าทีเ่ คยประมาณการครัง้ ก่อนจากทีค่ าดการณ์วา่ จะขยายตัวร้อยละ 1.2 ซึ่ง
เป็ นผลมาจาก (1) แนวโน้มการปรับตัวดีขน้ึ ของภาคการส่งออกซึ่งจะทําให้กําลังการผลิตส่วนเกินเริม่ ปรับตัว
ลดลงอย่างช้าๆ และเริม่ กระตุน้ ความต้องการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตมากขึน้ (2) ความคืบหน้าของการ
ดําเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่ประกวดราคาไปแล้วและ
สามารถเริม่ ดําเนินการก่อสร้างได้ รวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ซึง่ จะช่วยสร้างความ
เชื่อมันและความชั
่
ดเจนให้แก่นักลงทุนภาคเอกชน และ (3) แนวโน้มการย้ายฐานการผลิตของผูป้ ระกอบการ
ต่างชาติเข้ามายังประเทศไทย
จํานวนโรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการปี 2557 – 2558 และ งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 รายละเอียด
ดังนี้
(หน่ วย: โรงงาน)
กรุงเทพและปริ มณฑล
กรุงเทพฯ
ปริมณฑล
รวมกรุงเทพและปริมณฑล
ภูมิภาคอื่นๆ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก

ปี 2557

ปี 2558

อัตราการ
เติ บโต
(ร้อยละ)

ม.ค.- ก.ย.
2558

ม.ค.- ก.ย.
2559

อัตราการ
เติ บโต
(ร้อยละ)

254
1,156
1,410

255
1,203
1,458

0.4
4.1
3.4

199
956
1,155

149
808
957

-25.1
-15.5
-17.1

673
426

650
471

-3.4
10.6

420
365

534
378

27.1
3.6
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(หน่ วย: โรงงาน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รวมภูมภิ าคอื่นๆ
รวมทัง้ หมด

ปี 2557

ปี 2558

847
791
464
3,201
4,611

729
649
477
2,976
4,434

อัตราการ
เติ บโต
(ร้อยละ)
-13.9
-18.0
2.8
-7.0
-3.8

ม.ค.- ก.ย.
2558

ม.ค.- ก.ย.
2559

551
494
354
2,184
3,339

524
383
379
2,198
3,155

อัตราการ
เติ บโต
(ร้อยละ)
-4.9
-22.5
7.1
0.6
-5.5

ทีม่ า: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

จากสถิตปิ ี 2558 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีจํานวนโรงงานที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการรวมทัง้ สิน้
4,434 โรงงาน ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 3.8 แบ่งเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน
1,458 โรงงาน และในภูมภิ าคอื่นๆ จํานวน 2,976 โรงงาน และจากสถิติ งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 มีจาํ นวน
โรงงานทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการรวมทัง้ สิน้ 3,155 โรงงาน ลดลงจากงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ร้อย
ละ 5.5 แบ่ งเป็ น โรงงานอุ ต สาหกรรมในกรุงเทพและปริม ณฑล จํานวน 957 โรงงาน และในภูม ิภ าคอื่น ๆ
จํานวน 2,198 โรงงาน โดยภาคกลางมีการเติบโตของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบ
กิจ การเมื่อ เทียบกับ ปี ก่ อนหน้ าสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 27.1 รองลงมาคือ ภาคใต้เท่ ากับ ร้อยละ 7.1 และภาค
ตะวันออกเท่าร้อยละ 3.6
ถึงแม้สถิตจิ าํ นวนโรงงานทีเ่ ปิ ดใหม่โดยรวมมีจาํ นวนลดลงจากปี ก่อนหน้า อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจทีม่ แี นวโน้มฟื้ น
ตัวจะส่งผลให้ความเชื่อมันในการลงทุ
่
นมีแนวโน้มปรับตัวดีขน้ึ โดยศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยคาดว่าเศรษฐกิจไทยทัง้
ปี 2559 จะมีการขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 3.3 ซึง่ เป็ นแนวโน้มการเติบโตในอัตราทีไ่ ม่สงู มากนัก สืบเนื่องมาจากการใช้
จ่ายภาครัฐที่ชะลอตัวลง ซึ่งมีปัจจัยมาจากทัง้ การบริโภคและการลงทุน โดยส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการปรับ
ฐานเงินเดือนข้าราชการในปี 2558 ในขณะทีก่ ารส่งออกกลับมาเป็ นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอีกครัง้ จากการ
ส่งออกสินค้าทีเ่ ริม่ กลับมาขยายตัวเป็ นบวกเล็กน้อยท่ามกลางรายได้จากการท่องเทีย่ วทีย่ งั คงเติบโตได้ดี ทัง้ นี้
ในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2560 ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยไว้ในระดับ
ที่ใกล้เคียงกับปี 2559 โดยการใช้จ่ายของภาครัฐ และการท่องเที่ยวจะยังคงเป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสีย่ งจากปั จจัยภายนอกประเทศที่เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะทิศทางการค้า
และการลงทุนของโลกจากการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทีย่ งั คงมีความไม่แน่นอน
ทิศ ทางการลงทุ น ภาครัฐ ที่ข ยายตัว ดีอ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งประกอบกับ แนวโน้ ม การเพิ่ม ขึ้น ของจํ า นวนโรงงาน
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้สนิ ค้าอุตสาหกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ จึงเป็ นโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในการจัดหาและจําหน่ ายสิน ค้าอุตสาหกรรมทัง้ 3 กลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์ ได้แก่ กลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั ม๊ กลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ ก ารจัด การกระบวนการผลิต และระบบท่ อ และกลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ ว สั ดุ
นวัตกรรม ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
ภาพรวมสาขาอุตสาหกรรม
ในไตรมาส 3 ปี 2559 สาขาอุตสาหกรรมมีการขยายตัวร้อยละ 0.9 ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจาก
ความต้องการในประเทศชะลอลง แต่ การส่งออกปรับตัวดีข้นึ ทัง้ นี้ อัตราการเปลี่ยนแปลงของแต่ละสาขา
อุตสาหกรรมปี 2557 – 2558 และไตรมาส 2 – 3 ปี 2559 รายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 38

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

(หน่วย: ร้อยละ)
อุตสาหกรรมเบา1
อุตสาหกรรมวัตถุดบิ
อุตสาหกรรมสินค้าทุนและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมรวม

ปี 2557

ปี 2558

1.7
1.9
-4.3
-0.2

0.2
2.8
0.1
0.9

ปี 2559
Q2
0.3
-0.5
6.9
2.1

ปี 2559
Q3
-0.3
-0.7
3.9
0.9

ทีม่ า: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ: 1. อุตสาหกรรมเบา คือ อุตสาหกรรมทีใ่ ช้เครือ่ งจักรและแรงงานคนเป็ นปั จจัยการผลิต มีเทคโนโลยีทใ่ี ช้อยู่ในระดับ
ปานกลางถึงระดับตํ่า สินค้าที่ผลิต มักเป็ นสินค้าอุ ป โภคบริโภคประจําวัน เช่น อุ ตสาหกรรมสิง่ ทอและเสื้อผ้า
สําเร็จรูป อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ เป็ นต้น

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในไตรมาส 3 ปี 2559 อุตสาหกรรมเบาหดตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อน เป็ นผลมาจากการหดตัวของการผลิตอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ท่ลี ดลงตามความต้องการในประเทศและ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครื่องนุ่ งห่มหดตัวจากการส่งออกที่ลดลง อุตสาหกรรมวัตถุดบิ หดตัวร้อยละ 0.7 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อน โดยเป็ นผลมาจากอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีทช่ี ะลอตัวลง เนื่องจากการส่งออกทีล่ ดลงและ
ความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมปลายนํ้าในประเทศเริม่ ชะลอตัว รวมถึงอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางที่
ลดลง ในขณะที่ อุตสาหกรรมสินค้าทุนและเทคโนโลยีขยายตัวร้อยละ 3.9 ซึ่งชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อน เป็ นผลมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์หดตัว โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์หดตัวตามความ
ต้องการตลาดต่างประเทศที่หดตัวสูง ในขณะที่ การผลิตรถจักรยานยนต์ขยายตัวตามรายได้ของเกษตรกรที่
ปรับตัวดีขน้ึ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะการผลิตแอร์และชิ้นส่วนขยายตัวสูงจากการ
ส่งออก
จากข้อมูลข้างต้น การขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้จะส่งผลดีต่อบริษทั ฯ เนื่องจากอุตสาหกรรมทีเ่ ติบโต
ได้ดเี ป็ นอุตสาหกรรมในกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริษทั ฯ ซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวจะทําให้เกิด
ความต้องการในการขยายกําลังการผลิต การปรับปรุงระบบงาน หรือการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ซึง่ จะเป็ นโอกาสของบริษทั ฯ ในการสร้างรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
สภาวะอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
บริษทั ฯ มีสาํ นักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ท่จี งั หวัดระยองในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งเป็ นพื้นที่เป้ าหมาย
หลักในการสร้างรายได้ให้แก่บริษทั ฯ มาโดยตลอด 23 ปี ท่ผี ่านมา ดังนัน้ สภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มใน
การเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลดําเนินงานของบริษทั ฯ
ภาคตะวันออกถือเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี รี ะดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญของประเทศ ซึ่งสาขาการผลิตทีม่ สี ดั ส่วน
สูงสุด ของภาคคือ สาขาอุ ต สาหกรรม เนื่ องจากภาคตะวัน ออกมีข้อได้เปรียบในด้านแหล่งที่ต งั ้ โดยอยู่ไม่
ห่างไกลจากกรุงเทพฯ และมีพ้นื ที่ตดิ ต่อเชื่อมโยงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็ นแหล่งที่มาของแรงงาน
และวัตถุดบิ อีกทัง้ ภาคตะวันออกมีพน้ื ทีต่ ดิ กับอ่าวไทยอันเป็ นช่องทางเข้าออกที่สาํ คัญของสินค้า นอกจากนี้
ภาคตะวันออกมีปัจจัยพืน้ ฐานค่อนข้างสมบูรณ์ คือ มีโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งและการเชื่อมโยงสื่อสารที่ม ี
ประสิทธิภาพ โดยมีท่าเรือนํ้ าลึกที่สําคัญ ทําให้ภาคตะวันออกมีบทบาทในการเป็ นเมืองท่าหลักของประเทศ
ด้วยปั จจัยดังกล่าวทําให้นักลงทุนทัง้ ไทยและต่างประเทศเข้ามาลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมหลายประเภททัง้
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
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จากสถิติล่าสุดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี 2557 ภาคตะวันออกมี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาปั จจุบนั เท่ากับ 2,333,201 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.77 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมประเทศ และมีค่าเฉลีย่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคต่อคนเท่ากับ 425,527 บาทต่อปี เมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนของทัง้ ประเทศเท่ากับ 195,995 บาทต่อปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศต่อคนเท่ากับร้อยละ 217.11 โดยภาคตะวันออกมีโครงสร้างการผลิตทีม่ าจากภาคอุตสาหกรรมสูงทีส่ ดุ
เท่ากับร้อยละ 45.52 รองลงมา คือ เหมืองแร่ เท่ากับร้อยละ 15.17 อันดับสาม คือ การค้า เท่ากับร้อยละ 8.85
อันดับสี่ คือ เกษตรกรรม เท่ากับร้อยละ 6.43 และอื่นๆ เท่ากับร้อยละ 24.04
ดัชนีชว้ี ดั เศรษฐกิจภาคตะวันออก1ปี 2555-2557 รายละเอียดดังนี้
ดัชนี ชี้วดั
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคา
ปั จจุบนั (GDP Current Price)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออก ณ
ราคาปั จจุบนั (GRP Current Price)

หน่ วย
ล้านบาท

ล้านบาท
% ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อคน
บาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกต่อคน
บาท
% สูงกว่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
ต่อคน
ผลผลิตภาคการผลิตในภาคตะวันออก
ล้านบาท
% ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคตะวันออก
ผลผลิตเหมืองแร่ในภาคตะวันออก
ล้านบาท
% ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคตะวันออก
ผลผลิตการค้าในภาคตะวันออก
ล้านบาท
% ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคตะวันออก
ผลผลิตเกษตรกรรมในภาคตะวันออก
ล้านบาท
% ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคตะวันออก
ผลผลิตอื่นๆ ในภาคตะวันออก
ล้านบาท
% ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคตะวันออก

ปี 2555
12,349,021

ปี 2556
12,910,490

ปี 2557
13,132,241

2,255,620
18.27

2,311,832
17.91

2,333,201
17.77

185,722
423,305
227.92

193,266
427,611
221.26

195,995
425,527
217.11

1,054,483
46.75

1,062,835
45.97

1,062,138
45.52

348,184
15.44

356,854
15.44

353,841
15.17

193,671
8.59

196,629
8.51

206,482
8.85

150,956
6.69

152,069
6.58

149,939
6.43

508,327
22.54

543,444
23.51

560,801
24.04

ทีม่ า: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ: 1. ภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดชลบุร ี ระยอง จันทบุร ี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุร ี นครนายก และสระแก้ว

ประเทศไทยมีพน้ื ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 156,100 ไร่ ฝ่ ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชันแนล
่
ประเทศไทย (“ฝ่ ายวิจ ยั คอลลิเออร์ส ”) ระบุ ว่าประมาณร้อ ยละ 94 ของพื้น ที่นิ ค มอุ ต สาหกรรมทัง้ หมดใน
ประเทศไทยอยู่ในภาคตะวันออกและภาคกลาง แบ่งเป็ นพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางเท่ากับร้อยละ 66
และร้อยละ 28 ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทัง้ หมดในประเทศไทย ตามลําดับ โดยในปี 2558 มีท่ดี นิ ในนิคม
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อุตสาหกรรมเพียง 3,000 ไร่ท่สี ามารถจําหน่ ายได้ เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและจํานวนนักลงทุน
ต่างชาติทล่ี ดลง จึงส่งผลให้ผปู้ ระกอบการนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ชะลอการเปิ ดโครงการใหม่ตามไปด้วย
อุปทานพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรม

ทีม่ า: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและฝ่ ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชันแนล
่
ประเทศไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมทีส่ าํ คัญของภาคตะวันออก ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น ส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณ ฑ์โลหะ อุ ตสาหกรรมยางและ
พลาสติก และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิ กส์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกมีนิคม
อุตสาหกรรมตัง้ อยู่ห ลายแห่งด้วยวัตถุ ป ระสงค์ท่ีจะกระจายความเจริญ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจาก
กรุงเทพฯ และสร้างฐานการผลิต ด้านอุ ต สาหกรรมที่สามารถแข่งขัน กับ ตลาดโลกได้อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ
โดยเฉพาะพื้นที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และพื้น ที่ม าบตาพุด จังหวัดระยอง ปั จจุบนั ประเทศไทยมีนิ ค ม
อุตสาหกรรมทัง้ หมด 56 แห่ง โดยภาคตะวันออกมีจํานวนนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดเท่ากับ 29 แห่ง นิคม
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกแบ่งตามจังหวัด รายละเอียดดังนี้
รายชื่อนิ คมอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง
จังหวัดชลบุรี
1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
1 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
4 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36
4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2)
5 นิคมอุตสาหรรมผาแดง
5 นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง
6 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (แหลมฉบัง)
7 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด แห่งที่ 2
7 นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 3)
8 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด แห่งที่ 4
8 นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 4)
9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี
9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 5)
10 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด
10 นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะอินดัสทรีส์
11 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
11 นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึงพัฒนา
12 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล
จังหวัดฉะเชิ งเทรา
13 นิคมอุตสาหกรรมประเภทท่าเรือเอเชียเทอร์มนิ ลั
1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
14 นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)
2 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซติ ้ี
15 นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง
3 นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี
ทีม่ า: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรม ประกอบกับการทีป่ ระเทศ
ไทยก้าวเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 (AEC: ASEAN Economic Community 2015) ซึง่ ภายใต้
สนธิสญ
ั ญาการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทําให้ป ระเทศไทยเป็ น หนึ่ งในหลายประเทศในภูม ิภ าค
อาเซียนทีน่ ักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุน โดยฝ่ ายวิจยั คอลลิเออร์ส ประเมินว่าพืน้ ที่นิคมอุตสาหกรรมใน
ภาคตะวันออกยังคงมีศกั ยภาพในการขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง เนื่ องจากเป็ นพื้นที่อุตสาหกรรมที่มคี วาม
พร้อมในด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคม ทัง้ นี้ ในปี 2559 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (“กนอ.”) มีแผนการขยายพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดทัวประเทศไทย
่
โดยเฉพาะ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดตราด และจังหวัดสงขลา
ให้สอดคล้องกับมาตรการกระตุน้ การลงทุนจากภาครัฐทีจ่ ะสร้างความเชื่อมันต่
่ อนักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
ในศักยภาพของสภาพแวดล้อมการลงทุนในประเทศไทย การเพิม่ พื้นที่ในนิ คมอุตสาหกรรมจะมีส่วนทําให้
จํานวนโรงงานเปิ ดใหม่เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วยและเกิดกลุม่ ลูกค้าใหม่ๆ ทีม่ คี วามต้องการใช้สนิ ค้าและบริการ
อีก ทัง้ ในเดือ นตุ ล าคม 2559 คณะรัฐ มนตรีม ีม ติอ นุ ม ตั ิร่า งพระราชบัญ ญัติพ้ืน ที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษภาค
ตะวัน ออก เพื่อนํ าไปสู่การขับเคลื่อนโครงการพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน ออก (Eastern Economic
Corridor Development หรือ EEC) ให้ เป็ นเขตเศรษฐกิจ ชัน้ นํ า ของอาเซีย นและส่ง เสริม 10 อุ ต สาหกรรม
เป้ าหมายได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ดแี ละการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ อุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพือ่ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิง
ชีวภาพและเคมีชวี ภาพ อุตสาหกรรมดิจติ อล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้จะ
เป็ นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต โดยมีพ้นื ที่ในการดําเนินโครงการใน 3 จังหวัดภาคตะวัน ออก ได้แก่
ชลบุร ี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึง่ เป็ นการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลทีจ่ ะผลักดันให้พน้ื ทีภ่ าคตะวันออก
เป็ นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมขัน้ สูงที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพื่อเป็ น
การเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และยกระดับให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการ
ผลิตของอาเซียนอย่างแท้จริง
ด้ ว ยประสบการณ์ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ กว่ า 23 ปี ทํ า ให้ บ ริษั ท ฯ มีค วามเชี่ย วชาญ เป็ นที่ รู้จ ัก และมี
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มลูกค้า จึงเป็ นสิง่ ที่สร้างความน่ าเชื่อถือทางธุรกิจและเป็ นโอกาสที่บริษทั ฯ สามารถ
เข้าถึงลูกค้ารายใหม่ นอกจากนี้ สินค้าที่บริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้กบั
โรงงานในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนัน้ บริษทั ฯ จะสามารถการกระจายความเสีย่ งโดยทีไ่ ม่พง่ึ พิงอุตสาหกรรมใด
อุ ต สาหกรรมหนึ่ ง โดยเฉพาะและมีแ นวโน้ ม ที่จ ะเติบ โตได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามการเติ บ โตของแต่ ล ะกลุ่ ม
อุตสาหกรรม
ภาวะการแข่งขัน
ภาวะการแข่งขันของบริษทั ฯ แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊
กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปัม๊
ธุรกิจจัดหาและจําหน่ ายสิน ค้าประเภทปั ม๊ สูบส่งนํ้ าและของเหลวมีคู่แข่งทางตรงของบริษัทฯ ที่สําคัญ เป็ น
ผู้ประกอบการที่เป็ นตัวแทนจําหน่ ายในตราสินค้าอื่นสําหรับปั ม๊ ประเภทเดียวกันหรือมีลกั ษณะการใช้งานที่
เหมือนกัน โดยการแข่งขันจะเน้นทีค่ ุณภาพทีไ่ ด้รบั มาตรฐานและชื่อเสียงของตราสินค้าเป็ นสําคัญ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้า เนื่องจากปั ม๊ ที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีความปลอดภัยใน
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การใช้งานและความแม่น ยําของระบบค่อนข้างสูง ทัง้ นี้ ลูก ค้าจะให้ความสําคัญ กับรายชื่อของตราสิน ค้าที่
ต้องการ (Vendor List) เป็ นหลัก จึงทําให้ผปู้ ระกอบการทีเ่ ป็ นตัวแทนจําหน่ายให้แก่ตราสินค้าทีม่ ชี ่อื เสียง เป็ น
ที่รูจ้ กั ของตลาด และอยู่ในรายชื่อของตราสินค้าที่ลูกค้าต้องการ (Vendor List) จะมีโอกาสได้รบั งานสูงกว่า
คูแ่ ข่งรายอื่นๆ
ผูป้ ระกอบการทีจ่ าํ หน่ายสินค้าประเภทปั ม๊ สูบส่งนํ้าและของเหลวทีค่ ล้ายคลึงกันกับบริษทั ฯ ได้แก่
• บริษท
ั เคเอสบี พัมส์
๊ จํากัด
• บริษท
ั เอบาร่า (ไทยแลนด์) จํากัด
• บริษท
ั เดลต้า เอลเม็ก จํากัด
• บริษท
ั คาลปิ ดา้ (ประเทศไทย) จํากัด
ทีม่ า: ข้อมูลจากบริษทั ฯ

อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายปั ม๊ สูบส่งนํ้ าและของเหลวทัง้ 2 ประเภท คือ ปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ ง
และปั ม๊ ประเภทแทนทีบ่ วกภายใต้ตราสินค้าชัน้ นําระดับสากลกว่า 10 ตราสินค้า ความหลากหลายของสินค้าทํา
ให้สามารถนํ าไปใช้กบั ของเหลวประเภทต่างๆ ตัง้ แต่น้ํ าดี นํ้ าเสีย สารเคมี จนถึงของเหลวที่มคี วามหนืดซึ่ง
ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานในระบบสาธารณู ปโภค (Utility System) และในกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุ ต สาหกรรม (Process Industry) อีก ทัง้ บริษัท ฯ ให้ค วามสําคัญ กับ คุ ณ ภาพสิน ค้า และการให้บ ริก ารด้า น
วิศวกรรมตัง้ แต่การให้คาํ แนะนําในการเลือกซือ้ สินค้า จนถึงการติดตัง้ และทดสอบการทํางานของปั ม๊ ในการเดิน
ระบบครัง้ แรก (Commissioning) และการให้บริการหลังการขายต่างๆ อย่างใกล้ชดิ เช่น งานบริการซ่อมบํารุง
การบริการเปลี่ยนอุปกรณ์ อะไหล่ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นสิง่ ที่สร้างความพึงพอใจและได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้า
เสมอมา นอกจากนี้ การได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้าอย่างเป็ นทางการในพืน้ ทีเ่ ฉพาะเจาะจงและ
การเป็ นตัวแทนจําหน่ายรายเดียวในประเทศไทยสําหรับบางตราสินค้าเป็ นอีกข้อได้เปรียบในการแข่งขันทีท่ าํ ให้
บริษทั ฯ ได้รบั เลือกจากลูกค้าให้เป็ นผูจ้ ดั หาและจําหน่ายสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิ ตและระบบท่อ
ธุ ร กิ จ จัด หาและจํ า หน่ า ยอุ ป กรณ์ ใ นกระบวนการผลิ ต และระบบท่ อ มี คู่ แ ข่ ง ทางตรงของบริษั ท ฯ เป็ น
ผู้ป ระกอบการที่เป็ น ตัวแทนจําหน่ ายสิน ค้าในตราสิน ค้าที่ม ีลกั ษณะการใช้งานที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม
บริษทั ฯ มีสนิ ค้าหลากหลายประเภทเพื่อรองรับความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของลูกค้า ทําให้ไม่มผี ปู้ ระกอบการ
รายใดที่จําหน่ ายสินค้าที่คล้ายคลึงกันกับบริษทั ฯ ในทุกประเภท ทัง้ นี้ ลูกค้าจะให้ความสําคัญกับรายชื่อของ
ตราสินค้าที่ตอ้ งการ (Vendor List) เป็ นหลัก จึงทําให้ผูป้ ระกอบการที่เป็ นตัวแทนจําหน่ ายให้แก่ตราสินค้าที่ม ี
ชื่อเสียง เป็ นที่รจู้ กั ของตลาด และอยู่ในรายชื่อของตราสินค้าที่ลูกค้าต้องการ (Vendor List) จะมีโอกาสได้รบั
งานสูงกว่าคูแ่ ข่งรายอื่นๆ
ผู้ประกอบการที่จําหน่ ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตและระบบท่อที่คล้ายคลึงกันกับบริษทั ฯ
ได้แก่
รายชื่อคู่แข่ง
บริษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

ผลิ ตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน
อุ ป กรณ์ ในกระบวนการผลิต ได้แ ก่ สเตรนเนอร์ ฟิ ล เตอร์
เครือ่ งดักละอองนํ้า สารดูดความชืน้ และหอเผาทิง้

บริษทั ช พูนกิจ ชลบุรี จํากัด

ระบบท่อและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่ ท่อ และข้อต่อ

บริษทั โพลีเทคโนโลยี จํากัด

ระบบท่อและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่ ลิน้ แตกระบายความ
ดัน
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อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายสินค้าสําหรับลักษณะงานหลายประเภท ได้แก่ งานระบบท่อ การคัด
แยกวัสดุ การดูดซึมสาร การแลกเปลีย่ นมวลสาร การเผาไหม้และให้ความร้อน และการบําบัดมลพิษทางอากาศ
ทําให้บริษทั ฯ สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าทีห่ ลากหลาย อีกทัง้ บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับคุณภาพ
สินค้าและการให้บริการด้านวิศวกรรมตัง้ แต่การให้คาํ แนะนําในการเลือกซือ้ สินค้า จนถึงการติดตัง้ และทดสอบ
การทํ า งานของอุ ป กรณ์ ในการเดิน ระบบครัง้ แรก (Commissioning) เพื่อ ให้ ลู ก ค้า มีค วามเชื่อ มัน่ ในความ
ปลอดภัยและสามารถใช้ประโยชน์จากสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยคุณภาพของสินค้าจากผูผ้ ลิตและผู้
จัดจําหน่ ายชัน้ นํ า รวมถึงชื่อเสียงและประสบการณ์ของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ในอุตสาหกรรมมายาวนาน ทําให้
ลูกค้ามีความไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษทั ฯ มาโดยตลอด
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
ธุรกิจจัดหาและจําหน่ ายวัสดุสน้ิ เปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบํารุงมีผูป้ ระกอบการในตลาดเป็ น
จํานวนมากและจะมีเพิม่ ขึน้ ตามการเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม เนื่องจากการจัดหา
และจําหน่ ายสินค้าทีเ่ ป็ นวัสดุสน้ิ เปลืองไม่จาํ เป็ นต้องใช้เงินทุนสูงและไม่ตอ้ งอาศัยความรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะ
ทางมากนัก จึงทําให้งา่ ยต่อการเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่
ผูป้ ระกอบการทีจ่ ําหน่ ายสินค้าประเภทวัสดุสน้ิ เปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตและซ่อมบํารุงทีค่ ล้ายคลึงกันกับ
บริษทั ฯ ได้แก่
รายชื่อคู่แข่ง

ผลิ ตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จํากัด

 ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่ กาว
 ผลิตภัณ ฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่
กระดาษทําความสะอาดงานอุตสาหกรรม สบู่เหลวล้าง
มือ แว่นตา ถุงมือ และชุดป้ องกันฝุ่ นและละอองสารเคมี
 ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่ กาว และปะเก็นเหลว
 วัสดุเคลือบผิว ได้แก่ นํ้ายากันสนิม
ผลิต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ อาชี ว อนามัย และความปลอดภั ย ได้ แ ก่
กระดาษทําความสะอาดงานอุตสาหกรรม สบู่เหลวล้างมือ
แว่นตา ถุงมือ และชุดป้ องกันฝุ่ นและละอองสารเคมี
ผลิตภัณฑ์เพือ่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ ฉนวน
ยางหุม้ วัสดุ

บริษทั ทรี บอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษทั แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้ จํากัด

บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ทีม่ า: ข้อมูลจากบริษทั ฯ

อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตสินค้าประเภทวัสดุสน้ิ เปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบํารุงที่มชี ่อื เสียงและ
ได้รบั การรับรองมาตรฐานมีจาํ นวนไม่มากนัก ประกอบกับนโยบายของผูผ้ ลิตและเจ้าของตราสินค้าทีส่ ว่ นใหญ่
จะจําหน่ ายผ่านตัวแทนจําหน่ ายสินค้าในจํานวนจํากัดหรือจําหน่ ายผ่านตัวแทนจําหน่ ายในแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศเพียงไม่กร่ี ายเพื่อป้ องกันการแข่งขันกันเองระหว่างตัวแทนจําหน่ ายสินค้า ทําให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่
ทีน่ ํ าตราสินค้าใหม่มาจําหน่ ายจะต้องใช้เวลาในการทําตลาด นอกจากนี้ ทีต่ งั ้ ของสํานักงานของบริษทั ฯ อยูใ่ น
ทําเลทีใ่ กล้กบั พืน้ ทีล่ กู ค้าเป้ าหมายจะเป็ นข้อได้เปรียบในการแข่งขันและการรองรับความต้องการของลูกค้าใน
ด้านการส่งมอบสินค้าและการให้บริการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ รวมถึงบริษทั ฯ ให้ความสําคัญ
กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ลกู ค้าในการใช้งานสินค้าต่างๆ
และเป็ นการสร้างโอกาสทางการค้าในการขยายฐานลูกค้าและเสริมสร้างชื่อเสียงให้เป็ นทีร่ จู้ กั มากยิง่ ขึน้
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2.3

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
บริษัท ฯ ให้ค วามสําคัญ กับการเลือกสรรสิน ค้าที่ม ีคุ ณ ภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูก ค้า
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าลูกค้าจะได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการใช้งานปั ม๊ สูบส่งนํ้ าและของเหลว อุปกรณ์ในกระบวนการ
ผลิต ระบบท่อ รวมถึงวัสดุสน้ิ เปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบํารุง ดังนัน้ ในการพิจารณาคัดเลือก
สินค้าเพื่อนํามาจําหน่ าย บริษทั ฯ จะคํานึงถึงชื่อเสียงและมาตรฐานทีผ่ ่านการรับรองจากหน่ วยงานหรือสถาบัน
ทีน่ ่าเชื่อถือของสินค้าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก และบริษทั ฯ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูผ้ ลิตสินค้าและ
ผูจ้ ําหน่ ายสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางการค้าและมีประวัตกิ ารชําระเงินที่ดี ซึ่งเป็ น
การสร้างความน่าเชื่อถือทางธุรกิจให้กบั คูค่ า้ ทางธุรกิจตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจกว่า 23 ปี ทผ่ี า่ นมา
การจัดหาผลิตภัณ ฑ์แบ่งตามกลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้
กลุม่ ผลิ ตภัณฑ์
และเทคโนโลยีระบบปัม๊

กลุม่ ผลิ ตภัณฑ์
การจัดการกระบวนการ
ผลิ ตและระบบท่อ

กลุม่ ผลิ ตภัณฑ์
วัสดุนวัตกรรม

บริษทั ฯ จัดหาสินค้าจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ สําหรับการจัดหาสินค้าในประเทศ จะ
เป็ นการจัดซื้อสินค้าจากทัง้ ผูผ้ ลิตสินค้าและผูจ้ ําหน่ ายสินค้า ส่วนการจัดหาสินค้าต่างประเทศ
จะเป็ นการจัดซือ้ จากผูผ้ ลิตสินค้าโดยตรงเป็ นหลัก
ตราสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ  10 ตราสินค้า ได้แก่
 13 ตราสินค้า ได้แก่
 6 ตราสินค้า ได้แก่
1. GRUNDFOS
1. FUJI
1. LOCTITE
เป็ นตัวแทน
2. PEERLESS
2. TOMOE
2. SCI
จําหน่ ายอย่างเป็ น
3. TEIKOKU
3. SAINT-GOBAIN
3. KIMBERLY-CLARK
ทางการ
4. WERNERT-PUMPEN
4. HANBAL
4. RAMCO
5. TSURUMI
5. GASCO
5. ORIHARA & ORIX
6. PCM
6. ULBREC
6. HEPTAGON
7. PULSAFEEDER
7. ANGUIL
 ตราสินค้าทีบ่ ริษทั ฯ เป็ น
8. WEPUKO
8. AMACS
ตัวแทนจําหน่ายทัวไปมี
่
9. GRACO
9. THAI PP-R
จํานวนทัง้ หมด 6 ตรา
10. GARO
10. SYLER
สินค้า
11. FIREX
 ตราสินค้าทีบ่ ริษทั ฯ เป็ น
12. WIIK
ตัวแทนจําหน่ายทัวไปมี
่
13. REMBE
จํานวน 7 ตราสินค้า และ
 ตราสินค้าทีบ่ ริษทั ฯ เป็ น
เป็ นตัวแทนจําหน่ายราย
ตัวแทนจําหน่ายทัวไปมี
่
เดียวในประเทศไทยมี
จํานวน 12 ตราสินค้า
จํานวน 3 ตราสินค้า ได้แก่
และเป็ นตัวแทนจําหน่าย
ตราสินค้า TEIKOKU
รายเดียวในประเทศไทย
ตราสินค้า WERNERTมีจาํ นวน 1 ตราสินค้า
PUMPEN
ได้แก่ ตราสินค้า
ตราสินค้าWEPUKO
REMBE
การจัดหาสิ นค้า

การสังซื
่ ้อสิ นค้า

บริษั ท ฯ จะสัง่ ซื้ อ สิน ค้ า เมื่ อ มีคํ า สัง่ ซื้ อ จากลู ก ค้ า เป็ นหลัก บริษัท ฯ จะสังซื
่ ้อ สิน ค้าเพื่อ
เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ จะมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งสินค้า เติม เต็ม สิน ค้า ในคลัง สิน ค้า
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กลุม่ ผลิ ตภัณฑ์
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์
การจัดการกระบวนการ
วัสดุนวัตกรรม
ผลิ ตและระบบท่อ
นัน้ จะถูกผลิตขึน้ ตามความต้องการของลูกค้า (Made to order) และรอการจําหน่ ายเป็ นส่วน
ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ในการใช้งานและลักษณะของงาน ใหญ่
เป็ นสําคัญ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะสังซื
่ ้อสินค้า
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะสังซื
่ ้อท่อ ข้อต่อ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ (Spare เมื่อได้รบั คําสังซื
่ ้อจากลูกค้า
parts) เพือ่ เติมเต็มสินค้าในคลังสินค้าและรอการจําหน่าย
แ ล้ ว สํ า ห รั บ สิ น ค้ า บ า ง
ป ร ะ เ ภ ท ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ
เฉพาะเจาะจง ซึ่งสิน ค้านั น้
จะถู ก ผ ลิ ต ขึ้ น ต าม ค วาม
ต้องการของลูกค้า (Made to
order)
กลุม่ ผลิ ตภัณฑ์
และเทคโนโลยีระบบปัม๊

การจัดเก็บสิ นค้า
ในคลังสิ นค้า

 อะไหล่แ ละชิ้น ส่ว นอุ ป กรณ์  อะไหล่และชิน้ ส่วนอุปกรณ์  ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าว วั ส ดุ ย า
(Spare parts)
(Spare parts)
แนว และวัสดุเคลือบผิว
 ระบบท่ อ และอุ ป กรณ์ ที่  ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อ อาชีว อนา
เกี่ย วข้อ ง ได้ แ ก่ ท่ อ และ มั ย และความปลอดภั ย
ได้ แ ก่ กระดาษทํ า ความ
ข้อต่อ
สะอาดงานอุ ต สาหกรรม
นํ้ าย าทํ าค ว าม ส ะอ าด
อุ ป ก ร ณ์ เ พื่ อ ค ว า ม
ปลอดภัย ส่วนบุ ค คล และ
ผ้ากันไฟ

การบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพทําให้บริษทั ฯ สามารถประหยัดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า ลดความ
เสีย่ งที่สนิ ค้าจะค้างในคลังสินค้านานเกินความจําเป็ น และมีสนิ ค้าเพียงพอที่จะจําหน่ ายให้แก่ลูกค้าได้ทนั ต่อ
ความต้องการ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการวางแผนเพื่อสังซื
่ ้อสินค้าล่วงหน้ าในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยด้านอุปสงค์และอุปทานของสินค้าในตลาด และประวัตกิ ารสังซื
่ ้อและการขายสินค้าย้อนหลังเพื่อความ
เหมาะสมในการจัดซือ้ สินค้าในแต่ละครัง้
หลังจากบริษัท ฯ ได้ร บั สิน ค้า จากผู้ผ ลิต สิน ค้า และผู้จํา หน่ า ยสิน ค้า แล้ว ทีม วิศ วกรฝ่ ายขายและพนั ก งาน
คลังสินค้าจะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของสินค้า ในส่วนสินค้าทีส่ งซื
ั ่ อ้ ตามความต้องการของ
ลูกค้าจะถูกนํ ามาพักรอที่คลังสินค้าเพื่อรอส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป และในส่วนสินค้าที่จดั ซื้อเพื่อเติมเต็มใน
คลังสินค้าจะถูกจัดเก็บเข้าคลังสินค้าตามประเภทของสินค้านัน้ ๆ เพือ่ รอการสังซื
่ อ้ และส่งมอบให้ลกู ค้าต่อไป
ปั ม๊ สูบส่งนํ้ าและของเหลวจะต้องมีการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนส่งมอบให้แก่ ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น การ
ประกอบฐานและมอเตอร์ของปั ม๊ โดยทีมวิศวกรของบริษทั ฯ หรือว่าจ้างบริษทั อื่น (Outsource) มาดําเนินการใน
ส่วนนี้ ข้นึ อยู่กบั ลักษณะของงานเป็ น สําคัญ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 - 7 วัน หลังจากการประกอบฐานและ
มอเตอร์ของปั ม๊ แล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยของสินค้าก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่
ลูกค้า
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การติดตัง้ อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเป็ นระบบงานทีม่ คี วามซับซ้อนสูงและต้องอาศัยประสบการณ์และความ
ชํานาญในการควบคุมการติดตัง้ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและแม่นยํา ผู้ผลิตสินค้าจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาทํางาน
ร่วมกับทีมวิศวกรของบริษทั ฯ ในการควบคุมการติดตัง้ ของระบบและการทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ในการ
เดินระบบครัง้ แรก (Commissioning) เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าอุปกรณ์ มกี ารใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
สูงสุด ในส่วนงานระดับปฏิบตั กิ าร เช่น งานติดตัง้ อุปกรณ์ งานติดตัง้ ระบบท่อ งานเคลือบพื้นผิว บริษทั ฯ จะ
ว่าจ้างบริษทั อื่น (Outsource) มาดําเนินการ เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่มบี ุคลากรที่เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารที่
ทํางานในส่วนนี้
สําหรับงานบริการตัดเย็บฉนวนหุม้ บริษทั ฯ จะเป็ นผูส้ อบถามความต้องการของลูกค้าและคัดเลือกวัสดุทใ่ี ช้ใน
การตัดเย็บทีเ่ หมาะสมและว่าจ้างบริษทั อื่น (Outsource) เป็ นผูอ้ อกแบบและตัดเย็บฉนวนหุม้ ตามความต้องการ
ของลูกค้า โดยทีมงานวิศวกรของบริษทั ฯ จะเป็ นผูต้ รวจสอบคุณภาพของงานก่อนส่งมอบให้แก่ลกู ค้า
2.4

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
การดําเนินธุรกิจจัดหาและจําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรมของบริษทั ฯ ทัง้ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ กลุ่มผลิตภัณ ฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณ ฑ์วสั ดุ
นวัตกรรม ไม่ม ีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมแต่อย่างใด และบริษัทฯ ได้ป ฏิบตั ิตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ ปั จจุบนั บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทในกรณีทเ่ี กี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อม
ใดๆ

2.5

งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่ม ี -
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ที่เสนอขายในครัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสี่ยง รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ที่
ปรากฏในเอกสารนี้อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี้ ปั จจัยความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อา้ งอิงจากข้อมูล
ปั จจุบนั และคาดการณ์อนาคตทีส่ ามารถระบุได้ โดยปั จจัยความเสีย่ งเหล่านี้มนี ยั สําคัญบางประการ ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ปั จจัยความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ มิได้เป็ นปั จจัยความเสีย่ ง
ทัง้ หมดที่มอี ยู่ อาจมีความเสีย่ งอื่นๆ ที่บริษทั ฯ ยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรืออาจมีบางปั จจัยความเสีย่ งที่บริษทั ฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ต่อบริษทั ฯ ในขณะนี้ แต่อาจกลายเป็ นปั จจัยความเสีย่ งที่ส่งผล
กระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในอนาคตได้ ดังนัน้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนควรใช้วจิ ารณญานในการ
พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ
นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของบริษทั ฯ
ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้เช่น การใช้ถ้อยคําว่า “คาดการณ์ ว่า” “เชื่อว่า” “อาจจะ” “ประมาณ” “แผนการ” “เห็นว่า”
หรือคํา หรือข้อความอื่นใดในทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นการคาดการณ์ถงึ สิง่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ดังนัน้ ผลทีเ่ กิดขึน้
จริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากสิง่ ทีค่ าดคะเนไว้กไ็ ด้
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
3.1.1 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิ นค้า
บริษัท ฯ เป็ นผู้จ ดั หาและจํา หน่ า ยสิน ค้า อุ ต สาหกรรมซึ่ง แบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ ไ ด้แ ก่ กลุ่ ม
ผลิตภัณ ฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ กลุ่มผลิตภัณ ฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่ม
ผลิตภัณ ฑ์วสั ดุนวัตกรรม โดยบริษัทฯ เป็ น ผู้จําหน่ ายสินค้าของผู้ผลิตสินค้าที่มชี ่อื เสียงในระดับสากล
มากกว่า 40 ตราสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ทําสัญ ญาเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้าอย่างเป็ นทางการกับบริษัท
เจ้าของตราสินค้าซึ่งเป็ นสินค้าหลักที่บริษทั ฯ จําหน่ ายจํานวน 29 ตราสินค้า และเป็ นคู่ค้าทางธุรกิจกับ
บริษัทเจ้าของตราสินค้าอื่นๆ อีก จํานวนมาก โดยตราสินค้าที่บ ริษัทฯ เป็ น ตัวแทนจําหน่ ายอย่างเป็ น
ทางการจํานวน 19 ตราสินค้าไม่ได้ระบุเงือ่ นไขการบอกเลิกสัญญาไว้ ดังนัน้ หากบริษทั ฯ สูญเสียการเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายสินค้าในตราสินค้าหลักทีส่ าํ คัญ อาจส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจกว่า 23 ปี บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ทด่ี ี ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ทางการค้าอย่างเคร่งครัด และได้รบั ความไว้วางใจจากบริษทั เจ้าของตราสินค้าให้เป็ นตัวแทนจําหน่ าย
สินค้ามาโดยตลอด รวมถึงการสร้างรายได้จากการขายสินค้าทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี อีกทัง้ บริษทั ฯ
ยังเป็ นที่รูจ้ กั ของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลัก มีทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายที่มคี วามรู้
ประสบการณ์ และความสามารถ จึงได้รบั ความน่าเชื่อถือจากลูกค้าในการจําหน่ายสินค้าและการให้บริการ
ต่างๆ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความเชื่อมันในศั
่ กยภาพของการประกอบธุรกิจ และจะได้รบั ความไว้วางใจจาก
บริษทั เจ้าของตราสินค้าในการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้านัน้ ๆ ต่อไปในอนาคต
3.1.2 ความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่
ธุรกิจจัดหาและจําหน่ ายสิน ค้าเป็ น ธุรกิจที่ไม่ม ีค วามซับซ้อนด้านการดําเนิ น งานและไม่จําเป็ น ต้องใช้
เงินทุนมากนัก จึงทําให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาในตลาดได้ การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่อาจ
ทําให้เกิดการแข่งขันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและผลการดําเนินงาน
ของบริษทั ฯ ในอนาคต
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อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายปั ม๊ สูบส่งนํ้าและของเหลว อุปกรณ์ในกระบวนการ
ผลิต ระบบท่อ และวัสดุสน้ิ เปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบํารุงหลากหลายประเภทมากกว่า
3,500 รายการจึงสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมได้ และบริษทั ฯ มี
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่ค้าทางธุรกิจทัง้ ลูกค้า ผู้ผลิตสินค้า และผู้จําหน่ ายสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มี
ทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายที่มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ในการให้คําแนะนํ าแก่ลูกค้าในการ
เลือกสินค้าทีเ่ หมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสูงสุด ทัง้ นี้ ปั จจัยดังกล่าวข้างต้นเป็ นสิง่ ที่
สร้างความน่ าเชื่อถือในเรื่องคุณภาพสินค้าและการให้บริการของบริษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี จึงทําให้บริษทั ฯ
ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าในการสังซื
่ อ้ สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
3.1.3 ความเสี่ยงจากการจํากัดพืน้ ที่การจําหน่ ายสิ นค้าในบางตราสิ นค้า
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ ายสินค้าโดยเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้าให้กบั ตราสินค้าชัน้ นําระดับ
สากลหลายตราสินค้า ทัง้ นี้ ในบางตราสินค้าทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้าอย่างเป็ นทางการได้ระบุ
ข้อ จํา กัด ของพื้น ที่ก ารจํา หน่ า ยสิน ค้า ได้แ ก่ ตราสิน ค้า GRUNDFOS ได้ระบุ ให้บ ริษัท ฯ เป็ น ตัวแทน
จําหน่ ายสินค้าในจังหวัดระยอง ชลบุร ี จันทบุร ี ตราด และฉะเชิงเทรา ตราสินค้า PCM ได้ระบุให้บริษทั ฯ
เป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิน ค้าในจังหวัดระยองและชลบุร ี ตราสิน ค้า WIIK ได้ระบุ ให้บริษัทฯ เป็ นตัวแทน
จําหน่ ายสินค้าในภาคตะวันออกของประเทศไทย ตราสินค้า SCI ได้ระบุให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ าย
สิน ค้าในภาคตะวัน ออกของประเทศไทย และตราสินค้า KIMBERLEY-CLARK ได้ระบุให้บริษัทฯ เป็ น
ตัวแทนจําหน่ ายสินค้าในจังหวัดระยองและชลบุร ี จากข้อจํากัดของพื้นที่การจําหน่ ายสินค้าอาจส่งผลต่อ
โอกาสในการขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในการจําหน่ายสินค้าในตราสินค้าดังกล่าวไปยัง
พืน้ ทีอ่ ่นื ของประเทศไทยในอนาคตได้
อย่างไรก็ตาม พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกของประเทศไทยถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์ดา้ นการขนส่งและการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึง่ บริษทั ฯ มีฐานลูกค้าทีก่ ว้างขวางในเขตพืน้ ทีน่ ้ีประกอบกับบริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจจัดหา
และจําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรมมาเป็ นระยะเวลานานกว่า 23 ปี ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเป็ นที่รจู้ กั ของลูกค้า
โรงงานอุตสาหกรรมซึง่ เป็ นกลุ่มลูกค้าหลัก และได้รบั ความไว้วางใจในสินค้าและบริการเป็ นอย่างดีจงึ ทํา
ให้ลกู ค้าสังซื
่ อ้ สินค้าและบริการกับบริษทั ฯ มาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการจําหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ และกลุ่มผลิตภัณฑ์การ
จัดการกระบวนการผลิตและระบบบท่อผ่านผูร้ บั เหมา โดยผูร้ บั เหมาเป็ นผูร้ บั งานจากโรงงานอุตสาหกรรม
โดยตรง ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ตงั ้ อยู่ในพืน้ ทีต่ ่างๆ ทัวประเทศไทย
่
ดังนัน้ การจําหน่ ายผ่าน
ผูร้ บั เหมาจึงเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการจําหน่ ายสินค้าไปยังพื้นที่อ่นื ในประเทศไทยและขยายฐานลูกค้า
ใหม่ ๆ ของบริษัท ฯ ในกรณี ก ารจํา หน่ า ยสิน ค้า ผ่ า นผู้ร บั เหมาโดยผู้ใช้ง านสิน ค้า โดยตรงคือ โรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่การขายสินค้าที่ระบุในสัญญาการแต่งตัง้ ตัวแทนจําหน่ ายนัน้
โดยปกติบริษทั ฯ จะแจ้งให้บริษทั เจ้าของตราสินค้าทราบและขอขึน้ ทะเบียนรายชื่อผูร้ บั เหมาเป็ นรายชื่อ
ลูกค้าทีบ่ ริษทั ฯ ดูแลด้านการขาย ถึงแม้วา่ งานดังกล่าวอาจจะเป็ นการจําหน่ ายสินค้านอกเหนือเขตพืน้ ที่
การขายที่แจ้งไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนจําหน่ าย แต่ไม่ถอื เป็ นการผิดข้อสัญญาใดๆ เนื่องจากเป็ นการ
จําหน่ ายผ่านผูร้ บั เหมา และบริษทั ฯ ได้แจ้งขึน้ ทะเบียนรายชื่อลูกค้าทีเ่ ป็ นผูร้ บั เหมากับเจ้าของตราสินค้า
แล้ว ดังนัน้ การจําหน่ ายสินค้าผ่านผู้รบั เหมาจึงเป็ นโอกาสในการขยายขอบเขตการจัดหาและจําหน่ าย
สินค้าอุตสาหกรรมไปยังพื้นที่อ่นื และการขยายฐานลูกค้าไปยังภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึง
โอกาสทางธุ รกิจ อื่น ๆ เช่ น งานบริก ารซ่ อม บํา รุงรัก ษา และการเปลี่ย นทดแทนชิ้น ส่วนและอุ ป กรณ์
(Spare parts)
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หากสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนจําหน่ายระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั เจ้าของตราสินค้าทีไ่ ด้ระบุขอ้ จํากัดพืน้ ทีก่ าร
จําหน่ ายสินค้าสิ้นสุดลง บริษัทฯ คาดว่าจะขอเจรจาต่อรองการขยายขอบเขตการจําหน่ ายสินค้าไปยัง
ภูมภิ าคอื่นๆ ในประเทศไทย เพือ่ เพิม่ โอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษทั ฯ ในอนาคต
3.1.4 ความเสี่ยงจากการที่บริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าจะเข้ามาทําตลาดเอง
สินค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นสินค้าทีน่ ําเข้าจากผูผ้ ลิตทีเ่ ป็ นเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศ ในกรณี
ที่บ ริษัท เจ้า ของตราสิน ค้า จากต่ า งประเทศมีค วามประสงค์ท่ีจ ะเข้า มาทํา การตลาดและดํา เนิ น ธุ รกิจ
จําหน่ ายสินค้าเองในประเทศไทยโดยไม่ผ่านบริษทั ฯ อาจทําให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งในการถูกยกเลิกการ
เป็ นคู่คา้ ทางธุรกิจในการจําหน่ ายสินค้านัน้ ๆ ได้ และการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อาจต้องมีการแข่งขัน
กับบริษทั เจ้าของตราสินค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั เจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศจะเข้ามาทําตลาดเองมีโอกาสเกิดขึน้
น้อย เนื่องจากการประกอบธุรกิจนี้จําเป็ นต้องมีความหลากหลายของประเภทสินค้าเพื่อสามารถรองรับ
ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าจะคํานึ งถึงความสะดวกในการ
สังซื
่ ้อสิน ค้ากับผู้จําหน่ ายสินค้าที่มสี นิ ค้าที่หลากหลาย แต่บริษัทเจ้าของตราสินค้าจะจําหน่ ายสินค้าที่
บริษัทตนเองเป็ น ผู้ผลิตเท่านัน้ จึงอาจทําให้การเข้ามาทําตลาดของบริษัทเจ้าของตราสิน ค้าอาจจะไม่
ประสบความสําเร็จเท่าทีค่ วร อีกทัง้ ทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญใน
การให้คําแนะนํ าแก่ลูกค้าในการเลือกประเภทสินค้าให้เหมาะกับการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้งานและความปลอดภัยสูงสุด บริษทั ฯ จึงได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าในการจําหน่ ายสินค้าและ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
3.1.5 ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริ หารสิ นค้าคงคลังของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ จําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 3,500 รายการครอบคลุมทัง้ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่ม
ผลิตภัณ ฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ กลุ่มผลิตภัณ ฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม โดยสินค้าคงคลังส่วนใหญ่เป็ นสินค้าในกลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมซึง่ เป็ นวัสดุ
สิน้ เปลืองทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบํารุงในโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีสนิ ค้าหลากหลายประเภท
ซึง่ สินค้าบางรายการบริษทั ฯ จําเป็ นต้องมีสนิ ค้าคงคลังสํารองไว้รอการจําหน่าย เพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและทันต่อความต้องการ ดังนัน้ ในบางช่วงเวลาที่บริษทั ฯ ไม่มสี นิ ค้าคงคลัง
สํารองไว้รอการจําหน่ าย บริษทั ฯ อาจเสียโอกาสทางธุรกิจในการขายสินค้านัน้ ๆ และอาจจะไม่สามารถ
รักษาฐานลูกค้านัน้ ๆ ได้ ในขณะเดียวกัน สินค้าคงคลังที่สาํ รองไว้บางรายการทีไ่ ม่ได้ถูกจําหน่ ายออกไป
เป็ นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้สนิ ค้านัน้ มีสภาพเก่า ล้าสมัย หรือหมดอายุก ารใช้งาน และทําให้เกิด
ค่าใช้จา่ ยในการเก็บรักษาสินค้านัน้ ๆ ได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งของการเก็บสินค้าคงคลังดังกล่าวโดยวางแผนการสังซื
่ ้อ
และกําหนดความถีใ่ นการสังซื
่ อ้ สินค้าทีจ่ าํ เป็ นต้องมีการสํารองไว้รอการจําหน่ ายให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย
ของการขายและประมาณการความต้องการของลูกค้า ซึง่ บริษทั ฯ ได้ทบทวนแผนการสังซื
่ อ้ สินค้าดังกล่าว
ทุกไตรมาส เพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั มากทีส่ ุด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีเจ้าหน้าที่ควบคุม จัดเก็บ ตรวจสอบ และ
บริห ารจัด การสิน ค้าคงคลังที่สํา รองไว้เพื่อ รอการจํา หน่ า ยอยู่สมํ่าเสมอ และควบคุ ม สิน ค้า ด้วยระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่สี ามารถบันทึกรายละเอียดการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา
เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีสนิ ค้าเพียงพอทีส่ ามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทนั ที และไม่เป็ นการเก็บสินค้า
คงคลังทีม่ ากเกินความจําเป็ นทีก่ ่อให้เกิดภาระด้านค่าใช้จา่ ย
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3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิ น
3.2.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
สินค้าทีบ่ ริษทั ฯ สังซื
่ อ้ และจําหน่ายให้แก่ลกู ค้าส่วนใหญ่เป็ นสินค้าทีน่ ําเข้าจากต่างประเทศซึง่ จะต้องชําระ
เงินค่าสินค้าโดยใช้เงินสกุลตามแต่ละประเทศของผูจ้ าํ หน่ ายสินค้านัน้ ๆ ได้แก่ เงินดอลล่าร์สหรัฐ เงินดอล
ล่าร์สงิ คโปร์ เงินเยนญี่ป่ ุน และเงินยูโร เป็ นต้น ในขณะทีก่ ารจําหน่ายสินค้าของบริษทั ฯ เกือบทัง้ หมดเป็ น
การจําหน่ ายภายในประเทศ ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสกุล
ต่างประเทศและสกุลบาทไทย ในกรณีทเ่ี งินดอลลาร์สหรัฐ เงินดอลล่าร์สงิ คโปร์ เงินเยนญี่ป่ ุน และเงินยูโร
มีการปรับค่าสูงขึน้ จะส่งผลต่อต้นทุนสินค้าทีส่ งู ขึน้ ตาม ซึ่งในบางครัง้ บริษทั ฯ ไม่สามารถปรับราคาสินค้า
ให้สอดคล้องกับต้นทุนของสินค้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ได้ในทันที
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว โดยได้ตดิ ตามข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราอย่างใกล้ชดิ และมีนโยบายในการเปิ ดวงเงินซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน (Forward contract) ซึ่งเป็ นวงเงินทีค่ รอบคลุมยอดเจ้าหนี้การค้า
ต่างประเทศในช่วงเวลานัน้ การบริหารความเสีย่ งดังกล่าวทําให้ทผ่ี ่านมาบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นน้อยมาก
3.3 ความเสี่ยงอื่นๆ
3.3.1 ความเสี่ยงจากการบริ หารงานที่พึ่งพิ งผูบ้ ริ หารหลัก
การดําเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี ทผ่ี ่านมาเป็ นการบริหารงานโดยผูบ้ ริหารหลักคือ นางสาวอรสา
วิมลเฉลา และนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ซึ่งเป็ นบุคคลที่มคี วามรู้ ความชํานาญ ประสบการณ์ และมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินธุรกิจให้บริษทั ฯ เติบโตและสร้างผลตอบแทน
ให้ ก ับ ผู้ ถือ หุ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดัง นั น้ บริษัท ฯ อาจมีค วามเสี่ย งจากการพึ่ ง พิ ง ความสามารถในการ
บริหารงานของผูบ้ ริหารหลัก
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชดั เจนในการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบตามแต่ละ
สายงาน รวมถึงการกระจายอํานาจในการบริหารงานตามความเหมาะสม พร้อมทัง้ คัดเลือกบุคลากรที่ม ี
ความชํานาญและประสบการณ์ ในสายงานขึน้ มาเป็ นผู้บริหารระดับผู้จดั การสายงาน ทัง้ นี้ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษทั ฯ จํานวนมากเป็ นบุคคลทีร่ ว่ มงานกับบริษทั ฯ มาเป็ นระยะเวลานานและมีความเข้าใจ
ในลักษณะธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นปั จจัยทีช่ ่วยส่งเสริมการดําเนินงานของบริษทั ฯ ให้เติบโต
ยิง่ ขึน้ ไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษทั ฯ เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรโดยจัดการฝึ กอบรม
ความรู้ให้กบั พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเพิม่ พูนความรู้และทักษะในการทํางานที่มปี ระสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น การให้ค วามสําคัญ กับโครงสร้างองค์ก ร การกระจายอํานาจในการบริห ารงาน และการพัฒ นา
บุคลากรจะทําให้การพึง่ พิงผูบ้ ริหารหลักของบริษทั ฯ ลดลง
3.3.2 ความเสี่ยงจากการมีผถ้ ู ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกิ นกว่าร้อยละ 50
ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2559 กลุ่ ม ครอบครัว นางสาวอรสา วิม ลเฉลา ถื อ หุ้ น ในบริษั ท ฯ จํ า นวน
147,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 81.72 ของทุนจดทะเบียนที่
ออกและชําระแล้วจํานวน 90.00 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ กลุ่ม
ครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา จะมีสดั ส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 61.29 ของทุนจดทะเบียนที่
ออกและชําระแล้วจํานวน 120.00 ล้านบาท จึงทําให้ก ลุ่ม ครอบครัวนางสาวอรสา วิม ลเฉลา สามารถ
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ควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรื่อง
อื่น ที่ต้อ งใช้เสีย งส่ว นใหญ่ ข องที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้ น ยกเว้น เรื่อ งกฏหมายหรือ ข้อ บัง คับ ของบริษัท ฯ ที่
กําหนดให้ได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้น รายอื่น จึงอาจไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้กาํ หนดโครงสร้างองค์กรและแนวทางการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการด้วยการสร้าง
กลไกในการตรวจสอบและถ่ วงดุ ลอํานาจของกรรมการผู้ม ีส่วนได้เสีย โดยการแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณา และกลันกรองให้
่
เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงาน อีกทัง้
บริษทั ฯ กําหนดนโยบายการทํารายการระหว่างกัน เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันกับกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะ
ไม่มอี ํานาจอนุ มตั ใิ นการทํารายการนัน้ ๆ ซึง่ ทําให้บริษทั ฯ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล มีความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการและมีระบบทีต่ รวจสอบได้
3.3.3 ความเสี่ยงจากการนําหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เนื่องจากการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไปในครั
่
ง้ นี้เป็ นการเสนอขายก่อนทีจ่ ะได้รบั ทราบผลการ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในการรับหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็ นตลาดรองสําหรับการซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จึงยังคงมีความ
ไม่แน่ นอนที่บริษัทฯ จะได้รบั อนุ ญ าตจากตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ ให้เป็ นหลัก ทรัพ ย์จดทะเบียน
ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงอาจมีความเสีย่ งเกีย่ วกับสภาพคล่องในการซือ้ ขายและอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการ
ขายหุ้นตามที่คาดการณ์ ไว้หากหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ไม่ได้รบั การอนุ ญาตให้สามารถเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ย่นื คําขออนุ ญ าตนํ าหลัก ทรัพ ย์เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
ของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาคุณสมบัตใิ นเบือ้ งต้นแล้ว พบว่าบริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะสามารถเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย การ
รับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยกเว้นคุณ สมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น
ให้แ ก่นัก ลงทุน รายย่อย โดยบริษัทฯ จะต้องมีผู้ถือหุ้น สามัญ รายย่อยไม่น้ อยกว่า 300 รายและถือหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชําระแล้วหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม ที่
ปรึกษาทางการเงินคาดว่าบริษทั ฯ จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตาม
เกณฑ์ทก่ี าํ หนดดังกล่าวภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนแล้วเสร็จ
3.3.4 ความเสี่ ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ อาจผันผวนซึ่ งก่อให้ เกิ ดผลขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อผูล้ งทุนที่ซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ในการเสนอขายหุ้นสามัญครัง้ นี้
ราคาหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญ ในครัง้ นี้อาจมีการขึ้นลงอย่างผันผวน
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ปั จจัยหลายประการทีบ่ ริษทั ฯ อาจไม่สามารถควบคุมได้ซง่ึ รวมถึง




ทัศนะที่มตี ่อภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจ แนวโน้ มการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม เป็ นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อโอกาสในการสร้างรายได้และการเติบโตทางธุรกิจของ
บริษทั ฯ
ความแตกต่างระหว่างผลดําเนินงานทีแ่ ท้จริงกับผลดําเนินงานทีผ่ ลู้ งทุนและนักวิเคราะห์คาดหวัง
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การเปลีย่ นแปลงคําแนะนําหรือทัศนะของนักวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงปั จ จัยต่างๆ ที่ม ีผ ลกระทบต่ออุ ตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การดําเนิ น ธุรกิจของ
บริษทั ฯ สภาพเศรษฐกิจโดยทัวไป
่ หรือบรรยากาศในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเปลีย่ นแปลงในการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึง่ ดําเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษทั ฯ และความผันผวนของราคาหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจทําให้ราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ มีความผันผวนและอาจมีการซือ้ ขาย
ในราคาทีต่ ่าํ กว่าราคาเสนอขายอย่างมาก
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4. การวิ จยั และพัฒนา
-ไม่ม-ี
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
5.1 สิ นทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สินทรัพย์ถาวรหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ได้แก่ อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์บนพืน้ ทีเ่ ช่าระยะยาว รายละเอียดดังนี้
รายการ

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
(ล้านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

อาคารและอุปกรณ์

4.64

บริษทั ฯ
เป็ นเจ้าของ

ยานพาหนะมีภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่าการเงิน
จํานวน 2 คัน

สินทรัพย์บนพืน้ ทีเ่ ช่าระยะยาว

7.70

บริษทั ฯ
เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

รวม

12.34

5.1.1 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครือ่ งใช้สาํ นักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ และ
ยานพาหนะ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 อาคารและอุปกรณ์ มมี ูลค่าสุทธิตามบัญ ชีจํานวน 4.64
ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
รายการ

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
(ล้านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร

0.52

บริษทั ฯ
เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

เครือ่ งใช้สาํ นักงาน

0.71

บริษทั ฯ
เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

เครือ่ งมือและอุปกรณ์

0.003

บริษทั ฯ
เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

ยานพาหนะ

3.41

บริษทั ฯ
เป็ นเจ้าของ

มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าการเงิน
จํานวน 2 คัน ซึง่ มี
มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน
1.64 ล้านบาท

รวม

4.64

หมายเหตุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ถาวรประเภทตู้คอนเทรนเนอร์ซ่งึ ได้หกั ค่าเสื่อมราคาทัง้
จํานวนแล้ว จึงมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 1.00 บาท
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5.1.2 สิ นทรัพย์บนพืน้ ที่เช่าระยะยาว
สินทรัพย์บนพืน้ ทีเ่ ช่าระยะยาวเป็ นอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อาคาร โชว์รมู และสํานักงาน ทีส่ ร้างบนทีด่ นิ
ที่อยู่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนิ นงานระยะยาว โดยสัญ ญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2578 ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
จํานวน 7.70 ล้านบาท
5.2 การประกันภัยทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิ จ
กรมธรรม์ประกันภัยของบริษทั ฯ แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ รายละเอียดดังนี้
5.2.1 อาคาร
กรมธรรม์ประกันภัยของอาคารเป็ นประเภทประกันอัคคีภยั โดยมีจํานวนเงินเอาประกันตามกรมธรรม์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 32.00 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
คูส่ ญ
ั ญา
เลขทีก่ รมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สนิ เอาประกัน

ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ

ระยะเวลา
วงเงินคุม้ ครอง
ผูร้ บั ผลประโยชน์

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
616-01111-1580
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
1. สิง่ ปลูกสร้าง
2. เฟอร์นิเจอร์
3. คลังสินค้า
4. เครือ่ งจักร
เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 21000 ซึ่งเป็ นสถานที่ตงั ้ ของทรัพ ย์สนิ เอาประกัน
ได้แก่
1. สํานักงาน, เก็บสินค้า
2. โรงงานโลหะภัณฑ์
3. สํานักงาน, โชว์รมู
1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 8 พ.ค. 2559 เวลา 16.00 น. – 8 พ.ค. 2560
เวลา 16.00 น.
32.00 ล้านบาท
บริษทั ฯ

5.2.2 เครื่องใช้สาํ นักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์
กรมธรรม์ประกันภัยของเครื่องใช้สาํ นักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์เป็ นประเภทประกันภัยโจรกรรม โดย
มีจํานวนเงินเอาประกันตามกรมธรรม์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 1.30 ล้านบาท รายละเอียด
ดังนี้
คูส่ ญ
ั ญา
เลขทีก่ รมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สนิ เอาประกัน

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
616-01552-76
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
1. เฟอร์นิเจอร์ เครือ่ งตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา
2. เครือ่ งใช้ไฟฟ้ าและเครือ่ งใช้สาํ นักงาน
3. คลังสินค้า

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 2

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
ระยะเวลา
วงเงินคุม้ ครอง
ผูร้ บั ผลประโยชน์

เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 21000
1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 8 พ.ค. 2559 เวลา 12.00 น. – 8 พ.ค. 2560
เวลา 12.00 น.
1.30 ล้านบาท
บริษทั ฯ

5.2.3 ยานพาหนะ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ ได้ทําประกันภัยรถยนต์ท่ใี ช้ในการดําเนินธุรกิจและขนส่งสินค้า
โดยมีจาํ นวนวงเงินประกันภัยรถยนต์รวมทัง้ สิน้ 8.39 ล้านบาท
5.3 สัญญาที่สาํ คัญในการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาทีส่ าํ คัญในการประกอบธุรกิจ รายละเอียดดังนี้
5.3.1 สัญญาแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาเพื่อเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้ากับผูผ้ ลิตสินค้าและ
ผูจ้ าํ หน่ายสินค้า โดยแบ่งตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปัม๊
คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา

:
:
:

ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้

:

Grundfos (Thailand) Ltd. (“GRUNDFOS”)
ไทย
แต่งตัง้ ให้บริษัทฯ เป็ น ตัวแทนจําหน่ ายปั ม๊ ประเภทหมุน เหวี่ยง
ภายใต้ ต ราสิ น ค้ า GRUNDFOS และ PEERLESS ในจัง หวัด
ระยอง ชลบุร ี จันทบุร ี ตราด และฉะเชิงเทรา
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
คู่ส ญ
ั ญาแจ้ง อีก ฝ่ ายหนึ่ ง ล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 เดือ นก่ อ นวัน
สิน้ สุดของสัญญา โดยจะมีการต่อสัญญาหากบริษทั ฯ สามารถทํา
ยอดขายได้ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
6 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2558 – วันที่ 31 ธ.ค. 2563
ปี 2539
Teikoku Electric MFG. Co., Ltd. (“TEIKOKU”)
ญีป่ ่ ุน
แต่งตัง้ ให้บริษัท ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายปั ม๊ ประเภทหมุนเหวี่ยง
ภายใต้ ต ราสิน ค้ า TEIKOKU แต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วในประเทศไทย
ยกเว้นลูกค้าบางรายทีร่ ะบุในสัญญา
ในกรณีท่คี ู่สญ
ั ญาจําหน่ ายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้ซ้อื สินค้าที่อยู่ใน
ประเทศไทยและบริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระสานงานทางด้านวิศวกรรมและ

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 3

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา

:
:

ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา

:
:

เงือ่ นไขการต่อสัญญา

:

ระยะเวลาของสัญญา

:

เทคนิ ค บริษัทฯ จะได้รบั ค่านายหน้ าจาก TEIKOKU ซึ่งเป็ น ไป
ตามข้อตกลงและอัตราค่านายหน้าทีร่ ะบุในสัญญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นสัญญารายปี โดยทัง้ 2 ฝ่ ายตกลงจะต่อสัญญาร่วมกันล่วงหน้า
3 เดือนก่อนหมดอายุสญ
ั ญา
5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2558 – วันที่ 31 ธ.ค. 2562
ปี 2544
Wernert-Pumpen GmbH (“WERNERT-PUMPEN”)
เยอรมัน
แต่งตัง้ ให้บริษัท ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายปั ม๊ ประเภทหมุนเหวี่ยง
ภายใต้ ต ราสิ น ค้ า WERNERT-PUMPEN แต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วใน
ประเทศไทย
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ตัง้ แต่วนั ที่ 6 มิ.ย. 2559 – วันที่ 30 มิ.ย. 2560
ปี 2558
Tsurumi Pump (Thailand) Co., Ltd. (“TSURUMI”)
ไทย
แต่งตัง้ ให้บริษัท ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายปั ม๊ ประเภทหมุนเหวี่ยง
ภายใต้ตราสินค้า TSURUMI ในประเทศไทย
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
มีการต่อสัญญาอัตโนมัตหิ ากไม่มกี ารแจ้งเปลีย่ นแปลง
ตัง้ แต่วนั ที่ 29 ก.พ. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2560
ปี 2553
PCM Thailand (“PCM”)
ไทย
แต่งตัง้ ให้บ ริษัท ฯ เป็ น ตัวแทนจําหน่ ายปั ม๊ ประเภทแทนที่บ วก
ภายใต้ตราสินค้า PCM ในจังหวัดระยองและชลบุร ี
ไม่มรี ะบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง บอกเลิก สัญ ญาอย่ า งเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
ล่วงหน้า 2 เดือน
ทั ง้ 2 ฝ่ ายตกลงจะต่ อ สัญ ญาร่ ว มกั น ล่ ว งหน้ า 1 เดื อ นก่ อ น
หมดอายุสญ
ั ญา
1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2559
ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 4

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา

:
:

เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:
:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้

:

เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา

:

เงือ่ นไขการต่อสัญญา

:

ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา

:
:
:
:

(อยูร่ ะหว่างดําเนินการต่อสัญญา)
ปี 2552
Pulsafeeder Inc. (“PULSAFEEDER”)
สหรัฐอเมริกา
แต่งตัง้ ให้บ ริษัท ฯ เป็ น ตัวแทนจําหน่ ายปั ม๊ ประเภทแทนที่บ วก
ภายใต้ตราสินค้า PULSAFEEDER ในประเทศไทย
ไม่มรี ะบุ
PULSAFEEDER สงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ทุกขณะและ
ไม่ตอ้ งมีการแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด
ไม่มรี ะบุ
ตัง้ แต่วนั ที่ 8 มี.ค. 2559
ปี 2553
Wepuko Pahnke GmbH (“WEPUKO”)
เยอรมัน
แต่งตัง้ ให้บ ริษัท ฯ เป็ น ตัวแทนจําหน่ ายปั ม๊ ประเภทแทนที่บ วก
ภายใต้ ต ราสิน ค้ า WEPUKO แต่ เพี ย งผู้ เดี ย วในประเทศไทย
ยกเว้นสินค้าบางรายการทีร่ ะบุในสัญญา
ในกรณีท่คี ู่สญ
ั ญาจําหน่ ายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้ซ้อื สินค้าที่อยู่ใน
ประเทศไทยและบริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระสานงานทางด้านวิศวกรรมและ
เทคนิ ค บริษัทฯ จะได้รบั ค่านายหน้ าจาก WEPUKO ซึ่งเป็ นไป
ตามข้อตกลงและอัตราค่านายหน้าทีร่ ะบุในสัญญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง บอกเลิ ก สัญ ญาอย่ า งเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
ล่วงหน้า 6 เดือน
เป็ นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัตหิ ากไม่มกี ารแจ้ง
เปลีย่ นแปลง
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2555
ปี 2548
Graco INC. (“GRACO”)
สหรัฐอเมริกา
แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่าย ให้บริการ และติดตัง้ ปั ม๊
ประเภทแทนทีบ่ วกเช่น ปั ม๊ Piston และปั ม๊ Air-Operated
Double Diaphragm ภายใต้ตราสินค้า GRACO ในประเทศไทย
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ม.ค. 2553
ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 5

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:

ปี 2553

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้

:

เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา

:

เงือ่ นไขการต่อสัญญา

:

ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:

Garo Dott. Ing. Roberto Gabbioneta S.p.A. (“GARO”)
อิตาลี
แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายเครื่องอัดก๊าซ และชิน้ ส่วน
หรืออุปกรณ์ (Spare parts) ภายใต้ตราสินค้า GARO ในประเทศ
ไทย
ในกรณีทค่ี สู่ ญ
ั ญาจําหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ผซู้ อ้ื สินค้าทีอ่ ยูใ่ น
ประเทศไทยและบริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระสานงานทางด้านวิศวกรรมและ
เทคนิค บริษทั ฯ จะได้รบั ค่านายหน้าจาก GARO ซึง่ เป็ นไปตาม
ข้อตกลงและอัตราค่านายหน้าทีร่ ะบุในสัญญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได้หากมีการละเมิดข้อตกลงที่ระบุ
ไว้ในสัญญา
เป็ นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัตหิ ากไม่มกี ารแจ้ง
เปลีย่ นแปลงภายใน 1 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ
ตัง้ แต่วนั ที่ 12 เม.ย. 2554
ปี 2555

2. กลุ่มผลิ ตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิ ตและระบบท่อ
คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา

:
:
:

ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา

:
:
:
:

Fuji Filter Manufacturing Co., Ltd. (“FUJI”)
ญีป่ ่ ุน
แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายฟิ ลเตอร์ ภายใต้ตราสินค้า
FUJI ในประเทศไทยและสําหรับโครงการของบริษทั ปตท. สํารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
เป็ นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัตหิ ากไม่มกี ารแจ้ง
เปลีย่ นแปลง
1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 3 มี.ค. 2559 – วันที่ 2 มี.ค. 2560
ปี 2552
Tomoe Engineering Co., Ltd. (“TOMOE”)
ญีป่ ่ ุน
แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายเครื่องเหวี่ยงแยกตะกอน
ภายใต้ตราสินค้า TOMOE ในประเทศไทย
ไม่มรี ะบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทัง้ 2 ฝ่ ายยินยอมทีจ่ ะต่อสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 16 พ.ค. 2558 – วันที่ 15 พ.ค. 2561
ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 6

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:

ปี 2554

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:
:
:
:

Tomoe Engineering Co., Ltd. (“TOMOE”)
ญีป่ ่ ุน
แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสารดูดความชืน้ ภายใต้
ตราสินค้า TOMOE ในประเทศไทย
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
มีการต่อสัญญาอัตโนมัตหิ ากไม่มกี ารแจ้งเปลีย่ นแปลง
ตัง้ แต่วนั ที่ 30 ส.ค. 2559
ปี 2554

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้

:

เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา

:

เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:
:

Hanbal Masstech Ltd. (“HANBAL”)
เกาหลี
แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์เพือ่ แลกเปลีย่ น
มวลสาร ภายใต้ตราสินค้า HANBAL ในประเทศไทย
ในกรณีทค่ี สู่ ญ
ั ญาจําหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ผซู้ อ้ื สินค้าทีอ่ ยูใ่ น
ประเทศไทยและบริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระสานงานทางด้านวิศวกรรมและ
เทคนิค บริษทั ฯ จะได้รบั ค่านายหน้าจาก HANBAL ซึง่ เป็ นไป
ตามข้อตกลงและอัตราค่านายหน้าทีร่ ะบุในสัญญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ล่วงหน้า 3 เดือน
มีการต่อสัญญาอัตโนมัตหิ ากไม่มกี ารแจ้งเปลีย่ นแปลง
3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิ.ย. 2558 – วันที่ 31 พ.ค. 2561
ปี 2553

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

Gasco Pty Ltd. (“GASCO”)
ออสเตรเลีย
แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการ

Saint-Gobain NorPro GmbH (“SAINT-GOBAIN”)
เยอรมัน
แต่ ง ตัง้ ให้ บ ริษั ท ฯ เป็ นตัว แทนจํ า หน่ า ยตัว รองสารเร่ง การทํ า
ปฏิกริ ยิ า ภายใต้ตราสินค้า SAINT-GOBAIN ในประเทศไทย
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ปี 2549

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 7

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา

:
:

เงือ่ นไขการต่อสัญญา

:

ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:
:
:
:

เผาไหม้และความร้อน ภายใต้ตราสินค้า GASCO ในประเทศไทย
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ตัง้ แต่วนั ที่ 29 ก.พ. 2559
ปี 2552
Ulbrich Products Pty. Ltd. (“ULBREC”)
ออสเตรเลีย
แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสเตรนเนอร์ ฟิ ลเตอร์
มิกเซอร์ และแทงค์ฟิตติง้ ภายใต้ตราสินค้า ULBREC ในประเทศ
ไทย
ไม่มรี ะบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้า 60 วัน
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้า 60 วัน
ปั จจุบนั – วันที่ 1 ธ.ค. 2560
ปี 2551
Anguil Environmental System, INC. (“ANGUIL”)
สหรัฐอเมริกา
แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ าย ติดตัง้ และให้บริการหลัง
การขายระบบทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบําบัดมลพิษทางอากาศ ภายใต้
ตราสินค้า ANGUIL ในประเทศไทย
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ตัง้ แต่วนั ที่ 29 ส.ค. 2559
ปี 2556
Amistco Separation Products, INC. (“AMACS”)
สหรัฐอเมริกา
แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายเครือ่ งดักละอองนํ้า และ
อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ภายใต้ตราสินค้า AMACS ในประเทศไทย
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ตัง้ แต่วนั ที่ 7 ก.ย. 2559
ปี 2556
ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 8

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา

:
:
:

Thai PP-R Co., Ltd. (“THAI PP-R”)
ไทย
แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายท่อและข้อต่อ ภายใต้ตรา
สินค้า THAI PP-R
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ตัง้ แต่วนั ที่ 6 ธ.ค. 2555
ปี 2550
Syler Group Co., Ltd. (“SYLER”)
ไทย
แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายท่อและข้อต่อ ภายใต้ตรา
สินค้า SYLER
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ตัง้ แต่วนั ที่ 8 ก.ย. 2558
ปี 2550
TAC-M Group Co.,Ltd. (“FIREX”)
ไทย
แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายระบบท่อและอุปกรณ์ท่ี
เกีย่ วข้อง ภายใต้ตราสินค้า FIREX
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ย. 2559
ปี 2556
Wiik & Hoeglund Pcl. (“WIIK”)
ไทย
แต่ ง ตัง้ ให้ บ ริษัท ฯ เป็ นตัว แทนจํ า หน่ า ยท่ อ ข้อ ต่ อ และแท็ง ก์
พลาสติก ภายใต้ตราสินค้า WIIK ในภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 9

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:

ตัง้ แต่วนั ที่ 7 มี.ค. 2559
ปี 2552

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา

:
:

เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:
:

Rembe GmbH (“REMBE”)
เยอรมัน
แต่ ง ตัง้ ให้ บ ริษัท ฯ เป็ นตัว แทนจํ า หน่ า ยวาล์ ว หายใจ ลิ้น แตก
ระบายความดัน และระบบป้ องกันและระงับการระเบิด ภายใต้ตรา
สินค้า REMBE แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย
ไม่มรี ะบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง บอกเลิก สัญ ญาอย่ า งเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
ล่วงหน้า 6 เดือน
ไม่มรี ะบุ
2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2560
ปี 2546

3. กลุ่มผลิ ตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา

:
:

เงือ่ นไขการต่อสัญญา

:

ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:
:
:
:

Henkel (Thailand) Ltd. (“LOCTITE”)
ไทย
แต่ งตัง้ ให้บ ริษัท ฯ เป็ นตัว แทนจํา หน่ า ยกาวไซยาโนอะคริเลต
กาวอะนาโรบิค กาวอีพ๊อกซี่ นํ้ ายาเคลือบผิว นํ้ ายากันสนิม และ
นํ้ายาทําความสะอาด ภายใต้ตราสินค้า LOCTITE ในประเทศไทย
ไม่มรี ะบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ล่วงหน้า 3 เดือน
เป็ นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัตหิ ากไม่มกี ารแจ้ง
เปลีย่ นแปลง
ตัง้ แต่วนั ที่ 6 ธ.ค. 2550
ปี 2537
South City Polychem Co., Ltd. (“SCI”)
ไทย
แต่งตัง้ ให้บริษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายวัสดุยาแนว ภายใต้ตรา
สินค้า SCI ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มี.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2563
ปี 2550

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 10

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา

:
:

เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา

:
:

ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:
:
:
:

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา

:
:

เงือ่ นไขการต่อสัญญา

:

ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:

Kimberly-Clark (Thailand) Co., Ltd. (“KIMBERLY-CLARK”)
ไทย
แต่งตัง้ ให้บริษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายกระดาษทําความสะอาด
งานอุตสาหกรรม สบู่เหลวล้างมือ และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
ส่วนบุคคล ประกอบด้วยแว่นตา ถุงมือ และชุดป้ องกัน ร่ายกาย
ภายใต้ ต ราสิน ค้ า KIMBERLY-CLARK ในจัง หวัด ชลบุ ร ี และ
จังหวัดระยอง
ไม่มรี ะบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาหากอีกฝ่ ายไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
ไม่มรี ะบุ
2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2558 – วันที่ 31 ธ.ค. 2559
(อยูร่ ะหว่างดําเนินการต่อสัญญา)
ปี 2543
Ramco Manufacturing Co., Inc. (“RAMCO”)
สหรัฐอเมริกา
แต่ ง ตัง้ ให้ บ ริษั ท ฯ เป็ นตัว แทนจํา หน่ า ยการ์ด ป้ องกัน สารเคมี
ภายใต้ตราสินค้า RAMCO ในประเทศไทย
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มี.ค. 2559
ปี 2538
Orihara Manufacturing Co., Ltd. (“ORIHARA & ORIX”)
ญีป่ ่ ุน
แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายอุปกรณ์ซ่อมท่อรัวฉุ
่ กเฉิน
ภายใต้ตราสินค้า ORIHARA ในประเทศไทย
ไม่มรี ะบุ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ล่วงหน้า 3 เดือน
เป็ นสัญญารายปี โดยจะมีการต่อสัญญาอัตโนมัตหิ ากไม่มกี ารแจ้ง
เปลีย่ นแปลง
ตัง้ แต่วนั ที่ 7 มิ.ย. 2556
ปี 2556

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 11

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

คู่สญ
ั ญา
ประเทศของคู่สญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

:
:
:

เงือ่ นไขการแบ่งรายได้
เงือ่ นไขการยกเลิกสัญญา
เงือ่ นไขการต่อสัญญา

:
:
:

ระยะเวลาของสัญญา
ปี ทเ่ี ริม่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย

:
:

Heptagon Pte Ltd (“HEPTAGON”)
สิงคโปร์
แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายผ้ากันไฟ ภายใต้ตราสินค้า
HEPTAGON ในประเทศไทย
ไม่มรี ะบุ
ไม่มรี ะบุ
การต่ออายุสญ
ั ญาขึน้ อยูก่ บั ผลงาน และการข้อตกลงของทัง้ 2
ฝ่ าย
5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 11 ม.ค. 59 – วันที่ 10 ม.ค. 64
ปี 2556

5.3.2 สัญญาจะซื้อจะขาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาจะซือ้ จะขาย รายละเอียดดังนี้
คูส่ ญ
ั ญา

ลักษณะสัญญา
วันทีท่ าํ สัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ประเภทสินค้าฝากขาย
วัตถุประสงค์
เงือ่ นไขทีส่ าํ คัญ

บริษทั ฯ (“ผูจ้ ะขาย”) และ
บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
(“ผูจ้ ะซือ้ ”)
สัญญาจะซือ้ จะขาย
21 ก.ย. 2559
3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ต.ค. 2559 - วันที่ 30 ก.ย. 2562
วัสดุกลุม่ ปะเก็น
เพือ่ ซือ้ ขายสินค้า
- ผูจ้ ะขายจะดําเนินการจัดส่งสินค้า ณ สถานประกอบการ
ของผูจ้ ะซื้อเพื่อฝากไว้ ณ สถานประกอบการของผูจ้ ะซื้อ
ผูจ้ ะซือ้ ตกลงให้บริการรับฝากสินค้าและบริการจัดการดูแล
สินค้าแก่ผจู้ ะขาย
- เมื่อผูจ้ ะซื้อต้องการนํ าสินค้าไปใช้ในกิจการของผูจ้ ะซื้อ ผู้
จะซือ้ จะต้องแจ้งให้ผจู้ ะขายทราบทุกครัง้
- ผูจ้ ะซื้อและผูจ้ ะขายจะร่วมกันตรวจสอบสภาพสินค้า และ
ตรวจนับสินค้าอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อเดือน เพือ่ สรุปยอดการ
เบิกจ่าย
- สินค้าทีจ่ ดั เก็บในสถานทีจ่ ดั เก็บยังเป็ นกรรมสิทธิของผู
์ จ้ ะ
ขาย และกรรมสิทธิในสิ
์ นค้าโอนเป็ นของผูจ้ ะซื้อก็ต่อเมื่อ
ได้มกี ารเบิกจ่าย และส่งมอบให้แก่ผจู้ ะซือ้ แล้วเท่านัน้
ั ญา ฝ่ ายนั น้
- หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ประสงค์จ ะต่ อ อายุ ส ญ
จะต้อ งแจ้งความจํานงต่ อ อีก ฝ่ ายเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนวันที่สญ
ั ญาจะสิ้นสุดลง
และสัญญานี้จะมีผลบังคับใช้ไปอีกครัง้ ละ 1 ปี นับจากวัน
สิน้ สุดสัญญา
- กรณีบอกเลิกสัญญา ผูจ้ ะขายจะต้องทําการแจ้งความจํานง
ต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60
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วัน
- เมื่อถึงกําหนดอายุของสัญญาและไม่ได้ต่ออายุของสัญญา
หรือการบอกเลิกจากผูจ้ ะซื้อหรือผูจ้ ะขาย ผูจ้ ะซื้อตกลงที่
จะซื้อสินค้าที่ยงั มิได้หมดอายุหรือเสื่อมสภาพที่ผู้จะขาย
จัดเก็บไว้ ณ สถานประกอบการของผูจ้ ะซื้อตามรายการที่
กําหนดไว้ ส่วนรายการที่ไม่ได้กําหนดไว้ ผู้จะขายตกลง
นําสินค้ากลับออกไปจากสถานประกอบการของผูจ้ ะซือ้

5.3.3 สัญญาเช่าและบริ การ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาเช่าและบริการ รายละเอียดดังนี้
1. สัญญาเช่าที่ดิน
คูส่ ญ
ั ญา

บริษทั ฯ (“ผูเ้ ช่า”) และ
นายเกริก ลีเกษม (“ผูใ้ ห้เช่า”)
นายเกริก ลีเกษม เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ และบุตรที่
บรรลุนิตภิ าวะแล้วของนางสาวอรสา วิมลเฉลา (ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
และกรรมการของบริ ษั ท ฯ) และนายสิ ท ธิ ช ั ย ลี เ กษ ม
(กรรมการของบริษทั ฯ)
1 ม.ค. 2559
3 พ.ค. 2559
เพือ่ เป็ นทีต่ งั ้ ของอาคารสํานักงานใหญ่ อาคารคลังเก็บสินค้า
และพืน้ ทีใ่ ช้ประกอบและซ่อมแซมเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
5-0-0 ไร่ หรือ 2,000 ตารางวา
20 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2578
ปี ท่ี 1-3 เดือนละ 45,000 บาท
ปี ท่ี 4-6 เดือนละ 49,500 บาท
ปี ท่ี 7-9 เดือนละ 54,450 บาท
ปี ท่ี 10-12 เดือนละ 59,895 บาท
ปี ท่ี 13-15 เดือนละ 65,885 บาท
ปี ท่ี 16-18 เดือนละ 72,473 บาท
ปี ท่ี 19-20 เดือนละ 79,720 บาท
เมื่อครบกําหนดอายุสญ
ั ญา หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าต่อ ต้อง
แจ้งให้ค่สู ญ
ั ญาทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อย
1 ปี กอ่ นสัญญาเช่าจะสิน้ สุดลง

ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา

วันทีท่ าํ สัญญา
วันทีจ่ ดทะเบียนกับกรมทีด่ นิ
วัตถุประสงค์
ทีต่ งั ้ ของทีด่ นิ
เนื้อทีข่ องทีด่ นิ
ระยะเวลาการเช่า
อัตราค่าเช่า

เงือ่ นไขทีส่ าํ คัญ

2. สัญญาให้ใช้สิทธิ เหนื อพืน้ ดิ น
คูส่ ญ
ั ญา
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญญา

บริษทั ฯ (“ผูร้ บั สัญญา”) และ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา (“เจ้าของ”)
นางสาวอรสา วิมลเฉลา เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการของ
บริษทั ฯ
1 ม.ค. 2559
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วันทีจ่ ดทะเบียนกับกรมทีด่ นิ
วัตถุประสงค์
ทีต่ งั ้ ของทีด่ นิ
เนื้อทีข่ องทีด่ นิ
ระยะเวลาการเช่า
ค่าตอบแทน
เงือ่ นไขทีส่ าํ คัญ

3 พ.ค. 2559
เพื่อเป็ นทีต่ งั ้ ของอาคารสํานักงานใหญ่ อาคารคลังเก็บสินค้า
และพืน้ ทีใ่ ช้ประกอบและซ่อมแซมเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
0-0-2.3 ไร่ หรือ 2.3 ตารางวา
20 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2578
ไม่มกี ารคิดค่าตอบแทน
- เมื่อครบกําหนดอายุการให้ใช้สทิ ธิเหนือพืน้ ดิน หากผูเ้ ช่า
ประสงค์จะใช้ทด่ี นิ ทีใ่ ห้สทิ ธิต่อ ต้องแจ้งให้คู่สญ
ั ญาทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างน้ อย 1 ปี ก่อนสัญญา
จะสิน้ สุดลง
- สัญ ญาจะสิ้น สุ ด ลงเมื่อ สัญ ญาเช่ า ที่ดิน ฉบับ ลงวัน ที่ 1
ม.ค. 2559 ระหว่างบริษทั ฯ และนายเกริก ลีเกษมสิ้นสุด
ลง

3. สัญญาเช่าพืน้ ที่สาํ นักงาน
คูส่ ญ
ั ญา
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญญา
วัตถุประสงค์
ทีต่ งั ้ ของพืน้ ทีส่ าํ นักงาน
เนื้อที่
ระยะเวลาการเช่า
อัตราค่าเช่า
เงือ่ นไขทีส่ าํ คัญ

บริษทั ฯ (“ผูเ้ ช่า”)
บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด (“ผูใ้ ห้เช่า”)
มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ คือ นางสาวอรสา
วิมลเฉลา และนายสิทธิชยั ลีเกษม
1 ม.ค. 2559
เพือ่ เป็ นทีต่ งั ้ ของสํานักงานกรุงเทพฯ
เลขที่ 128/240 หมู่ท่ี 1 ซอยไทยประกัน 1/4 ถนนเทพารักษ์
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
36.77 ตารางเมตร
3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2561
3,309.30 บาทต่อเดือน
เมือ่ ครบกําหนดอายุสญ
ั ญา หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าต่อ ผูเ้ ช่า
ต้องแจ้งให้ผูใ้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่าง
น้อย 6 เดือนก่อนสัญญาเช่าจะสิน้ สุดลง โดยผูใ้ ห้เช่าจะให้ผู้
เช่าเช่าสถานที่ต่ อไปได้อีก เป็ น ระยะเวลา 3 ปี นับ จากวัน ที่
สิ้ น สุ ด สั ญ ญ านี้ โด ย มี ข้ อ กํ าห น ด และเงื่ อ น ไขต่ างๆ
เช่นเดียวกับสัญ ญานี้ เว้นแต่อตั ราค่าเช่าซึ่งผู้ให้เช่าจะแจ้ง
อัตราค่าเช่าใหม่ให้ผเู้ ช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนโดย
ใช้ตามราคาตลาด ณ เวลานัน้ ๆ

4. สัญญาบริ การ
คูส่ ญ
ั ญา
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา

บริษทั ฯ (“ผูร้ บั บริการ”)
บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด (“ผูใ้ ห้บริการ”)
มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ คือ นางสาวอรสา
วิมลเฉลา และนายสิทธิชยั ลีเกษม
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วันทีท่ าํ สัญญา
วัตถุประสงค์

1 ม.ค. 2559
เพื่อรับบริการต่างๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสถานทีเ่ ช่าซึง่ เป็ นทีต่ งั ้
ของสํานักงานกรุงเทพฯ
เลขที่ 128/240 หมู่ท่ี 1 ซอยไทยประกัน 1/4 ถนนเทพารักษ์
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 – วันที่ 31 ธ.ค. 2561
7,721.70 บาทต่อเดือน
1. การจัดให้มรี ะบบปรับอากาศในสถานทีเ่ ช่า
2. การจัดให้มกี ระแสไฟฟ้ า นํ้าประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต
ในสถานทีเ่ ช่า
3. การจัดให้มกี ารทําความสะอาดพืน้ ทีบ่ ริเวณส่วนกลางของ
ชัน้ พืน้ ทีเ่ ช่า
4. การจัดให้มแี สงสว่างในพื้นที่บริเวณส่วนกลางของชัน้ ที่
เช่า
5. การจัดให้มยี ามรักษาความปลอดภัย
6. การจัดให้มพี น้ื ทีจ่ อดรถ
7. การจัดให้มรี ถรับ-ส่งพนักงานตามความเหมาะสม
8. การจัดให้มเี ครือ่ งดืม่ นํ้า ชา กาแฟ
- เมื่อครบกําหนดอายุสญ
ั ญา หากผูร้ บั บริการประสงค์จะ
ต่ อ สัญ ญานี้ ผู้ร ับ บริก ารต้ อ งแจ้ง ให้ผู้ให้บ ริก ารทราบ
ล่วงหน้ าเป็ น ลายลัก ษณ์ อกั ษรอย่างน้ อย 6 เดือ นก่ อ น
สัญญานี้จะสิน้ สุดลง โดยผูใ้ ห้บริการจะให้บริการต่อไปได้
อีกเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทีส่ น้ิ สุดในสัญญานี้ โดย
มีขอ้ กําหนดและเงือ่ นไขต่างๆ เช่นเดียวกับสัญญานี้ เว้น
แต่อตั ราค่าบริการซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งอัตราค่าบริการ
ใหม่ให้ผรู้ บั บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนโดย
ใช้ตามราคาตลาด ณ เวลานัน้ ๆ
- หากสัญ ญาเช่ า พื้น ที่ สํ า นั ก งานระหว่ า งบริษั ท ฯ และ
บริษัท เคสเซส (ประเทศไทย) จํากัด สิ้นสุดลงหรือถูก
ยกเลิกไม่วา่ ด้วยเหตุใด ให้สญ
ั ญานี้เป็ นอันสิน้ ผลไปด้วย
โดยทันที

ทีต่ งั ้ ของพืน้ ทีร่ บั บริการ
ระยะเวลาการบริการ
อัตราค่าบริการ
ขอบเขตการให้บริการ

เงือ่ นไขทีส่ าํ คัญ

5.4 สัญญาเงิ นกู้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีสญ
ั ญากู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินจํานวน 2 แห่ง มีวงเงินรวม 92.00
ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
1. สถาบันการเงิ นแห่งที่ 1
เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี
วงเงินกูย้ มื
หลักประกัน

:
:

4,000,000 บาท
1. สิทธิเรียกร้องในเงินฝากกรรมสิทธิ ์ของบริษทั ฯ
2. คํ้าประกันโดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร
ตันทะอธิพานิช
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หนังสือคํา้ ประกัน
วงเงินกูย้ มื
หลักประกัน

: 40,000,000 บาท
: 1. สิทธิเรียกร้องในเงินฝากกรรมสิทธิ ์ของบริษทั ฯ
2. คํ้าประกันโดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร
ตันทะอธิพานิช

เลตเตอร์ออฟเครดิ ตและทรัสต์รีซีท
วงเงินกูย้ มื
: 20,000,000 บาท
หลักประกัน
: คํ้าประกันโดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร ตันทะ
อธิพานิช
สัญญาปริ วรรตเงิ นตรา
วงเงินกูย้ มื
หลักประกัน

:
:

20,000,000 บาท
คํ้าประกันโดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร ตันทะ
อธิพานิช

2. สถาบันการเงิ นแห่งที่ 2
เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี
วงเงินกูย้ มื
หลักประกัน

: 3,000,000 บาท
: สิทธิเรียกร้องในเงินฝากกรรมสิทธิ ์ของบริษทั ฯ

หนังสือคํา้ ประกัน
วงเงินกูย้ มื
หลักประกัน

: 5,000,000 บาท
: สิทธิเรียกร้องในเงินฝากกรรมสิทธิ ์ของบริษทั ฯ

5.5 นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ ไม่มกี ารลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีนโยบาย
ทีจ่ ะลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
เพื่อเสริมสร้างความมันคงและผลการดํ
่
าเนินงานของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะทําการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของ
โครงการและพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุน ผลตอบแทน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่าง
รอบคอบ นอกจากนี้ การลงทุนของบริษทั ฯ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุ้น ตามขอบเขตอํ า นาจอนุ ม ัติท่ีกํ า หนดไว้ และต้ อ งสอดคล้อ งให้เป็ นไปตามข้อ กํ า หนดและประกาศของ
คณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น และตลาดหลัก ทรัพ ย์ รวมถึง กฎหมายต่ า งๆ ที่เกี่ย วข้อ ง โดยบริษั ท ฯ จะ
ควบคุมดูแลผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เข้าไปเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อ
ควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
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6. โครงการในอนาคต
บริษทั ฯ มีแผนการก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) ในบริเวณพื้นที่เดียวกันกับที่ตงั ้ ของอาคารสํานักงานที่
จังหวัดระยอง เป็ นอาคาร 1 ชัน้ สูง 10 เมตร พื้นที่การใช้งานรวมทัง้ สิน้ 1,750 ตารางเมตร มีเครนยกนํ้ าหนักรองรับ
นํ้าหนักขนาด 10 ตัน ซึง่ ศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) จะเริม่ ก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึง่ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือนมิถุนายน 2560 และเริม่ ใช้งานในไตรมาส 3 ปี 2560

รูปศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop)

ศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายการให้บริการงานเคลือบพื้นผิว
เครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบท่อ และการให้บริการงานออกแบบและตัดเย็บฉนวนหุ้มเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้กบั กลุ่ม
ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงเป็ นสถานที่ให้บริการงานประกอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ ในระบบปั ม๊ สูบส่งนํ้ าและ
ของเหลวและอุปกรณ์ในระบบท่อ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในงานบริการต่างๆ ได้เพิม่ มากขึน้ ส่งผล
ให้ บ ริษั ท ฯ มีค วามสามารถในการสร้า งรายได้ จ ากการขายและบริก ารที่เพิ่ ม ขึ้น อีก ทัง้ ศู น ย์บ ริก ารวิศ วกรรม
(Workshop) ยังเป็ นอาคารคลังสินค้าแห่งใหม่ เพื่อเป็ นสถานทีเ่ ก็บสินค้ารอการจําหน่ ายแทนอาคารคลังสินค้าเดิม และ
เป็ นอาคารสํานักงานของบริษทั ฯ เพือ่ รองรับการเติบโตของธุรกิจต่อไปในอนาคต
อีกทัง้ หลังคาของอาคารศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) แห่งนี้ ถูกออกแบบในลักษณะแนวราบเพื่อติดตัง้ แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar cell) รองรับการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 150 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในอาคารศูนย์บริการ
วิศวกรรม (Workshop) และอาคารสํานัก งานของบริษัท ฯ ซึ่งจะเป็ น การช่วยลดการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าและประหยัด
ค่าใช้จา่ ยจากการใช้ไฟฟ้ าได้มากขึน้
ทัง้ นี้ งบประมาณลงทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) มีมลู ค่าประมาณ 40.00 ล้านบาท ซึ่ง
ในระยะเริม่ แรก บริษทั ฯ ได้ใช้กระแสเงินสดของกิจการเพื่อดําเนินการก่อสร้าง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ คาดว่าจะเสนอขายหุ้น
สามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 ซึง่ บริษทั ฯ จะนําเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุน้ สามัญ
ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ในบางส่วนเป็ นเงินทุนสนับสนุ นสําหรับการก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop)
และเป็ นเงินทุนสําหรับซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุ นงานบริการต่างๆ และสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจ เพื่อรองรับ
การเติบโตในอนาคต
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7. ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559 บริษทั ฯ มิได้มขี อ้ พิพาททางกฏหมายทีย่ งั ไม่สน้ิ สุดซึง่ อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ฯ
ทีม่ จี าํ นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ พิพาททีม่ ผี ลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่าง
มีนยั สําคัญ

ส่วนที่ 2.2.7 หน้า 1

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

8. ข้อมูลสําคัญอื่น
-ไม่ม-ี
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ส่วนที่ 2.3
การจัดการและการกํากับดูแลกิ จการ
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
9.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สบิ ล้านบาท) โดยเป็ นทุนจดทะเบียนเรียก
ชําระแล้วจํานวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 180,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนในครัง้ นี้
บริษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วเต็มมูลค่าจํานวน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ บิ ล้านบาท) แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญจํานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
9.2 ข้อจํากัดการโอนหุ้น
บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ จํากัดการโอนหุน้ โดยการโอนหุน้ จะต้องไม่ทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ โดยบุคคลต่างด้าวมากกว่า
ร้อยละ 49 ของหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนใน
ครัง้ นี้ หากการโอนหุ้นของบุคคลใดทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ โดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ม ี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มีสทิ ธิทจ่ี ะปฏิเสธไม่รบั จดทะเบียนการโอนหุน้ ดังกล่าว
9.3 ผูถ้ ือหุ้น
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้
นี้ สรุปได้ดงั นี้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
กลุม่ ครอบครัวนางสาวอรสา วิ มลเฉลา1
1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
2. นายเกริก ลีเกษม2
3. นายสิทธิชยั ลีเกษม3
รวมกลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิ มลเฉลา
4. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
5. นางกฤติกา พัววิไล
รวม
จํานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ 4
รวมทัง้ หมด

ก่อนการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่ มทุนในครัง้ นี้
จํานวนหุ้น
ร้อยละ

หลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่ มทุนในครัง้ นี้
จํานวนหุ้น
ร้อยละ

95,646,400
51,450,000
3,600
147,100,000
24,400,000
8,500,000
180,000,000
180,000,000

95,646,400
51,450,000
3,600
147,100,000
24,400,000
8,500,000
180,000,000
60,000,000
240,000,000

53.14
28.58
0.002
81.72
13.56
4.72
100.00
100.00

39.85
21.44
0.002
61.29
10.17
3.54
75.00
25.00
100.00

หมายเหตุ
1. การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็ นไปตามนิยามผูท้ เ่ี กี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.
17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านัน้ มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไข) แต่อย่างใด
2. นายเกริก ลีเกษม เป็ นบุตรทีบ่ รรลุนิตภิ าวะแล้วของนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชยั ลีเกษม
3. นายสิทธิชยั ลีเกษม เป็ นสามีทไ่ี ม่ได้จดทะเบียนสมรสของนางสาวอรสา วิมลเฉลา
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4. ที่ป ระชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อ วัน ที่ 28 มกราคม 2560 ได้ม ีม ติจดั สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น เพื่อเสนอขายให้แ ก่
กรรมการและผูบ้ ริหารจํานวน 2,821,000 หุน้ และเสนอขายให้แก่พนักงานบริษทั ฯ จํานวน 2,654,000 หุน้
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพือ่ เสนอขายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร รายละเอียดดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นางสาวอรสา
นายสิทธิชยั
นายแสงเพชร
นายวิชยั
นายณรงค์ศกั ดิ ์
นางมาลี
นายกิตติพนั ธุ์
นางสิษฏ์ฐา

วิมลเฉลา
ลีเกษม
ตันทะอธิพานิช
ไม้แก่นสาร
โตรุง่ เรืองยศ
อินทร
เชือ้ ทอง
แซ่เตียว

กรรมการ / ผูบ้ ริหาร
กรรมการ
กรรมการ / ผูบ้ ริหาร
กรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร

ได้รบั การจัดสรรหุน้ สูงสุดไม่เกิน 400,000 หุน้
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สูงสุดไม่เกิน 400,000 หุน้
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สูงสุดไม่เกิน 400,000 หุน้
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สูงสุดไม่เกิน 400,000 หุน้
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สูงสุดไม่เกิน 400,000 หุน้
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สูงสุดไม่เกิน 400,000 หุน้
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สูงสุดไม่เกิน 400,000 หุน้
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สูงสุดไม่เกิน 21,000 หุน้

ในกรณีทม่ี หี ุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ นัน้ บริษทั ฯ
นํ าไปจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั ่วไป รวมกับหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่บริษทั ฯ จะจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่
ต่อไป โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนของบริษ ัท ฯ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ก รรมการ ผู้บริห าร และพนักงานของ
บริษทั ฯ นี้ จะเป็ นราคาเสนอขายเดียวกันกับราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีบ่ ริษทั ฯ จัดสรรต่อประชาชนทัวไป
่

9.4 สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้น
-ไม่ม-ี
9.5 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล และทุนสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษทั ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคํานึงถึง
ปั จจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก และการจ่ายปั นผลนัน้ จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อ
การดําเนินงานตามปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสําคัญ ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ได้ ขึ้นอยู่กบั ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจําเป็ น ความ
เหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานของบริษทั ฯ ตามความเห็นสมควรหรือ
เหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั โดยมติคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปั นผลจะต้องนําเสนอเพื่อขอ
อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจอนุ มตั ใิ ห้
ดําเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษทั ฯ มีกําไรสมควรพอทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผลโดยไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงานของ
บริษทั ฯ แล้วรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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10. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ทีม่ กี รรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาต
ให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ครบถ้วนทุกประการ
10.1 คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นายธนชาติ นุ่มนนท์
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายสิทธิชยั ลีเกษม
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
นายวิชยั ไม้แก่นสาร
นางจันทร์จริ า สมัครไทย
นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเลขานุการบริษทั
กรรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา หรือ นายสิทธิชยั ลีเกษม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายแสงเพชร ตันทะอธิ
พานิช หรือ นายวิชยั ไม้แก่นสาร คนใดคนหนึ่งรวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั สําหรับปี 2558 และ 9 เดือนแรกของปี 2559 รายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการบริ ษทั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายธนชาติ นุ่มนนท์1
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายสิทธิชยั ลีเกษม
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
นายวิชยั ไม้แก่นสาร1
นางจันทร์จริ า สมัครไทย1
นางสาวจิรนาถ สุมานนท์1

จํานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จํานวนประชุมทัง้ หมด
ปี 2558
ม.ค. – ก.ย. 2559
4/4
4/4
4/4
1/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

หมายเหตุ
1. นายธนชาติ นุ่ มนนท์ นายวิชยั ไม้แก่ นสาร นางจันทร์จริ า สมัค รไทย และนางสาวจิรนาถ สุมานนท์ ได้รบั การแต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั โดยมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2559
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10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายธนชาติ นุ่มนนท์
2. นางจันทร์จริ า สมัครไทย
3. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นางจันทร์จริ า สมัครไทย เป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบ
การเงิน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 9 เดือนแรกของปี 2559 รายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
1. นายธนชาติ นุ่มนนท์
2. นางจันทร์จริ า สมัครไทย
3. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

จํานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จํานวนประชุมทัง้ หมด
ม.ค. – ก.ย. 2559
3/3
3/3
3/3

หมายเหตุ นายธนชาติ นุ่ มนนท์ นางจันทร์จริ า สมัครไทย และนางสาวจิรนาถ สุมานนท์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
โดยมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2559

10.3 คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-สกุล
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายสิทธิชยั ลีเกษม
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
นายวิชยั ไม้แก่นสาร
นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
นายณรงค์ศกั ดิ ์ โตรุง่ เรืองยศ
นางมาลี อินทร
นายกิตติพนั ธุ์ เชือ้ ทอง

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร 9 เดือนแรกของปี 2559 รายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการบริ หาร
1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
2. นายสิทธิชยั ลีเกษม
3. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

จํานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จํานวนประชุมทัง้ หมด
ม.ค. – ก.ย. 2559
9/9
8/9
9/9
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จํานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จํานวนประชุมทัง้ หมด
ม.ค. – ก.ย. 2559
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9

รายชื่อกรรมการบริ หาร
4.
5.
6.
7.
8.

นายวิชยั ไม้แก่นสาร
นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
นายณรงค์ศกั ดิ ์ โตรุง่ เรืองยศ
นางมาลี อินทร
นายกิตติพนั ธุ์ เชือ้ ทอง

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

10.4 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4
ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-สกุล
นางจันทร์จริ า สมัครไทย
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
นายวิชยั ไม้แก่นสาร
นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2559

10.5 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-สกุล
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายวิชยั ไม้แก่นสาร
นายณรงค์ศกั ดิ ์ โตรุง่ เรืองยศ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

10.6 ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 7 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
นายวิชยั ไม้แก่นสาร
นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
นายณรงค์ศกั ดิ ์ โตรุง่ เรืองยศ
นางมาลี อินทร
นายกิตติพนั ธุ์ เชือ้ ทอง

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ / ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุ น
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม

ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 3

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน1

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
นางสาวอรสา วิ มลเฉลา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการผูจ้ ดั การ
นายแสงเพชร ตันทะอธิ พานิ ช
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
นายวิ ชยั ไม้แก่นสาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ ม
นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่งเรืองยศ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
นางมาลี อิ นทร

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
นายวิ ชยั ไม้แก่นสาร

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์
วัสดุนวัตกรรม
นายกิ ตติ พนั ธุ์ เชื้อทอง

แผนกขายกรุงเทพฯ

แผนกบริการ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุ น
นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว

แผนกบัญชี 2

แผนกบุคคล ธุรการและไอที

แผนกการเงิน

แผนกจัดซือ้
แผนกคลังสินค้า
แผนกจัดส่งสินค้า

หมายเหตุ 1. บริษทั ฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) คือบริษทั เอ็มเอ คอนซัลติง้ จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน
2. บริษทั ฯ มีสมุหบ์ ญ
ั ชีทาํ หน้าทีจ่ ดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการทีม่ สี ว่ นได้เสียสาธารณะ
ส่วนที่ 2.3.10 - หน้า 4

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

10.7 เลขานุการบริ ษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติแต่งตัง้ นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
ให้ดํารงตําแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริษทั ตามข้อกําหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ.
2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุ ป ระสงค์ ข้อบังคับ ของบริษัท ฯ มติท่ีป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีป ระชุม ผู้ถือหุ้น โดยมี
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
3. จัด ส่ง สํา เนารายงานการมีส่ว นได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ ป ระธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงานนัน้ และบริษทั ฯ ต้องจัดให้มรี ะบบการ
เก็บ รัก ษาเอกสาร หรือ หลัก ฐานที่เกี่ย วข้อ งกับ การแสดงข้อ มูล และดูแ ลให้ม ีก ารเก็บ รัก ษาให้ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วนั ที่มกี ารจัดทําเอกสารหรือ
ข้อมูลดังกล่าว
4. เป็ นศูนย์กลางในการติดต่อสอบถามและรวบรวมข้อมูล ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ต้องการจากหน่ วยงานต่างๆ
รวมถึงนอกเหนือจากที่ได้รบั จากผูบ้ ริหาร เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ จัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ตามทีค่ ณะกรรมการร้องขอ
5. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
10.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
บริษทั ฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้ าที่
ความรับ ผิด ชอบในการกํ า กับ การทํ า งานของบริษัท ฯ และผ่ า นการพิจ ารณาความเหมาะสมโดยคํ า นึ งถึง
ผลประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ รายละเอียดดังนี้
10.8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี 2559 เมื่อ วัน ที่ 12 มีน าคม 2559 ได้อ นุ ม ตั ิค่ า ตอบแทนของ
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายละเอียด
ดังนี้
ตําแหน่ งกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน1

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ ค่าตอบแทนรายเดือน
15,000
10,000
12,000
25,000
10,000
18,000
12,000
10,000
-

หมายเหตุ 1. กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 5

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

ในปี 2558 และ 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่ กรรมการ
รายละเอียดดังนี้
ปี 2558
(บาท)

รายชื่อกรรมการ

กรรมการ
บริ ษทั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายธนชาติ นุ่มนนท์2
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายสิทธิชยั ลีเกษม
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
นายวิชยั ไม้แก่นสาร2
นางจันทร์จริ า สมัครไทย2
นางสาวจิรนาถ สุมานนท์2
รวม

40,000
40,000

ค่าตอบแทนกรรมการ
ม.ค. – ก.ย. 2559
(บาท)
กรรมการสรรหา
กรรมการ กรรมการ
และพิ จารณา
บริ ษทั
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน1
60,000
261,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
192,000
40,000
192,000
300,000
645,000
-

หมายเหตุ
1. ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ ยังไม่เคยมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายธนชาติ นุ่ มนนท์ นายวิชยั ไม้แก่นสาร นางจันทร์จริ า สมัครไทย และนางสาวจิรนาถ สุมานนท์ ได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั โดยมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2559

2. ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
10.8.2 ผูบ้ ริ หาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ในปี 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่ผบู้ ริหาร
รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
เงินเดือนและโบนัส3
อื่นๆ4
รวม

ปี 2558
ค่าตอบแทน
(ราย)
(บาท)
5
14,984,033
5
578,088

จํานวน1

15,562,121

ม.ค. – ก.ย. 2559
จํานวน2
ค่าตอบแทน
(ราย)
(บาท)
7
15,791,700
7
512,640
16,304,340

หมายเหตุ
1. ปี 2558 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหารจํานวน 5 รายได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช นาย
ณรงค์ศกั ดิ ์ โตรุง่ เรืองยศ นางมาลี อินทร และนายกิตติพนั ธุ์ เชือ้ ทอง
2. ปี 2559 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหารเพิม่ อีก 2 รายได้แก่ นายวิชยั ไม้แก่นสาร และนางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
3. บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินให้แก่ผบู้ ริหารในส่วนของโบนัสในเดือนมีนาคมของทุกปี
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 6
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2. ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
10.8.3 กรรมการบริ หาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
-ไม่ม-ี
2. ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
10.9 บุคลากร
10.9.1 จํานวนพนักงานทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีจาํ นวนบุคลากร (ไม่
รวมผูบ้ ริหาร) จํานวนทัง้ สิน้ 59 คน 62 คน และ 68 คน ตามลําดับ โดยแบ่งตามฝ่ าย รายละเอียดดังนี้
จํานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559
ฝ่ ายขาย กลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
8
8
9
ระบบปั ม๊
ฝ่ ายขาย กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการ
6
6
6
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
ฝ่ ายขาย กลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
9
9
11
แผนกขาย กรุงเทพฯ
6
6
7
แผนกบริการ
9
9
9
ฝ่ ายการเงินและบัญชี
7
8
8
ฝ่ ายสนับสนุน
14
16
18
รวม
59
62
68
ฝ่ าย / แผนก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมายเหตุ ฝ่ ายสนับสนุน จะครอบคลุมถึงแผนกบุคคล ธุรการ และไอที แผนกจัดซือ้ แผนกคลังสินค้า และแผนกจัดส่งสินค้า

10.9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินให้แก่พนักงาน (ไม่
รวมผูบ้ ริหาร) รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส
อื่นๆ1
รวม

ปี 2558
20,871,805
1,464,786
22,336,591

ม.ค. – ก.ย. 2559
17,782,483
1,142,311
18,924,794

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 7
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10.9.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพสวัสดิการมันคง
่ และกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เค มาสเตอร์ พูล
ฟั น ด์ โดยมีบ ริษั ท หลัก ทรัพ ย์จ ัด การกองทุ น กสิก รไทย จํ า กัด เป็ นบริษั ท จัด การกองทุ น ตาม
พระราชบัญ ญั ติ ก องทุ น สํ า รองเลี้ย งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ ที่ ม ีก ารแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม ) เมื่อ วัน ที่ 4
พฤศจิกายน 2551
10.9.4 ข้อพิ พาทด้านแรงงาน
-ไม่ม-ี
10.9.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพือ่ ทีจ่ ะเสริมสร้างความรู้
ความสามารถให้แก่พนักงาน เพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านให้กา้ วทันการเปลีย่ นแปลงและเป็ นไป
ตามกลยุทธ์ของบริษทั ฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. การฝึ กอบรมพนักงานต้องมีการจัดทําเป็ นแผนการฝึ กอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงาน
ธุรกิจของบริษทั ฯ
2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะทําร่วมกันดังนี้
 บริษัท ฯ มีเป้ าหมายมุ่งมันที
่ ่จะฝึ ก อบรมและพัฒ นาพนักงานโดยมอบหมายให้ห น่ วยงาน
ทรัพยากรบุคคลเป็ นผูด้ าํ เนินการ และกําหนดเป็ นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รบั การ
ฝึกอบรมจํานวนเท่าใดต่อปี
 ผู้บงั คับบัญ ชารับผิดชอบให้ผู้ใต้บงั คับบัญ ชามีโอกาสเข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒ นาอย่าง
สมํ่าเสมอโดยพิจารณาจากแผนการฝึกอบรม
 พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒ นาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒ นาให้ทนั กับภารกิจที่
เปลีย่ นแปลง
3. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การฝึ กอบรมเกีย่ วกับงานในหน้าที่ และ
การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้กําหนดแปรผันไปตาม
สถานการณ์และความจําเป็ น
4. บริษั ท ฯ ได้ จ ัด ให้ ม ีก ารฝึ ก อบรมเพื่ อ เป็ นการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาความสามารถและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานโดยหน่ วยงานดําเนินการเองและโดยสถาบันภายนอก
องค์กร
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11. การกํากับดูแลกิ จการ
11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ (Corporate Governance Policy)
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักการทีก่ ําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานสากล เสริมสร้างความโปร่งใสและการ
บริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมันให้
่ เกิดแก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย ซึง่ จะ
นําไปสูค่ วามมันคงเจริ
่
ญก้าวหน้า เป็ นเครื่องมือเพือ่ เพิม่ มูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยังยื
่ นของบริษทั ฯ โดย
บริษทั ฯ ได้กําหนดระเบียบปฏิบตั ติ ามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดสี าํ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 (The
Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ ต ลาด ห ลั ก ท รั พ ย์ ฯ ได้ ใ ห้
แนวทางไว้ซง่ึ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวดของการกํากับดูแลกิจการ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิของผูถ้ อื หุน้
การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญและเคารพในสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผูถ้ อื หุน้
ทุกรายทัง้ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษทั ฯ พึงได้รบั สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ จึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ทิ ด่ี เี พือ่ เป็ นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ไว้ ดังนี้
1. ให้บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในทุกวาระ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้
ได้ศึก ษาข้อ มูล อย่า งครบถ้ว นล่วงหน้ า ก่ อ นวัน ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ไม่น้ อ ยกว่า 14 วัน ในกรณี ท่ีผู้ถือ หุ้น ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม
2. อํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทัง้ ในเรื่องสถานทีแ่ ละเวลาที่
เหมาะสม
3. ในการประชุมผู้ถอื หุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กําหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญ
หรือเพิม่ วาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ มีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการ
ตรวจสอบการดําเนิ นงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ กรรมการและ
ผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องจะเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ตอบคําถามในทีป่ ระชุมด้วย
4. ให้เพิม่ ช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถ้ อื หุน้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยนํ าข่าวสารต่างๆ และ
รายละเอียดไว้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เผยแพร่ก่อนวันประชุม
ล่วงหน้า เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
5. ให้กรรมการบริษทั ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพือ่ ตอบข้อซักถามจากผูถ้ อื หุน้ โดยพร้อมเพรียงกัน
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6. การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บนั ทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถาม
และข้อคิดเห็นที่สาํ คัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผูถ้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยัง
ได้มกี ารบันทึกวีดทิ ศั น์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อา้ งอิง และนํารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เผยแพร่ใน
เว็บ ไซต์ข องบริษัท ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้พิจ ารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุม ดังกล่าวไปยังตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้
7. เพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในการได้รบั เงินปั นผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปั น
ผล) เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถอื หุ้นให้ได้รบั เงินปั นผลตรงเวลา ป้ องกันปั ญหาเรื่องเช็คชํารุด สูญหาย
หรือส่งถึงผูถ้ อื หุน้ ล่าช้า
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ มีแนวทางปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทัง้ ผูถ้ อื หุ้นที่เป็ นผู้บริหารและผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ รายย่อย รวมทัง้ ผูถ้ อื หุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยบริษทั ฯ ได้
กําหนดแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ไี ว้ดงั นี้
1. ให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็ นไปตามจํานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ โดย 1 หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับ 1 เสียง
2. อํานวยความสะดวกให้ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการบริษทั หรือเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริษทั
หรือเรือ่ งการเพิม่ วาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอ
3. ให้เพิม่ การอํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้
และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
4. การดําเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามลําดับวาระการประชุมที่มซี ่งึ บริษทั ฯ จะ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทัง้ ไม่เพิ่ม วาระการ
ประชุมหากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถ้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมูลก่อนตัดสินใจ
5. ให้ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย ไม่วา่ จะเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ ชาวไทยหรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
6. ให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาํ คัญ เช่น การทํารายการได้มาหรือจําหน่ ายไป การทํารายการที่
เกีย่ วโยง เป็ นต้น เพือ่ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ตระหนักและรับรูถ้ งึ ความสําคัญในการกํากับดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียภายในได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และผูม้ ี
ส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่ วยงานอื่นๆ รวมทัง้ ชุมชนใกล้เคียงทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผู้
มีสว่ นได้เสียจะได้รบั การดูแลจากบริษทั ฯ ตามสิทธิทม่ี ตี ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงทีม่ กี บั บริษทั ฯ
และบริษทั ฯ จะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียเหล่านัน้ โดยบริษทั ได้มกี ารกําหนด
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ดังนี้
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1. นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ระลึกอยูเ่ สมอว่าผูถ้ อื หุน้ คือเจ้าของกิจการและบริษทั ฯ มีหน้าทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
จึงกําหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางต่อไปนี้


ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
โดยรวม



นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงินการบัญชี และรายงาน
อื่นๆ โดยสมํ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง



แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ฯ ทัง้ ในด้านบวกและด้าน
ลบซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ



ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ ให้ตนเองและผูอ้ ่นื โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะหรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ

2. นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้ าหมายของบริษทั ฯ ที่มคี ุณค่ายิง่ จึง
เป็ นนโยบายของบริษทั ฯ ที่จะให้การปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การ
แต่งตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษทั ฯ จึงมีหลักปฏิบตั ิ
ดังนี้


ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน



ให้ผ ลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่ อ พนั ก งาน รวมทัง้ มีก ารจัด ตัง้ กองทุ น สํา รองเลี้ย งชีพ พนั ก งานและให้
ความสําคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน



ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน



การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุจริตใจ และตัง้ อยู่
บนพืน้ ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้



ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งและสมํ่าเสมอ
เพือ่ พัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพ



รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความรูท้ างวิชาชีพของพนักงาน



ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3. นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้า จึงได้กาํ หนดนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าดังนี้


บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ
ตัง้ ใจ และใส่ใจ ดูแลผูร้ บั บริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ



รักษาความลับของลูกค้า และไม่นําไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเอง หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยมิชอบ
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ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
การบริการ โดยไม่มกี ารโฆษณาเกินความเป็ นจริงที่เป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือ
เงือ่ นไขใด ๆ ของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษทั ฯ

4. นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
บริษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอา
เปรียบคู่คา้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ พืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมทัง้ สอง
ฝ่ าย หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทก่ี ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้


ไม่เรียกหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้



กรณี ท่ีม ีข้อ มูล ว่า มีก ารเรีย กหรือ รับ หรือ การจ่า ยผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่ สุจ ริต เกิด ขึ้น ต้อ งเปิ ดเผย
รายละเอียดต่อคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุตธิ รรมและรวดเร็ว



ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดได้ตอ้ ง
รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา

5. นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งขัน
บริษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าโดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของ
คูแ่ ข่งขันด้วยวิธฉี ้อฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้


ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี



ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม



ไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

6. นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสําคัญ และรับผิดชอบต่อชุม ชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับคุณ ภาพชีวติ และการอนุ รกั ษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติ รวมถึ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น กิจ กรรมสาธารณประโยชน์ ข องชุ ม ชน ตลอดจนพัฒ นา
สภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพือ่ ชีวติ ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท มีน โยบายที่จ ะเปิ ด เผยข้อ มูล สารสนเทศทางการเงิน และอื่น ๆ ที่เกี่ย วกับ ธุ รกิจ และผล
ประกอบการของบริษทั ฯ ทีต่ รงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพ
ทางการเงินและการประกอบการทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ รวมทัง้ อนาคตของธุรกิจของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั มุง่ มันที
่ จ่ ะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิ ดเผย
ข้อ มูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัด ให้ม ีก ารเผยแพร่ข้อมูลในเว็บ ไซต์ข องบริษัท ฯ ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั ฯ ได้อย่างทัวถึ
่ ง และจะทําการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับ
แนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บงั คับ
บริษทั ฯ จัดให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทําหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนักลงทุนหรือ
ผู้ถือ หุ้น รวมถึงนั ก ลงทุ น สถาบัน และผู้ถือ หุ้น รายย่อ ย บริษัท ฯ จะจัด ให้ม ีก ารประชุ ม เพื่อ วิเคราะห์ผ ลการ
ส่วนที่ 2.3.11 หน้า 4

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

ดําเนินงานเป็ นประจํา รวมทัง้ จะเผยแพร่ขอ้ มูลขององค์กรทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปให้
่
แก่ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ และหน่ วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็ นประจําโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ข้อมูลทีอ่ ยูบ่ นเว็บไซต์
จะมีก ารปรับปรุงให้ท นั สมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ น วิสยั ทัศน์ พัน ธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัม พัน ธ์ รายงาน
ประจําปี โครงสร้างบริษทั และผูบ้ ริหาร โครงสร้างการถือหุน้ และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ให้ค วามสํา คัญ ต่ อ รายงานทางการเงิน เพื่อ ให้แ สดงถึง สถานะทางการเงิน และผลการ
ประกอบการที่แท้จริงของบริษทั ฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญ ชีท่ถี ูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตาม
มาตรฐานการบัญ ชีซ่ึงเป็ น ที่ยอมรับ โดยทัวไป
่ บริษัท ฯ จะเปิ ด เผยข้อมูลเกี่ยวกับ กรรมการบริษัท แต่ ละท่ าน
ตลอดจนบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ในรายงานประจําปี ของ
บริษทั ฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้ บ ริห ารระดับ สูง ในรายงานประจํ า ปี ของบริษัท ฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจํ า ปี
(แบบ 56-1)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้


ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการของบริษทั ฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถน่ิ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักรไทย กรรมการ
ของบริษทั ฯ จะต้องเป็ นผู้มคี ุณสมบัตติ ามที่กฎหมายกําหนด และกรรมการบริษทั จะเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ หรือไม่กไ็ ด้



คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร และกรรมการ
อิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระเป็ นไป
ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด



คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการทัง้ หมดเป็ นประธานกรรมการ ซึ่งประธาน
กรรมการจะเป็ นผูบ้ ริหารหรือไม่กไ็ ด้



คณะกรรมการบริษทั เลือกบุคคลหนึ่งทําหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั

2. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
บริษทั ฯ กําหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษทั ดังนี้


คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารประชุมเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างน้อยทุก 3
เดือน ในการประชุม กรรมการบริษัทต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิ จอย่างเป็ น อิสระ กรรมการ
บริษทั ควรเข้าประชุมทุกครัง้ นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสยั ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุ การคณะกรรมการบริษทั
เป็ นการล่วงหน้ า บริษัทฯ ต้องรายงานจํานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงาน
ประจําปี เลขานุ การคณะกรรมการบริษทั จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อให้
ทราบถึงวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม จัดส่งโดยเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้อย 7 วัน และเป็ นผู้
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รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการ
บริษทั ล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ขอ้ มูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ น
อิสระของคณะกรรมการ เลขานุ การคณะกรรมการจะต้องเป็ นผูบ้ นั ทึกประเด็นในการประชุมเพื่อจัดทํา
เป็ นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบรูณ์ภายใน 5 วันนับตัง้ แต่วนั ประชุม
เสร็จสิน้ เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษทั ลงนามและจะต้องจัดให้มรี ะบบการจัดเก็บทีด่ ี สะดวก
ต่อการค้นหา และรักษาความลับได้ดี


กรรมการบริษทั ทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใดจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในเรือ่ งนัน้



การออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื เอาความเห็นทีเ่ ป็ นส่วนเสียงข้างมากเป็ นสําคัญ ใน
กรณีทค่ี ะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด อย่างไรก็
ตาม ความเห็นของกรรมการบริษทั คนอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

3. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั
บริษทั ฯ ได้กําหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจําทุกปี เพื่อร่วมกัน
พิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและนํ ามาทบทวนการปฏิบตั งิ าน ปั ญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา
และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพือ่ ให้การทํางานของคณะกรรมการบริษทั มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
4. ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ฯ ได้กาํ หนดเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษทั ดังนี้


อยู่ในลัก ษณะที่เปรียบเทียบได้ก บั ระดับที่ป ฏิบตั ิอยู่ในอุ ตสาหกรรม และบริษัท จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลักษณะทีใ่ กล้เคียงกัน



ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน



ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละท่าน



เป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนดภายในกรอบทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัท ฯ โดยระดับ ค่าตอบแทนที่กําหนดขึ้น นัน้ จะต้องสามารถจูงใจ
กรรมการแต่ละท่าน ในขณะทีค่ าํ นึงถึงผลประโยชน์ทผ่ี ถู้ อื หุน้ จะได้รบั ด้วย

5. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษทั ฯ สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริษทั
และผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้ พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยูเ่ สมอไม่วา่ จะเป็ นหลักสูตรทีจ่ ดั
โดยหน่ วยงานทีด่ แู ลการฝึกอบรมพนักงานของบริษทั ฯ และหลักสูตรทีจ่ ดั โดยหน่วยงานกํากับดูแลของรัฐหรือ
องค์ก รอิส ระเช่ น หลัก สูต รกรรมการบริษัท ของสมาคมส่งเสริม สถาบัน กรรมการบริษัท ไทยที่สํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้กรรมการของบริษทั จดทะเบียนต้องผ่านการ
อบรมอย่า งน้ อยหนึ่ งหลัก สูต ร ซึ่งได้แ ก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation
Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทัง้ นี้ เพื่อ นํ า ความรู้แ ละประสบการณ์ ม าพัฒ นา
บริษทั ฯ ต่อไป
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11.2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ รายละเอียดดังนี้
11.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นายธนชาติ นุ่มนนท์
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายสิทธิชยั ลีเกษม
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
นายวิชยั ไม้แก่นสาร
นางจันทร์จริ า สมัครไทย
นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การบริษทั
ทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติกําหนดอํานาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั รายละเอียดดังนี้
อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
1. กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้ าหมาย แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ และควบคุม
การปฏิบ ตั ิงานของผู้บ ริห ารระดับ สูงให้เป็ น ไปตามนโยบายอย่างมีป ระสิท ธิภ าพและก่ อ ให้เกิด
ประสิทธิผล เพือ่ ความมันคงและผลประโยชน์
่
ทส่ี มดุลยังยื
่ นของทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง
2. จัดการบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรัก ษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการ
ปฎิบตั งิ านของกรรมการและผูบ้ ริหารให้เป็ นไปตามหลักการจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ ประเมินผลการ
ปฎิบตั นิ นั ้ ๆ
3. พิจารณาและกําหนดแนวทางกลยุทธ์การบริหารงาน
4. พิจารณาแผนการดําเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้แข่งขันได้ในระดับสากล
5. ประเมินผลการดําเนินงานและการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร
6. คณะกรรมการบริษทั ควรจัดให้มรี ะบบการควบคุมด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และ
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการบริษทั ควรจัดให้มบี ุคคลหรือหน่วยงาน
ทีม่ คี วามเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว และ
ควรทบทวนระบบทีส่ าํ คัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
7. คณะกรรมการบริษทั ควรกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy)
ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ติ ามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษทั ทราบเป็ นประจํา และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความ
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เสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า
ระดับความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและ
รายการผิดปกติทงั ้ หลาย
8. กํากับดูแล สอบทานให้มรี ะบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ มีการจัดระบบ
การตรวจสอบภายในในทุ ก ๆ ด้า นรวมถึงด้า นการเงิน ให้ค วามสะดวกในการปฎิบ ัติงานของ
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายในให้ดาํ เนินงานได้อย่างมีระบบและเป็ นอิสระ
9. กําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และนํ าไปใช้เป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิอย่าง
เคร่งครัด
10. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารให้เกิดประโยชน์สงู สุดและยังยื
่ นต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
11. กํากับดูแลกระบวนการแต่งตัง้ และเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ให้มคี วามโปร่งใสและชัดเจน
12. ควบคุมดูแลจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในบริษทั ฯ ด้วยแนวทางการปฎิบตั แิ ละการ
ตรวจสอบอย่างชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยไม่อนุ ญ าตให้
บุคคลทีม่ ผี ลประโยชน์ในเรื่องนัน้ ๆ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในวาระนัน้ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัท มีห น้ าที่ในการกํากับ ดูแ ลและควบคุม กระบวนการหรือการปฎิบ ตั ิใดๆ ที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ควบคุมดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลและการสือ่ สารใดๆ ในองค์กร
14. พิจารณาแต่งตัง้ และสรรหาผู้บริหารมาทดแทนตําแหน่ งใดในกรณีท่จี ําเป็ น นอกจากนี้ กรรมการ
บริษทั ยังมีบทบาทในการดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้ อง
ผลประโยชน์ ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายธนชาติ นุ่มนนท์
2. นางจันทร์จริ า สมัครไทย
3. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นางจันทร์จริ า สมัครไทย เป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือ
ของงบการเงิน

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติกําหนดอํานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้
อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
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ภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็น ชอบในการพิจ ารณาแต่ งตัง้ โยกย้าย เลิก จ้างหัวหน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. จัด ทํ า รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ด เผยไว้ในรายงานประจํา ปี ข องบริษัท ฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้









ความเห็น เกี่ย วกับ ความถูก ต้อ ง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อ ถือ ได้ข องรายงานทางการเงิน ของ
บริษทั ฯ
ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎ
บัตร (Charter)
รายการอื่น ที่เห็น ว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุ น ทัวไปควรทราบภายใต้
่
ข อบเขตหน้ าที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

7. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา
ดังต่ อ ไปนี้ ซ่ึงอาจมีผ ลกระทบอย่างมีนัย สํา คัญ ต่ อ ฐานะทางการเงิน และผลการดํา เนิ น งานของ
บริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร




รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน
การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
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หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดาํ เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบ ัติก ารอื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้ว ยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบตั งิ านในปี ทผ่ี า่ นมาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
11.2.3 คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-สกุล
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายสิทธิชยั ลีเกษม
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
นายวิชยั ไม้แก่นสาร
นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
นายณรงค์ศกั ดิ ์ โตรุง่ เรืองยศ
นางมาลี อินทร
นายกิตติพนั ธุ์ เชือ้ ทอง

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติกําหนดอํานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร รายละเอียดดังนี้
อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. นํ าเสนอเป้ าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปี
ของบริษัท ฯ การขยายกิจ การ การกํ า หนดแผนการเงิน นโยบายการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล
ตลอดจนพิจ ารณาและกลันกรองข้
่
อ เสนอของฝ่ ายบริห ารเพื่อนํ าเสนอต่ อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตาม
นโยบาย แผนงาน เป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้ และงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
3. พิจารณาอนุ มตั ิการดําเนินงานที่เป็ นธุรกิจปกติ ตลอดจนการดําเนินงานที่เป็ นรายการสนับสนุ น
ธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ซึ่งมีเงือ่ นไขทางการค้าทัวไปในวงเงิ
่
นไม่เกินงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว ทัง้ นี้ พิจารณา
อนุ มตั กิ ารดําเนินงานภายใต้ขอ้ บังคับและหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกีย่ วกับการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และรายการได้ม าจําหน่ ายไปซึ่งสิน ทรัพ ย์ ตลอดจนคู่ม ืออํานาจดําเนิ น การซึ่งได้รบั อนุ ม ตั ิจาก
คณะกรรมการบริษทั
4. พิจ ารณาผลกํ า ไรและขาดทุ น ของบริษัท ฯ และการเสนอจ่ า ยเงิน ปั น ผลระหว่า งกาลเพื่อ เสนอ
คณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
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5. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปั นผลประจําปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั อนุ มตั กิ ่อนนํ าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
11.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ
จํานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-สกุล
นางจันทร์จริ า สมัครไทย
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
นายวิชยั ไม้แก่นสาร
นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติกําหนดอํานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้
อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
1. กําหนดวิธกี ารสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยให้
เหมาะสมกับลักษณะและการดําเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกําหนดคุณสมบัติ และความรูค้ วาม
ชํานาญแต่ละด้านทีต่ อ้ งการให้ม ี
2. สรรหากรรมการ เมือ่ ถึงวาระทีจ่ ะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษทั พิจารณาโดยการ
สรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดาํ รงตําแหน่งต่อ หรือเปิ ดรับการเสนอชื่อจากผูถ้ อื หุน้ หรือ
การใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้
กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสม
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มคี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับเกณฑ์
คุณสมบัตทิ ก่ี าํ หนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุ ค คลที่จ ะถูก เสนอชื่อนัน้ มีคุ ณ สมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มคี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัตทิ ่กี ําหนดไว้ เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
บุ ค คลดังกล่ า วมีค วามยิน ดีท่ีจ ะมารับ ตํ า แหน่ งกรรมการของบริษัท หากได้ร บั การแต่ งตัง้ จาก
ผูถ้ อื หุน้
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและบรรจุช่อื ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้ทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้
7. พิจ ารณาสรรหาประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารและกรรมการผู้จ ัด การตามที่ไ ด้ ร บั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
8. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อให้มคี วามเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ทใ่ี ช้อยู่
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ในปั จจุบนั เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับ
บริษทั ฯ และกําหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มคี วามเป็ นธรรม
และเป็ นการตอบแทนบุคคลทีช่ ว่ ยให้งานของบริษทั ฯ ประสบผลสําเร็จ
9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทเช่น ค่าตอบแทนประจํา ค่าตอบแทนตามผลการ
ดําเนินงาน และค่าเบีย้ ประชุม โดยคํานึงถึงแนวปฏิบตั ทิ อ่ี ุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการ
ขนาดธุรกิจของบริษทั ฯ ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
11. กําหนดค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จดั การตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายทีไ่ ด้พจิ ารณาไว้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุ มตั คิ า่ ตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษทั นําเสนอ
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ
12. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีท่มี กี ารเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการ
และพนัก งาน โดยยึดหลัก ให้เกิดความเป็ น ธรรมต่ อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ก รรมการและ
พนั ก งานปฏิบ ตั ิห น้ าที่เพื่อ ให้เกิด การสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ผู้ถือหุ้น ในระยะยาวและสามารถรัก ษา
บุคลากรทีม่ คี ุณภาพได้อย่างแท้จริง
11.2.5 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-สกุล
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายวิชยั ไม้แก่นสาร
นายณรงค์ศกั ดิ ์ โตรุง่ เรืองยศ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติกําหนดอํานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รายละเอียดดังนี้
อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษทั ฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ าํ คัญ เช่น ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ งด้านการลงทุน และความเสีย่ ง
ที่มผี ลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็ นต้น เพื่อนํ าเสนอคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ
โดยให้สอดคล้องและเป็ นไปตามแนวทางการบริหารความเสีย่ งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสีย่ งแต่ละประเภทให้อยู่ใน
ระดับทีย่ อมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีสว่ นร่วมในการบริหารและควบคุมความเสีย่ ง
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3. ดูแลและติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารความเสีย่ งภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
4. กําหนดเกณฑ์วดั ความเสีย่ งและเพดานความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ จะยอมรับได้
5. กําหนดมาตรการทีจ่ ะใช้ในการจัดการความเสีย่ งให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ประเมินความเสีย่ งในระดับองค์กร และกําหนดวิธกี ารบริหารความเสีย่ งนัน้ ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับ
ได้ รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารบริหารความเสีย่ งตามวิธกี ารทีก่ าํ หนดไว้
7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งและปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียง
พอทีจ่ ะควบคุมความเสีย่ ง
8. มีอํานาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตัง้ และกําหนดบทบาทที่ให้ผูป้ ฏิบตั งิ านทุก
ระดับมีหน้าที่บริหารความเสีย่ งตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งเพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งบรรลุวตั ถุประสงค์
9. รายงานผลเกีย่ วกับการบริหาร การดําเนินงาน สถานะความเสีย่ งของบริษทั ฯ และการเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ รวมถึงสิง่ ที่ตอ้ งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ท่กี ําหนด
เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ
10. จัดทําคูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง
11. ระบุความเสีย่ งด้านต่างๆ พร้อมทัง้ วิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมทัง้ แนวโน้มซึง่
มีผลกระทบต่อบริษทั ฯ
12. จัดทําแผนงานเพือ่ ป้ องกันหรือลดความเสีย่ ง
13. ประเมินผลและจัดทํารายงานการบริหารความเสีย่ ง
14. จัดวางระบบบริหารความเสีย่ งแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
15. ปฏิบตั งิ านอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
11.2.6 ผูบ้ ริ หาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติกําหนดอํานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ รายละเอียดดังนี้
อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร
1. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยรวมเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
2. กําหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
3. ดําเนินการและปฏิบตั ภิ ารกิจทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายและตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษทั
4. สังการ
่ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบาย
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5. อนุ มตั ิและ/หรือมอบอํานาจการทํานิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สําหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ
รวมถึงธุรกรรมทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้รบั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษทั ให้ดําเนินการ
แทน ทัง้ นี้ ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นการผูกพันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ โดยตรง
6. ประสานงานผู้บ ริห ารและพนั ก งานเพื่อ ปฏิบ ัติต ามนโยบายและทิศ ทางทางธุ ร กิจ ที่ไ ด้ร บั จาก
คณะกรรมการบริษทั
7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ เพื่อเพิม่ รายได้
ให้แก่บริษทั ฯ
8. พิจารณาการนําสิทธิและทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษทั ห้าง ร้าน หรือ
สถาบันการเงินเพือ่ นําเสนอคณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
9. พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายค่าใช้จ่ายการดําเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุ มตั ิ
มอบหมายไว้
10. พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารลงทุ น ในตราสารและหลัก ทรัพ ย์ เพื่ อ บัญ ชี ข องบริษั ท ฯ ในวงเงิน ตามที่
คณะกรรมการบริษทั อนุมตั มิ อบหมายไว้
11. อนุ มตั ใิ นหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผูป้ ระกอบกิจการอื่นๆ และ
ให้นําเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ใิ นทีป่ ระชุมคราวถัดไป
12. อนุ ม ัติก ารใช้จ่ า ยเงิน ลงทุ น ที่ สํา คัญ ๆ ที่ไ ด้ กํ า หนดไว้ใ นงบประมาณรายจ่ า ยสํา หรับ ปี หรือ ที่
คณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทํางานของพนักงานให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบตั งิ านด้วย
หลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพือ่ เพิม่ ศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดําเนินการของบริษทั ฯ
16. พิจารณาอนุ มตั กิ ารทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็ นเงื่อนไขปกติทางการค้าเช่น ซื้อขายสินค้าด้วย
ราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือน
ลูกค้าทัวไป
่ เป็ นต้น ภายใต้นโยบายทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ตามทีก่ าํ หนดไว้ในคู่มอื
อํานาจดําเนินการ
17. มีอํานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย บุคคลตามทีเ่ ห็นสมควรตลอดจนกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มอี ํานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับ
ต่างๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในคูม่ อื อํานาจดําเนินการ
18. ดํา เนิ น กิจ การงานอื่น ๆ ตามที่ไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็ นกรณี ๆ ไป ทัง้ นี้
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไม่มอี ํานาจในการอนุ มตั เิ รือ่ งหรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีไ่ ม่ใช่เป็ นเงือ่ นไข
ปกติทางการค้า รายการได้มาจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์สาํ คัญของบริษทั และ/หรือรายการทีป่ ระธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึน้ กับบริษทั ฯ ยกเว้นเป็ นรายการที่เป็ นเงื่อนไขปกติทางการค้าทีไ่ ด้มกี าร
กํ า หนดนโยบายและหลัก เกณฑ์ โดยได้อ นุ ม ตั ิร ายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุ มตั ิไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทํารายการ
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เกีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี าํ คัญของบริษทั ฯ แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรือ่ งดังกล่าว
อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
1. ควบคุมการดําเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงาน และบริหารงานประจําวันของบริษทั ฯ
2. ตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษทั ฯ กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษทั ฯ
รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็ นผู้มอี ํานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สังการ
่
ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร
คําสัง่ หนังสือแจ้งใดๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในคูม่ อื อํานาจดําเนินการ
4. มีอํานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้ายบุคคลตามทีเ่ ห็นสมควร ตลอดจนกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มอี ํานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับ
ต่างๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในคูม่ อื อํานาจดําเนินการ
5. มีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ ข องบริษัท ฯ ตามที่กํ าหนดไว้ในคู่ม ือ
อํานาจดําเนินการ
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
7. อนุมตั แิ ละแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดําเนินงาน
8. ดําเนินการใดๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ทัง้ นี้ กรรมการผูจ้ ดั การ จะไม่สามารถอนุ มตั ริ ายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษทั ฯ
11.3 อํานาจอนุมตั ิ รายการที่สาํ คัญ
รายการ
งบประมาณรายได้และต้นทุน
ประจําปี
งบประมาณค่าใช้จา่ ยฝ่ ายขาย
และบริหารประจําปี
งบประมาณค่าใช้จา่ ยในการ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประจําปี
การชําระค่าสินค้าและบริการทีม่ ี
ใบสังขาย
่
การชําระค่าสินค้าและบริการ
ทัวไป
่
ใบเสนอราคาและใบสังขายสิ
่
นค้า
ทีส่ งซื
ั ่ อ้ จากผูจ้ าํ หน่ายสินค้า
(Supplier) ต่อครัง้ –
กลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั ม๊

คณะกรรมการบริ ษทั

ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
ประธานเจ้าหน้ าที่
คณะกรรมการบริ หาร
บริ หาร

กรรมการผูจ้ ดั การ

ไม่จาํ กัด

-

-

-

ไม่จาํ กัด

-

-

-

ไม่จาํ กัด

-

-

-

วงเงินเกิน
80 ล้านบาท
วงเงินเกิน
10 ล้านบาท
กําไรขัน้ ต้นมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 5 และวงเงิน
เกิน 100 ล้านบาท
และ
กําไรขัน้ ต้นน้อยกว่า
ร้อยละ 5 ทุกวงเงิน

วงเงินไม่เกิน
80 ล้านบาท
วงเงินไม่เกิน
10 ล้านบาท
กําไรขัน้ ต้นมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 5
และวงเงินไม่เกิน 100
ล้านบาท

วงเงินไม่เกิน
50 ล้านบาท
วงเงินไม่เกิน
5 ล้าน บาท
กําไรขัน้ ต้นมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 13 และ
วงเงินไม่เกิน 60 ล้าน
บาท

วงเงินไม่เกิน
30 ล้านบาท
วงเงินไม่เกิน
2 ล้าน บาท
กําไรขัน้ ต้นมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 15 และ
วงเงินไม่เกิน 30 ล้าน
บาท
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รายการ
ใบเสนอราคาและใบสังขายสิ
่
นค้า
ทีส่ งซื
ั ่ อ้ จากผูจ้ าํ หน่ายสินค้า
(Supplier) ต่อครัง้ –
กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
ใบเสนอราคาและใบสังขายสิ
่
นค้า
ทีส่ งซื
ั ่ อ้ จากผูจ้ าํ หน่ายสินค้า
(Supplier) ต่อครัง้ –
กลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม

ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการส่งเสริม
การขาย
การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
ระยะสัน้ ไม่เกิน 1 ปี ต่อครัง้ ต่อ
ราย
การขอวงเงินกู้ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ

คณะกรรมการบริ ษทั
กําไรขัน้ ต้นมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 5 และวงเงิน
เกิน 100 ล้านบาท
และ
กําไรขัน้ ต้นน้อยกว่า
ร้อยละ 5 ทุกวงเงิน
กําไรขัน้ ต้นมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 5 และวงเงิน
เกิน 50 ล้านบาท
และ
กําไรขัน้ ต้นน้อยกว่า
ร้อยละ 5 ทุกวงเงิน
วงเงินเกิน
5 ล้านบาท

ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
ประธานเจ้าหน้ าที่
คณะกรรมการบริ หาร
บริ หาร
กําไรขัน้ ต้นมากกว่า
กําไรขัน้ ต้นมากกว่าหรือ
หรือเท่ากับร้อยละ 5
เท่ากับร้อยละ 13 และ
และวงเงินไม่เกิน 100
วงเงินไม่เกิน 60 ล้าน
ล้านบาท
บาท

กรรมการผูจ้ ดั การ
กําไรขัน้ ต้นมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 15 และ
วงเงินไม่เกิน 30 ล้าน
บาท

กําไรขัน้ ต้นมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 5
และวงเงินไม่เกิน 50
ล้านบาท

กําไรขัน้ ต้นมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 8 และ
วงเงินไม่เกิน 30 ล้าน
บาท

กําไรขัน้ ต้นมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 11 และ
วงเงินไม่เกิน 15 ล้าน
บาท

วงเงินไม่เกิน
5 ล้านบาท

วงเงินไม่เกิน
3 ล้าน บาท

วงเงินไม่เกิน
1 ล้าน บาท

วงเงินเกิน
100 ล้านบาท

วงเงินไม่เกิน
100 ล้านบาท

วงเงินไม่เกิน
50 ล้านบาท

วงเงินไม่เกิน
30 ล้านบาท

ไม่จาํ กัด

-

-

-

หมายเหตุ
1. การอนุ มตั ริ ายการดังกล่าวเป็ นการขอใช้งบประมาณต่อครัง้
2. ผูม้ อี าํ นาจอนุ มตั ทิ ม่ี สี ว่ นได้เสียในรายการดังกล่าวจะไม่สามารถอนุ มตั ริ ายการนัน้ ได้
3. การทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องดําเนินการตามขัน้ ตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

11.4 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
11.4.1 กรรมการบริ ษทั
การสรรหาคณะกรรมการบริษั ท จะพิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ โ ดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ซึง่ องค์ประกอบการสรรหาและแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั รายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
2. คณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องเป็ นกรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั มีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการทุกคนต้องมีคุณ สมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ
2. ต้องสําเร็จการศึกษาอย่างน้อยชัน้ ปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
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3. เป็ นผู้มคี วามรู้ในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุ ทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ค วามรู้
ความสามารถทีม่ เี พือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ
4. เป็ นผูม้ คี วามซื่อสัตย์สจุ ริตและมีคุณธรรมสูง
กรรมการต้องไม่ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีท่ี
กรรมการคนใดคนหนึ่ ง มีตํ า แหน่ ง เป็ นกรรมการในบริษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นอื่ น ๆ เกิ น กว่ า 5 บริษั ท
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว และ
รายงานเหตุผลในการแต่งตัง้ กรรมการดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ซึง่ ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้ หมดออก
จากตําแหน่ ง หากไม่สามารถแบ่งจํานวนกรรมการทัง้ หมดออกเป็ นสามส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่
ออกมีจํานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกกลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งอีกก็ได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ่
 เสียชีวติ
 ลาออก (โดยมีผลตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จดหมายลาออก)
 ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของกฎหมาย
หรือตามข้อบังคับบริษทั ฯ
 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
 ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก
11.4.2 กรรมการอิ สระ
การสรรหากรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัตโิ ดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ซึ่งบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ
จะพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับและกฏระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ จํานวนกรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทัง้ หมดและไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระมีรายละเอียดดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ น หรือเคยเป็ น กรรมการที่ม ีส่วนร่วมบริห ารงาน ลูก จ้าง พนัก งาน ที่ป รึก ษาที่ได้เงิน เดือน
ประจํา หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้ อ ยกว่า 2 ปี ก่ อ นวัน ที่ไ ด้ร บั การแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการอิส ระ ทัง้ นี้ ลัก ษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษา ของส่วนราชการ
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
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3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุม
ของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีก่ ระทําเป็ นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริม ทรัพ ย์ รายการเกี่ยวกับ สินทรัพ ย์ห รือบริก าร หรือการให้ห รือรับ ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ
รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชําระต่ออีก
ฝ่ ายหนึ่ ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้
ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผู้ถอื หุ้นที่มนี ัย ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ีอํานาจควบคุม ของบริษัท ฯ และไม่เป็ น ผู้ถือหุ้น ที่ม ีนัย ผู้ม ี
อํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
9. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ น หุ้นส่วนที่ม ีนัยในห้างหุ้น ส่วน หรือเป็ น กรรมการที่มสี ่วนร่วมบริห ารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ม ี
นัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
10. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
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11.4.3 กรรมการตรวจสอบ
การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบัตโิ ดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และนํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติ ซึ่ ง องค์ ป ระกอบการสรรหาและแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยสมาชิกทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
2. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ เพียงพอที่จะ
สามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
คุณสมบัตขิ องสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. เป็ นกรรมการอิสระที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามคํานิยามของกรรมการอิสระที่กําหนดโดยประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษทั จด
ทะเบียน
4. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะมีกําหนด 3 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เมื่อ
สิ้น สุดวาระการดํารงตําแหน่ ง สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้เข้าดํารง
ตําแหน่งใหม่อกี ได้ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ อาจเห็นสมควร
11.4.4 กรรมการบริ หาร
การสรรหากรรมการบริหารจะพิจารณาคุณสมบัตโิ ดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และนํ าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุ มตั ิการแต่งตัง้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารทําหน้ าที่ในการ
บริหารกิจการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้ าหมายทีก่ ําหนดไว้ และพิจารณา กลันกรองเรื
่
่อ ง
ต่างๆ ก่ อนนํ าเสนอต่ อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนติด ตามการดําเนิ น นโยบายและแนวทางการ
บริหารงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11.4.5 กรรมการบริ หารความเสี่ยง
การสรรหากรรมการบริห ารความเสี่ยงจะพิจารณาคุณ สมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงทําหน้ าที่กําหนดนโนบาย โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ย งขององค์ก ร รวมถึงการรายงานผลการบริห ารความเสี่ย งต่ อ คณะกรรมการบริษัท อย่า ง
สมํ่าเสมอ
11.4.6 ผูบ้ ริ หารระดับสูง
การสรรหาประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริห ารและกรรมการผู้ จ ัด การ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พจิ ารณาถึงคุณสมบัติท่คี รบถ้วน เหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ
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ประสบการณ์ ท่ีเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดํา เนิ น งานของบริษัท ฯ และนํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ จะพิจารณาถึงคุณสมบัตทิ ่คี รบถ้วนและความ
เหมาะสมโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในและกํากับดูแลกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน (รวมถึงคูส่ มรสและ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ) ซึง่ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั ฯ รายละเอียดดังนี้
1. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ํารงตําแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับ
ผู้จ ดั การฝ่ ายขึ้น ไปหรือ เทีย บเท่ า เกี่ย วกับ หน้ า ที่ท่ีต้อ งจัด ทํ า และส่ง รายงานการถือ หลัก ทรัพ ย์ข องตน
คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
2. กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ํารงตําแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า จัดทําและนําส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคูส่ มรส และของบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ ส่งผ่านมายังเลขานุ การของบริษทั ฯ ก่อนนํ าส่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ทุ ก ครัง้ โดยให้จดั ทําและนํ าส่งภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดํารง
ตําแหน่ งเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันทําการ
นับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้
3. กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญ ชีหรือการเงินที่เป็ นระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ ซึง่ มี
ผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะ
เผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษทั ฯ จนกว่าบริษทั ฯ จะได้เปิ ดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนแล้วโดยบริษทั ฯ จะแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริหารใน
สายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควร
รอคอยอย่างน้อย 24 ชัวโมงภายหลั
่
งการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูล
ทีเ่ ป็ นสาระสําคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
4. กําหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝืนนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์สว่ นตนซึง่ เริม่ ตัง้ แต่การตักเตือน
เป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชัวคราวโดยไม่
่
ได้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึง่ การลงโทษจะพิจารณาจาก
เจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ
11.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดบัญชีปี 2558-2559 ให้แก่บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ
เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ค่าตอบแทน (บาท)

ปี 2558
1,100,000

ปี 2559
1,165,000

บริษัทฯ ไม่มกี ารจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) ให้แก่ผู้สอบบัญ ชีในปี 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี
2559
ส่วนที่ 2.3.11 หน้า 20

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

11.7 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2559 เมื่อวัน ที่ 23 พฤศจิก ายน 2559 มีม ติกําหนดนโยบายการไม่
ประกอบธุรกิจอันเป็ นการแข่งขันหรือเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั ฯ รายละเอียดดังนี้
1. กรรมการของบริษทั ฯ จะไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษทั ฯ หรือเข้า
เป็ นหุ้น ส่ว นในห้า งหุ้น ส่ว นสามัญ หรือ เป็ นหุ้น ส่ว นไม่จํา กัด ความรับ ผิด ในห้า งหุ้น ส่วนจํา กัด หรือ เป็ น
กรรมการของบริษทั อื่นทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับบริษทั ฯ ไม่ว่าจะ
ทําเพือ่ ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
2. กรรมการของบริษทั ฯ จะไม่กระทําการอันใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
3. ในกรณีทก่ี รรมการของบริษทั ฯ ท่านใด ประสงค์จะลงทุนในธุรกิจอันเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะ
โดยตรงหรือโดยอ้อม บริษทั ฯ มีสทิ ธิท่จี ะพิจารณาการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าวก่อน ภายใต้
ข้อกําหนดและเงือ่ นไขดังนี้
3.1 ให้กรรมการท่านดังกล่าวแจ้งความประสงค์ พร้อมทัง้ ระบุรายละเอียดทีส่ าํ คัญของธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องให้
บริษัท ฯ ทราบ รวมทัง้ ให้ข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้บ ริษัท ฯ พิจารณาว่าจะเข้าลงทุน ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ อง
หรือไม่
3.2 คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาและแจ้งผลว่าบริษทั ฯ จะเข้าลงทุนในในธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องหรือไม่ ให้
กรรมการท่านดังกล่าวทราบภายในระยะเวลา 45 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ข้อมูลจากกรรมการท่าน
ดังกล่าวแล้ว หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามทีบ่ ริษทั ฯ และกรรมการท่านดังกล่าวจะตกลง
3.3 ในกรณี ท่ีบ ริษัท ฯ ปฏิเสธไม่ลงทุ น ในในธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่ อง หรือบริษัท ฯ ไม่แจ้งผลการพิจารณาให้
กรรมการท่านดังกล่าวทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรภายในระยะเวลาตามที่กําหนด ให้กรรมการท่าน
ดังกล่าวมีสทิ ธิทจ่ี ะลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องดังกล่าวได้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านได้รบั ทราบนโยบายดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว และหากมีการ
แต่งตัง้ กรรมการท่านใหม่ บริษทั ฯ จะดําเนินการแจ้งให้กรรมการท่านดังกล่าวได้รบั ทราบนโยบายดังกล่าวเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรด้วยเช่นกัน
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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
12.1 นโยบายภาพรวม
บริษทั ฯ มุง่ มันที
่ จ่ ะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของชุมนุ มในทุกๆ พืน้ ที่
ทีเ่ ข้าไปดําเนินธุรกิจตามหลักปฏิบตั สิ ากล โดยให้ความสําคัญต่อการมีสว่ นร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนา
วิถีชีวิต และความเป็ นอยู่ ท่ี ดีอ ย่ า งยัง่ ยืน ทัง้ นี้ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อ วัน ที่ 26
กุมภาพันธ์ 2559 มีมติกําหนดนโยบายด้านความรับผิดต่อสังคม โดยมีหลักการปฏิบตั ติ ามแนวกิจการเพื่อสังคม
ตามมาตรฐานสากล
12.2 การดําเนิ นงานและการจัดทํารายงาน
1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ถือปฏิบตั แิ นวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมันต่
่ อผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
อันจะส่งผลดีต่อบริษทั ฯ ในระยะยาว โดยบริษทั ฯ มีหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
1. หลีกเลีย่ งการดําเนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มกี ระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็ นธรรมและมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่
สําคัญอย่างครบถ้วน
2. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลีย่ งพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด
กัน
3. ไม่สนับสนุ นการดําเนินการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ ์
4. จัดให้มรี ะบบการบริหารจัดการที่สามารถป้ องกันการจ่ายสินบนและทุจริตหรือสามารถตรวจสอบพบ
ได้โดยไม่ชกั ช้า รวมถึงมีกระบวนการแก้ไขปั ญหาที่มปี ระสิทธิภาพพร้อมกับให้ความเป็ นธรรมหาก
เกิดกรณีดงั กล่าวขึน้
5. รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสําคัญ ของการต่อต้านการทุจริต รวมทัง้ การ
กรรโชกและการให้สนิ บนในทุกรูปแบบ
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบ โดยมุ่งเน้ นการส่งเสริมคุณธรรม
สร้างจิตสํานึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบตั ิงาน บริษทั ฯ จึงกําหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันและสื
่
่อสารให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้รบั ทราบ เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจและ
ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชันไม่
่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พงึ ละเลยหรือ
เพิกเฉยเมือ่ พบการกระทําทีเ่ ข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
2. กําหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรือการทําสัญ ญาใดๆ โดยแต่ละขัน้ ตอนต้องมี
หลักฐานประกอบอย่างชัดเจนและมีการกําหนดอํานาจอนุมตั อิ ย่างเหมาะสมและรัดกุม
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3. กําหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านการเงินและการบัญ ชีท่มี ปี ระสิทธิภาพ เพื่อให้
มันใจว่
่ าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็ นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4. กํ า หนดหลัก การให้ ห รือ การรับ ของขวัญ สิ่ง ของ หรือ การบัน เทิง ที่อ าจมีผ ลให้ เกิด ข้อ สงสัย ใน
พฤติกรรมการทุจริตหรือการให้สนิ บน หากเป็ นการรับของขวัญควรเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่ควร
เป็ นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักว่าการกระทําหรือไม่กระทําใดๆ ต้องอยู่ภายใต้
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
5. จัดให้มกี ารสือ่ สารนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไปยั
่
งกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ให้รบั ทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนํ าไปปฏิบตั โิ ดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบการสือ่ สารภายในองค์กร เป็ นต้น
6. กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชันในกรณี
่
ท่พี บเหตุการณ์ท่นี ่ าสงสัยส่อให้
เกิดการทุจริตและการประพฤติมชิ อบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ โดยผู้แจ้ง
เบาะแสสามารถส่งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ไปยังบริษทั ฯ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมลล์
หรือจดหมาย
7. จัดทํากลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยการกําหนด
ข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสให้เป็ นความลับ กรณีท่ขี อ้ มูลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเปิ ดเผย ผูท้ ่มี หี น้าที่ดูแล
รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกดําเนินการลงโทษทางวินยั
8. กําหนดบทลงโทษกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีม่ กี ระทําการทุจริตคอร์รปั ชันหรื
่ อสนับสนุ นการ
กระทําที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยจะดําเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณีเช่น
ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และดําเนินคดีตามกฎหมาย เป็ นต้น
9. กําหนดให้มกี ารตรวจสอบและรายงานตามลําดับขัน้ ของสายงานการบังคับบัญชาของผู้กระทําการ
ทุจริตจนกระทังถึ
่ งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษทั
10. กําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตขึน้ รวมถึงผลกระทบโดย
ครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําให้สูญเสียทรัพย์สนิ
การคอร์รปั ชันที
่ ่ผู้บ ริห ารสามารถฝ่ าฝื น ระบบควบคุ ม ภายใน (management override of internal
controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาํ คัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สนิ โดยไม่ถูกต้อง
เป็ นต้น
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยบริษทั ฯ มีหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
1. สนับสนุ นและเคารพในการปกป้ องสิทธิมนุ ษยชน โดยหมันตรวจตรา
่
ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ส่งเสริมให้มกี ารเฝ้ าระวังการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของตน และกระตุน้
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการสิทธิมนุ ษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้าน
สิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษทั ในเครือ ผูร้ ว่ มทุน และคูค่ า้
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3. บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ่อบุคลากรของบริษทั ฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยก ถิน่
กําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือ
สถานะอื่นใดทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน
4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ทรัพยากรบุคคลเป็ นสิง่ สําคัญ ที่ส่งเสริมและผลักดันการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงการ
ปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม จึงได้จดั ทํานโยบายด้านบริหารงานบุคคลโดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บริษทั ฯ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยมีผลตอบแทนที่เหมาะสมและ
สร้างแรงกระตุน้ ในการทํางานทัง้ ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการทีเ่ หมาะสม
ตามระเบียบของบริษทั ฯ อีกทัง้ ให้โอกาสบุคลากรของบริษทั ฯ ศึกษาเพิม่ เติมทัง้ ในระดับอุดมศึกษา
และการอบรมทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
2. บุคลากรของบริษทั ฯ ทุกคนต้องปฏิบตั หิ น้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ
ซื่อสัตย์สุจริต เทีย่ งธรรม ยึดมันในคุ
่ ณธรรม ไม่มอบหมายหน้าทีข่ องตนให้กบั บุคคลใดบุคคลหนึ่งทํา
แทนไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่จะเป็ นการจําเป็ นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานทีไ่ ม่ตอ้ ง
ใช้ความสามารถเฉพาะของตน
3. บุ ค ลากรของบริษัท ฯ ต้อ งปฏิบ ัติงานตามสายบังคับ บัญ ชา รับ คํ า สังและรั
่
บ ผิด ชอบโดยตรงต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาของตน ไม่ขา้ มสายการบังคับบัญชาหากไม่มคี วามจําเป็ น หลีกเลีย่ งการวิพากษ์วจิ ารณ์
ผู้บ ัง คับ บัญ ชา และผู้ร่ว มงานที่อ าจก่ อ ให้ เกิด ความเสีย หายต่ อ บุ ค คลนั น้ หรือ ต่ อ บริษัท ฯ ทัง้ นี้
บุคลากรของบริษัทฯ จะเปิ ดโอกาสและเปิ ดใจรับฟั งความคิดเห็นของผู้ใต้บงั คับบัญ ชา และเพื่อน
ร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟั งด้วยเหตุและผล
4. บุคลากรของบริษทั ฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิง่ อํานวยความสะดวกของบริษทั ฯ
ในหน้ าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิง่ อํานวยความสะดวกไปในการอื่น
นอกจากการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือสวัสดิการทีต่ นมีสทิ ธิโดยชอบ
5. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีกริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตน
เหมาะสมกับหน้าทีก่ ารงาน ธรรมเนียมท้องถิน่ โดยไม่สร้างความเสือ่ มเสียต่อภาพลักษณ์บริษทั ฯ
6. บุคลากรของบริษทั ฯ สามารถใช้ช่อื และตําแหน่ งของตนเรีย่ ไรเงินเพื่อการกุศลทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั แต่
ห้ า มใช้ ช่ื อ ของบริษั ท ฯ หรือ ตํ า แหน่ ง ในบริษั ท ฯ ในการเรี่ย ไรเงิน เป็ นการส่ ว นตั ว ไม่ ว่ า ด้ ว ย
วัตถุประสงค์ใด
7. บุ ค ลากรของบริษัท ฯ ควรให้ ค วามร่ว มมือ ในกิจ กรรมที่ บ ริษั ท ฯ จัด ขึ้น เพื่ อ สร้า งความสามัค คี
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน รวมทัง้ กิจกรรมเพือ่ สังคมทีบ่ ริษทั ฯ จัดขึน้
8. ห้ามบุคลากรของบริษทั ฯ กระทําการที่ก่อความเดือดร้อน รําคาญ บันทอนกํ
่
าลังใจผู้อ่นื ก่อให้เกิด
ความเป็ นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบตั งิ าน ที่มลี กั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากร
ของบริษทั ฯ หรือบุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาติดต่อธุรกิจ รวมถึงการละเมิดทางเพศ การเกีย้ วพาราสี การ
ลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซง่ึ ภาพลามกอนาจารทัง้ ทางวาจาและการสัมผัส
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5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
บริษัท ฯ คํานึ งถึงความพึงพอใจสูงสุด ของลูก ค้า ซึ่งเป็ น ผู้ท่ีซ้ือ สิน ค้าและบริก ารจากบริษัท ฯ รวมทัง้
ผูบ้ ริโภคซึง่ เป็ นผูท้ ใ่ี ช้สนิ ค้าและบริการทีบ่ ริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ายด้วยราคาทีเ่ ป็ นธรรม มีคุณภาพ และมี
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผูบ้ ริโภค โดยบริษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1. บริษทั ฯ มุ่งมันพั
่ ฒนาสินค้าและบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริษทั ฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและผูบ้ ริโภคอย่างเต็มทีด่ ว้ ยราคาทีส่ มเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่
จํากัดสิทธิของผูบ้ ริโภค และมีเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นธรรมสําหรับผูบ้ ริโภค
2. บริษทั ฯ ต้องไม่ทาํ การใดอันเป็ นการหลอกลวงหรือทําให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้าและบริการ
3. บริษัทฯ มุ่งมันพั
่ ฒ นาความปลอดภัยในการใช้สนิ ค้าและบริการ ความปลอดภัยของผู้บริโภคนัน้ มี
ความสําคัญยิง่ บริษทั ฯ ต้องกําหนดให้มปี ้ ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ
รณรงค์และอบรมพนักงานในเรือ่ งความปลอดภัยสําหรับผูบ้ ริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษทั ฯ
มุ่งส่งเสริมและปลูกฝั งจิตสํานึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมให้เป็ นวิถี
ดําเนิ นชีวติ ประจําวันของบุคลากร เพื่อประโยชน์ ของทุกคน รวมทัง้ ชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ
สนับสนุนให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิน้ เปลือง โดยบริษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1. บริษทั ฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็ นเรือ่ งสําคัญโดยจัดทําข้อกําหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่ง แวดล้ อ มที่ม ีม าตรการไม่ น้ อ ยกว่ า ที่ก ฎหมายกํ า หนดตาม
มาตรฐานสากล บุคลากรของบริษทั ฯ ต้องศึกษาและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย นโยบายข้อกําหนด และ
มาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
2. บริษทั ฯ จะดําเนินการทุกวิถที างเพื่อควบคุมและป้ องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจาก
อุบตั ิเหตุ อัค คีภยั การบาดเจ็บ หรือเจ็บ ป่ วยจากการทํางาน ทรัพ ย์สนิ สูญ หายหรือเสียหาย การ
ละเมิด ระบบรัก ษาความปลอดภัย การปฏิบ ัติงานไม่ ถู ก วิธี และความผิด พลาดต่ า งๆ ที่เกิด ขึ้น
ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานทีป่ ลอดภัยต่อบุคลากร และมีการซักซ้อมแผนการรักษา
ความปลอดภัยเป็ นประจํา ทัง้ นี้ ถือเป็ นหน้ าที่รบั ผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงาน
อุบตั เิ หตุ อุบตั กิ ารณ์ โดยปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีก่ าํ หนดไว้
3. บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ าและสาธารณูปการ โดยจัดให้มแี ผนควบคุมและป้ องกันเหตุฉุกเฉินใน
ทุกพื้นที่ปฏิบตั ิการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการ
จัดการเหตุ ฉุกเฉิน ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเช่น เพลิงไหม้ ก๊าซสารเคมี หรือของเสียรัวไหล
่
และมีการ
เตรีย มพร้อ มต่ อ เหตุ วิก ฤตอื่น ที่ อ าจทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงัก เสื่อ มเสีย ชื่อ เสีย ง และ
ภาพลักษณ์ขององค์กร
4. บริษัทฯ จะจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ขอ้ มูล
ให้กบั บุคลากรของบริษัทฯ พนักงานของผู้รบั จ้าง ตลอดจนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ทราบและเข้าใจในนโยบายกฎระเบียบ ขัน้ ตอนวิธปี ฏิบตั ิ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ
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ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนนํ าไปยึดถือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง โดยไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สนิ และสิง่ แวดล้อม
5. บริษทั ฯ มุง่ มันมี
่ สว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรือ่ งคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่ แวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุดโดยตระหนักถึง
ความสําคัญของสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิง่ แวดล้อมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวติ ของคนในชุมชนตามหลักการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ น
6. หากการปฏิบตั งิ านใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่ง แวดล้ อ ม หรือ พบว่ า การปฏิ บ ัติ ง านมีผ ลกระทบทางด้ า น
สิง่ แวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้บุค ลากรของบริษัท ฯ ยุติก ารปฏิบตั ิงานเท่าที่ทําได้ช วคราวเพื
ั่
่ อแจ้ง
ผูร้ ่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบเพื่อดําเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป
ห้ามปฏิบตั งิ านต่อไปโดยเด็ดขาด
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ เป็ นบริษทั ที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม บริษทั ฯ ย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในการ
พัฒนา และคืนกําไรสูช่ ุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษทั ฯ เจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นตามการพัฒนาของ
สังคม บริษทั ฯ ถือเป็ นหน้าทีแ่ ละเป็ นนโยบายหลักในการให้ความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม
โดยมุ่ ง เน้ น ให้ เกิ ด การพัฒ นาสัง คม ชุ ม ชน สิ่ง แวดล้ อ ม ทํ า นุ บํ า รุ ง ศาสนา สร้า งสรรค์ แ ละอนุ ร กั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ สนับสนุ นการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุ นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ แก่
ชุมชนทีด่ อ้ ยโอกาสให้เป็ นชุมชนทีเ่ ข้มแข็งพึง่ พาตนเองได้ โดยบริษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1. บริษัทฯ มุ่งที่จะทําความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะและข้อเท็จจริงในการดําเนิ นงาน ความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม โดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริงที่
อาจเปิ ด เผยได้ ให้ค วามร่วมมือในการให้ข้อ มูลกับ นัก ลงทุ น ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทัวไปอย่
่
างทัน
สถานการณ์
2. บริษทั ฯ มุง่ มันที
่ จ่ ะมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรือ่ งคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สูงสุด โดย
ตระหนั ก ถึง ความสํา คัญ ของสิ่ง แวดล้อ มและความปลอดภัย ของผู้ม ีส่ว นได้ส่ว นเสีย ที่เกี่ย วข้อ ง
ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิง่ แวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน
ตามหลักการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
3. บริษทั ฯ จะคํานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มผี ลกระทบต่อความ
เสียหายของสังคม สิง่ แวดล้อม และคุณ ภาพชีวติ ของประชาชนน้ อยที่สุด สนับสนุ นการลดการใช้
พลังงานและทรัพยากร
4. บริษทั ฯ ปลูกฝั งจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ความสําคัญในการทําธุรกรรมกับคู่คา้ ทีม่ เี จตจํานงเดียวกันกับบริษทั ฯ ในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เป็ นผูน้ ําในการส่งเสริมการใช้และการอนุ รกั ษ์พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพเพือ่ ประโยชน์ต่อชนรุน่ หลัง
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5. บริษทั ฯ จะคืนกําไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สงั คมและสิง่ แวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอ
กิจกรรมที่จะกระทําต้องเป็ นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
ได้จริง หากเลือกใช้การบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รบั บริจาค เพื่อให้แน่ ใจว่านํ าไปใช้เพื่อการ
กุศลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อประโยชน์ อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสาร
หลักฐาน
12.3 กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (after process)
บริษัท ฯ มุ่งเน้ น การดําเนิ น ธุ รกิจ ไปพร้อ มความรับ ผิด ชอบต่ อ สังคม ในช่วงเวลาที่ผ่ า นมา บริษัท ฯ ได้จ ดั
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมการทําประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
1. กิ จกรรมปลูกป่ าชายเลนและปล่อยสัตว์นํ้า
บริษทั ฯ จัดกิจกรรมปลูกป่ าชายเลนและปล่อยสัตว์น้ํ า มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ผืนป่ าและสร้างสมดุลทาง
ธรรมชาติให้แก่ระบบนิเวศน์ รวมถึงปล่อยสัตว์น้ํ าให้กลับคืน สู่ธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมนี้ จดั ขึ้น ณ หน่ วย
บัญชาการนาวิกโยธิน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

2. กิ จกรรมปฏิ บตั ิ ธรรม
บริษัทฯ จัดกิจกรรมปฏิบตั ิธรรม นัง่ สมาธิ เดินจงกลม รวมถึงการถวายภัตราหาร ปั จจัย และสังฆทาน
ต่างๆ ณ วัดตะเคียน จังหวัดระยอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกท่าน
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3. กิ จกรรมปลูกป่ าเทิ ดพระเกียรติ
บริษัท ฯ จัด กิจ กรรมปลูก ป่ าเทิด พระเกียรติร่วมกับ ชุ ม ชนเนิ น พยอม มาบตาพุ ด จังหวัด ระยอง โดยมี
จุดประสงค์เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาคนํ้าดื่มและหมวกให้แก่
ชุมชนเพือ่ ใช้ประโยชน์ต่อไป
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13. การควบคุม ภายในและการบริหารจัด การความเสี่ย ง
13.1 ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อ ระบบการควบคุม ภายในของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในทีด่ ี เพื่อช่วยให้การดําเนินธุรกิจ รวมถึง
การปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ ่างๆ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และมีกลไกการถ่วงดุลอํานาจ โดยคณะกรรมการบริษทั
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่สอบทานให้บริษัท ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีด่ ี ตลอดจนสอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้
เป็ น ไปอย่า งเหมาะสมและมีป ระสิท ธิภ าพเพื่อให้ม นั ่ ใจว่ าบริษัท ฯ มีระบบการดํา เนิ น ธุ รกิจที่ส อดคล้อ งกับ
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3
ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมิน และพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุ ม
ภายในของบริษทั ฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้แนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission (“COSO”) โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหารทัง้ 5 ด้าน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information and Communication)
ระบบติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในทีม่ คี วาม
เพียงพอและความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจแล้ว โดยระบบควบคุมภายในทัง้ 5 ส่วนมีประสิทธิผล
ที่จะป้ องกัน เรื่อ งการทํ าธุ รกรรมกับ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บ ริห าร หรือบุ ค คลที่เกี่ย วข้อ งของบุ ค คล
ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดให้มบี ุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน และ
ติด ตามควบคุ ม ดูแลการดําเนิ น งาน เพื่อให้ส ามารถป้ อ งกัน ทรัพ ย์สิน ของบริษัท ฯ จากการที่ก รรมการหรือ
ผูบ้ ริหารนํ าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มอี ํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่มคี วามขัดแย้งและบุคคลที่
เกี่ย วโยงอย่ างเพียงพอ อีก ทัง้ บริษัท ฯ ได้ว่าจ้า งบริษัท เอ็ม เอ คอนซัลติ้ง จํากัด (“เอ็ม เอ”) เพื่อ ทําหน้ า ที่
ตรวจสอบ และประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยการสัมภาษณ์และสอบถามจาก
ผู้บริหาร ผู้จดั การฝ่ าย และพนักงานที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างองค์กร การตรวจสอบเอกสาร เป็ นต้น โดยผู้
ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จดั ทํารายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุ ม ภายในของบริษัทฯ และนํ าเสนอ
รายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ดําเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน ซึ่งจะนํ าไปสู่การเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ให้แก่
บริษทั ฯ ในระยะยาว
13.2 ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ ระบบการควบคุม ภายในของบริษทั ฯ
ในการพิจารณาแบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยนัน้ กรรมการตรวจสอบไม่มคี วามเห็นแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั แต่อย่างใด
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13.3 ความเห็น ของผูต้ รวจสอบภายในต่อ ระบบการควบคุม ภายใน
บริษทั ฯ ว่าจ้างบริษทั เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จํากัด (“เอ็มเอ”) เพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ โดย
เอ็มเอ ได้มอบหมายให้ นายสมชาติ กาลสุข หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็ นผู้รบั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิ
หน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ ซึ่งนายสมชาติ กาลสุข มีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่ องจากเป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการ
ทํางานด้านการตรวจสอบภายในเป็ นอย่างดี และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี้
การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ํารงตําแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯ เริม่ ว่าจ้าง เอ็มเอ ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 โดยผูต้ รวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในเบือ้ งต้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งเป็ นการสอบทานเบือ้ งต้นของระบบ
ควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ เอ็มเอ ได้เข้าตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมภายใน ครัง้ ที่ 1 เมื่อ
วัน ที่ 19 ตุ ลาคม 2558 ถึงวัน ที่ 30 ตุ ลาคม 2558 และได้เข้า ตรวจติด ตามการปรับ ปรุงแก้ไขระบบควบคุ ม
ภายใน ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 อีกทัง้ เอ็มเอ ได้เข้าตรวจติดตาม
ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เพื่อตรวจติดตามความเหมาะสมและความ
สมํ่าเสมอของการปฏิบตั ติ ามนโนบายและระบบควบคุมภายในทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 3/2559 เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ผูต้ รวจสอบภายในได้
นําเสนอรายงานการติดตามการควบคุมภายในครัง้ ที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม
2559 ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการและปฏิบตั ติ ามนโยบายและระบบ
ควบคุมภายในทีก่ ําหนดไว้อย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอในทุกประเด็น ซึง่ สามารถสรุปรายงานผลการตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายใน รายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 2.3.13 หน้า 2

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ประเด็น ที่ต รวจพบ

การตรวจติ ด ตามของผูต้ รวจสอบภายใน
การตรวจติ ด ตามของผูต้ รวจสอบภายใน
คร งที
ั้ ่ 2
ครังที
้ ่ 3 (ตรวจติ ด ตามการปฏิ บ ตั ิ งาน)
บริษัท ฯ ได้กําหนดตารางอํานาจอนุ ม ตั ิไว้เป็ น ลายลัก ษณ์ ผู้ป ฏิบ ตั ิงานของบริษัท ฯ มีค วามเข้าใจและปฏิบ ตั ิต าม
อัก ษรแล้ว เสร็จ ในเดือ นกัน ยายน 2558 และได้ ส่ือ สารให้ ตารางอํานาจอนุมตั อิ ย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอ
พนักงานทุกคนรับทราบผ่านทางการประชุมพนักงานบริษทั
ประจําเดือน เพือ่ นําไปปฏิบตั ติ าม

1. บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารจัดทําตารางอํานาจอนุ มตั แิ ละสือ่ สาร
ให้รบั ทราบตรงกัน เพื่อ แสดงถึงความชัด เจนของการ
กระจายอํ า นาจ การกํ า หนดการมอบหมายและจํา กัด
อํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บ ริห ารระดับ สูง ผู้บ ริห าร และ
พนักงาน
2. บริษัท ฯ ไม่ มีน โยบายและระเบีย บปฏิบ ัติเกี่ย วกับ การ บริษั ท ฯ ได้ จ ัด ทํ า นโยบายการทํ า รายการกั บ บุ ค คลที่
อนุ มตั ธิ ุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกันเสมือนเป็ นรายการที่ทํากับ เกีย่ วข้องกันและการดําเนินการของบริษทั ฯ เมื่อมีรายการที่
บุคคลภายนอก
เกีย่ วข้องกัน ซึง่ ครอบคลุมถึงกระบวนการการอนุ มตั ริ ายการ
ที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ท่ไี ม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้ ๆ และ
นโยบายราคาและเงื่อนไขของรายการทีเ่ กี่ยวข้องกันเสมือน
เป็ นรายการทีก่ ระทํากับบุคคลภายนอก

3. บริษั ท ฯ มีก ารจัด ทํ า ขัน้ ตอนการปฏิ บ ัติ ง านเรื่อ งการ
คัดเลือกและประเมินผูข้ าย เพื่อตอบสนองข้อกําหนดของ
ระบบควบคุมคุณภาพ (ISO) แต่ยงั ไม่มขี นั ้ ตอนเกี่ยวกับ
การแก้ไข/เปลีย่ นแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลผูข้ าย (vendor
master file) โดยปั จจุ บ นั การแก้ไข/เปลี่ย นแปลงข้อมู ล
ดังกล่าวกระทําโดยไม่มเี อกสารประกอบ

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษทั ฯ
ได้รบั การพิจารณาจากทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษั ท ในการประชุ ม รายไตรมาส เพื่ อ
พิจ ารณาว่ า ข้อ กํ า หนดและเงื่อ นไขในการทํ า รายการ
ระหว่ า งกัน เป็ นไปอย่ า งสมเหตุ ส มผลและจํ า เป็ นเพื่ อ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และรายการระหว่างกันดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อ นไขทั ว่ ไปและเป็ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ตามปกติของบริษัท ฯ โดยไม่มีการถ่ ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

บริษทั ฯ มีการจัดทําขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเรื่องการคัดเลือก การคัดเลือกผูข้ ายและการประเมินผูข้ ายรายปี มกี าร
และประเมิ น ผู้ ข าย เพื่ อ ตอบสนองข้ อ กํ า หนดของระบบ ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีก่ ําหนดไว้อย่างเหมาะสม
ควบคุมคุณภาพ (ISO) และต่อมาบริษัทฯ ได้จดั ทําขัน้ ตอน
การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการแก้ไขและเปลีย่ นแปลงข้อมูลใน
ฐานข้อ มู ล ผู้ข าย (vendor master file) และโอนย้า ยความ
รับ ผิ ด ชอบไปที่ แ ผนกการเงิน โดยขัน้ ตอนการปฏิ บ ั ติ
ดัง กล่ า วเริ่ม ใช้ ใ นเดื อ นตุ ล าคม 2558 จากการทดสอบ
รายการเรื่องการคัดเลือกผู้ขายพบว่าผู้ปฏิบตั งิ านได้ปฏิบตั ิ
ส่วนที่ 2.3.13 หน้า 3

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ประเด็น ที่ต รวจพบ

4. จากการสอบถามและสอบทานเอกสาร บริษั ท ฯ ไม่ มี
ลํา ดับ ขัน้ การอนุ ม ัติในการออกใบเสนอราคา ใบเสนอ
ราคาซึง่ จัดทําโดย Sales application หรือ Sales Admin
ส่วนใหญ่ จะถูกนํ าส่งลูกค้าโดยไม่ได้มกี ารสอบทานจาก
พนักงานขายหรือผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย โดยทีบ่ างฝ่ ายมีการ
ลงชื่อ สอบทานโดยพนักงานขายหรือผู้จดั การฝ่ ายขาย
แต่เป็ นการลงชื่อแทนซึ่งให้ผลไม่ต่างกัน ก่อให้เกิดความ
เสีย่ งทีข่ อ้ มูลในใบเสนอราคาดังกล่าวเกิดความผิดพลาด
5. บริษัท ฯ ไม่มีแผนภาพขัน้ ตอนการปฏิบ ตั ิงานเกี่ยวกับ
การพิจารณาและทบทวนเครดิตลูกค้า แผนกการเงินมี
รายละเอียดการทํางานแต่ละขัน้ ตอนอยู่ก่อนแล้วแต่ยงั
ขาดแผนภาพในการทํางานทีแ่ สดงถึงจุดควบคุมทีช่ ดั เจน
ในการสอบทานการคํานวณซึง่ ถูกกระทําภายนอกระบบ
6. บริษัท ฯ ไม่มีน โยบายเกี่ย วกับการพิจารณาอายุ สนิ ค้า
คงเหลือเป็ น ลายลักษณ์ อกั ษร โดยมีการรายงานสินค้า
คงเหลือที่จะหมดอายุใน 6 เดือนต่อผู้บ ริหาร แต่ ไม่ได้
ปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ

การตรวจติ ด ตามของผูต้ รวจสอบภายใน
คร งที
ั้ ่ 2
ตามแผนภาพและจุดควบคุม อย่างมีประสิทธิภาพ และการ
ประเมิน ผู้ข ายรายปี มีก ารปฏิบ ัติต ามขัน้ ตอนที่กํ า หนดไว้
อย่างเหมาะสม
บริษทั ฯ จัดทําตารางลําดับขัน้ การอนุ มตั ใิ นการออกใบเสนอ
ราคาซึ่งประกาศใช้ในเดือนกันยายน 2558 แต่ยงั ไม่มีก าร
กําหนดตารางลําดับขัน้ การอนุ ม ตั ิสําหรับใบสังขาย
่
ต่อ มา
จากการติด ตามผลในเดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2559 บริษัท ฯ ได้
จัดทําเอกสารการกําหนดลําดับขัน้ การอนุ มตั ิสําหรับใบสัง่
ขายเรีย บร้อยแล้ว และได้มีก ารนํ ามาใช้ในการปฏิบ ตั ิงาน
วงจรการขายอย่างเหมาะสมโดยไม่พบรายการทีม่ กี ารลงชื่อ
แทนกัน
บริษัทฯ มีการปรับปรุงแผนภาพการพิจารณาเครดิตลูกค้า
พร้อ มคํ า อธิบ ายรวมถึงเอกสารที่เกี่ย วข้อ งให้ต รงกับ การ
ปฏิบตั ิงานจริง พร้อมทัง้ กําหนดจุดควบคุมในขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ าน จากการทดสอบรายการอนุ มตั เิ ครดิตลูกค้าพบว่า
ได้จดั ทําตามขัน้ ตอนการปฏิบ ตั ิงานและจุดควบคุม อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ได้จดั ทํานโยบายเกี่ยวกับการพิจารณาอายุสนิ ค้า
คงเหลือ และประกาศใช้ ใ นเดือ นตุ ล าคม 2558 โดยแบ่ ง
สิน ค้า ออกเป็ น สิน ค้า คงเหลือ ที่มีช่ วงอายุ ก ารใช้งาน และ
สินค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว พร้อมวิธปี ฏิบตั ใิ นการพิจารณา
อย่างชัดเจน จากการเข้าสังเกตการณ์ และสอบทานเอกสาร
พบว่ า บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บ ั ติ ต ามนโยบายดั ง กล่ า วอย่ า ง
ส่วนที่ 2.3.13 หน้า 4

การตรวจติ ด ตามของผูต้ รวจสอบภายใน
ครังที
้ ่ 3 (ตรวจติ ด ตามการปฏิ บ ตั ิ งาน)

บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามตารางอํานาจอนุ มตั อิ ย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยมีการปรับปรุงตารางลําดับขัน้ การอนุ มตั ใิ น
การออกใบเสนอราคาและใบสัง่ ขายให้ ส อดคล้อ งกับ
ตารางอํานาจอนุ มตั ขิ องบริษทั ฯ และประกาศใช้ในเดือน
มิถุนายน 2559

บริษั ท ฯ ได้ จ ัด ทํ า ตามขัน้ ตอนการปฏิ บ ัติ ง านและจุ ด
ควบคุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับการพิจารณาอายุ
สินค้าคงเหลืออย่างเหมาะสมแล้ว

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ประเด็น ที่ต รวจพบ
7. หน้ าที่ความรับผิดชอบในการดูแลควบคุมจุดซื้อซํ้าเป็ น
หน้ าที่ข องแผนกจัด ซื้อ ซึ่งไม่ ใช่ผู้ท่ีมีข้อ มูลที่น่ าเชื่อถือ
เกีย่ วกับระดับของสินค้าคงเหลือ

8. ก ระบ วน ก ารนั บ สิ น ค้ า ค งเห ลื อ ป ระจํ า เดื อ นไม่ มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
- การนับสิน ค้งคงเหลือในปั จจุบ นั ไม่มีการจัดการกับ
ผลต่างทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างข้อมูลในระบบ Express และ
สินค้าทีม่ อี ยูจ่ ริง
- ไม่ มี ก ารลงลายมื อ ชื่ อ ยื น ยัน การตรวจนั บ สิน ค้ า
คงเหลือ
- ไม่มกี ารกําหนดตารางเวลาทีแ่ น่นอนในการตรวจนับ

9. บริษัทฯ ยังไม่มกี ารจัดทํานโยบายบัญ ชีและระเบียบวิธี
ปฏิบตั งิ านในกระบวนการปิ ดบัญชีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

การตรวจติ ด ตามของผูต้ รวจสอบภายใน
คร งที
ั้ ่ 2
เหมาะสม
หน้ าที่รบั ผิดชอบในการดูแลควบคุมจุดซื้อซํ้าได้ถูกโอนให้
เป็ นหน้าทีข่ องแผนกคลังสินค้า และหัวหน้าแผนกคลังสินค้า
ได้จดั ทําขัน้ ตอนการปฏิบ ตั ิงานการควบคุ ม จุด ซื้อซํ้ า เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านและประกาศใช้ในเดือนตุลาคม
2558 จากการเข้าสังเกตการณ์ และสอบทานเอกสารพบว่า
บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมแล้ว
บริษัทฯ จัดทําระเบียบปฏิบตั ใิ นการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
เรียบร้อยแล้วและประกาศใช้ในเดือนกันยายน 2558 โดยมี
เนื้อหาดังนี้
- การตรวจนับสินค้าคงเหลือภายในแผนกคลังสินค้าเป็ น
รายสัปดาห์
- การตรวจนั บ สิน ค้ า คงเหลือ ร่ว มกับ ทีม บัญ ชีเป็ นราย
เดือน
- การตรวจนั บสินค้าคงเหลือร่วมกับทีม บัญ ชีและผู้สอบ
บัญชีเป็ นรายปี
จากการเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือและสอบ
ทานเอกสารประกอบการตรวจนับพบว่า บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบปฏิบตั ดิ งั กล่าวอย่างเหมาะสมแล้ว
บริษทั ฯ มีการจัดทํานโยบายบัญชีและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ าน
ในกระบวนการปิ ดบั ญ ชี เ ป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร รวมถึ ง
ขัน้ ตอนในการจัด ทํ า รายงานเพื่อ นํ า เสนอผู้บ ริห าร ซึ่งได้
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การตรวจติ ด ตามของผูต้ รวจสอบภายใน
ครังที
้ ่ 3 (ตรวจติ ด ตามการปฏิ บ ตั ิ งาน)
จากการติดตามผลโดยการเข้าสังเกตการณ์ และทดสอบ
รายการพบว่า ในการควบคุมจุดซื้อซํ้าทีม่ กี ารปฏิบตั เิ ป็ น
รายสัป ดาห์ได้มีก ารปฏิบ ัติตามขัน้ ตอนการปฏิบ ัติงาน
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม และผูป้ ฏิบตั งิ านยืนยันว่าบริษทั ฯ
ไม่ เ คยประสบปั ญหาสิน ค้ า ไม่ พ อขายจากความไม่
เพียงพอของจุดควบคุมการสังซื
่ อ้ ซํ้า
จากการติดตามผลโดยการเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับ
สินค้าคงเหลือรายเดือนและสอบทานเอกสารประกอบการ
ตรวจนับพบว่า บริษทั ฯ มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือทุก
เดือ นตามระเบีย บปฏิบ ัติด ัง กล่ า วอย่ า งสมํ่ า เสมอและ
รายงานผลต่อผูบ้ ริหาร ซึง่ หากมีผลต่างทีต่ อ้ งปรับปรุงจะ
มีการขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารก่อนทําปรับปรุงในระบบ

บริษั ท ฯ ได้ ป ฏิบ ัติต ามแผนภาพและจุ ด ควบคุ ม อย่ า ง
เหมาะสมและสมํ่าเสมอเช่น
- การสอบทานเอกสารประกอบการปิ ดบัญชีต่างๆ

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ประเด็น ที่ต รวจพบ

10. รายงานอายุลูกหนี้คงเหลือมีการสรุปนํ าส่งผู้บริหารเป็ น
รายเดือ น แต่ ไ ม่ มีห ลัก ฐานการสอบทานของผู้บ ริห าร
อย่างเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร จากการสอบถามและสอบ
ทานรายงานพบว่ามีลูกหนี้คา้ งนานบางรายทีผ่ ูบ้ ริหารไม่
ทราบถึงสถานะการติดตามหนี้ โดยสาหตุ อาจเกิดจาก
รูปแบบของรายงานที่ไม่สามารถสื่อสารต่ อผู้บริหารได้
ครบถ้วน เนื่องจากมีการสรุปและนํ าเสนอเพียงรายใหญ่
บางรายเท่านัน้

การตรวจติ ด ตามของผูต้ รวจสอบภายใน
คร งที
ั้ ่ 2
ดําเนิ น การครัง้ แรกสําหรับ รายงานประจําเดือ นกัน ยายน
2558 จากการสอบถามและสอบทานพบว่ า บริษั ท ฯ ได้
ปฏิบ ัติต ามนโยบายบัญ ชีแ ละระเบีย บวิธีป ฏิบ ัติงานอย่า ง
เหมาะสม และมีการจัดทํารายงานเพื่อนํ าส่งผู้บริหารอย่าง
สมํ่าเสมอ
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบของรายงานอายุลูกหนี้คงเหลือ
และนํ าส่งรวมอยู่ในรายงานที่นําเสนอต่อผู้บริหาร โดยการ
จัด ทํ า รายงานเพื่ อ นํ า ส่ ง ผู้ บ ริห ารได้ ดํ า เนิ น การครัง้ แรก
สํา หรับ รายงานประจํา เดือ นกัน ยายน 2558 จากการสอบ
ทานรายงานพบว่ารูปแบบมีความเหมาะสมและได้มกี ารนํา
ส่งผูบ้ ริหารอย่างสมํ่าเสมอ

การตรวจติ ด ตามของผูต้ รวจสอบภายใน
ครังที
้ ่ 3 (ตรวจติ ด ตามการปฏิ บ ตั ิ งาน)
- การจัด ทํา Checklist ตารางควบคุ มรายการปรับปรุง
และเอกสารเพือ่ การปิ ดบัญชีประจําเดือน
- ก ารจั ด ทํ าแ ล ะนํ าส่ งราย ก ารสํ าห รั บ ผู้ บ ริ ห าร
ประจําเดือน
บริษัทฯ มีการจัดทํารูปแบบรายงานอายุลูกหนี้คงเหลือ
อย่างเหมาะสม รวมถึงรายละเอียดของข้อมูลทีน่ ํ าเสนอมี
ความชัดเจนและเป็ น ประโยชน์ ต่ อการพิจารณาสําหรับ
ผูบ้ ริหารและได้มกี ารนําส่งอย่างสมํ่าเสมอ

ในไตรมาส 3 ปี 2559 เอ็มเอ ได้เข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินเดือน ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่
4/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ผูต้ รวจสอบภายในได้นําเสนอรายงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจําไตรมาส 3 ปี 2559 ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษทั ฯ
ได้ดาํ เนินการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ ตามทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในได้ให้ขอ้ เสนอแนะ ซึง่ สามารถสรุปรายการผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน รายละเอียดดังนี้
ประเด็น ที่ต รวจพบ
ข้อ เสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
1. นโยบายเกี่ ย วกั บ การเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยและสวัส ดิ ก าร บริษั ท ฯ ควรทบทวนนโยบายเกี่ย วกับ การเบิก ค่ า ใช้จ่ า ย
พนั ก งานไม่ ไ ด้ ร ับ การทบทวนและสื่ อ สารอย่ า งมี สวัสดิการพนักงาน และสื่อสารต่อพนักงานอย่างชัดเจนและ
ประสิทธิภาพ
ทัวถึ
่ งผ่านช่องทางทีเ่ หมาะสม รวมถึงกําชับผู้ทเ่ี กี่ยวข้องใน
บริษทั ฯ ไม่มกี ารคุมวงเงินของค่าใช้จ่ายบางประเภทที่ การควบคุ ม การเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยและสวัส ดิ ก ารพนั ก งาน
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การดํา เนิ น การของบริ ษทั ฯ
บริษัทฯ ได้ท บทวนสวัสดิการพร้อมทัง้ กําหนดขัน้ ตอน
วิธีก ารควบคุ ม การเบิก จ่า ยและสื่อ สารผ่ านการประชุ ม
ประจํ า เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 แล้ ว และบริ ษั ท ฯ
กําหนดให้แผนกทรัพยากรบุคคลต้องจัดให้มกี ารสื่อสาร

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ประเด็น ที่ต รวจพบ
ข้อ เสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
มี ก ารกํ า หนดระยะเวลาและจํ า นวนเงิน เช่ น ค่ า พิจารณาสอบทานและอนุมตั อิ ย่างระมัดระวังและเหมาะสม
อุ ป กรณ์ ความปลอดภั ย ค่ า กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ ค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น โดยพบว่ามี
การเบิกค่าใช้จ่ายบางรายการเกินวงเงินทีก่ ําหนดไว้ใน
ประกาศทีเ่ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เนื่องจากความเข้าใจ
ทีค่ ลาดเคลื่อนในประกาศดังกล่าวของพนักงานและผูม้ ี
อํ า นาจอนุ ม ัติ แ ต่ ล ะราย เช่ น บริษั ท ฯ ให้ ว งเงิน ค่ า
รัก ษาพยาบาลแก่ พ นั ก งานจํานวน 4,000 บาทต่ อ ปี
แ บ่ ง เป็ น ค่ า ทํ า ฟั น 2,000 บ า ท ต่ อ ปี แ ล ะ ค่ า
รักษาพยาบาลทัวไป
่ 2,000 บาทต่อปี พบว่า พนักงาน
บางรายได้เบิก ค่าทําฟั น เกิน กว่า 2,000 บาท ตามที่
กํ าหนดไว้แต่ ไม่เกิน วงเงิน ค่ ารัก ษาพยาบาลที่ได้รบั
จํานวน 4,000 บาทต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่เี ป็ น
รายการทีม่ ผี ลกระทบต่อการจ่ายเงิน เช่น บริษทั ฯ ให้
วงเงิ น ซื้ อ รองเท้ า เซ ฟ ตี้ จํ า น วน 1,000 บาท แต่
พนักงานบางรายเบิกค่ารองเท้าเซฟตีไ้ ปจํานวน 1,200
บาท บริษทั ฯ ได้ทําการเรียกเก็บเงินในส่วนทีจ่ ่ายเกิน
คืนจากพนักงานเรียบร้อยแล้ว

การดํา เนิ น การของบริ ษทั ฯ
เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ด้ า นสวัส ดิ ก ารในการประชุ ม
ประจําเดือนให้พนักงานรับทราบเป็ นประจํา

2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ไม่เป็ น ไปตาม บริษัท ฯ ควรทบทวนความเหมาะสมของตารางเวลาและ
ตารางเวลาทีก่ ําหนดและจุดควบคุมไม่ได้รบั การปฏิบตั ิ จํานวนครัง้ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี พร้อม
ตามอย่างเคร่งครัด
กําชับผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ติ าม
จากการสอบถามและสอบทานเอกสารเกี่ย วกับ การ ตารางเวลาและจุดควบคุมอย่างเคร่งครัด

บริษั ท ฯ ได้ ส่ือ สารและกํ า ชั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ายให้
รับ ทราบถึง ความสําคัญ ในการประเมิน ผลพนั ก งานให้
แล้วเสร็จตามกําหนด โดยแผนกทรัพยากรบุคคลจะเป็ น
ผูด้ ําเนินการสื่อสารและติดตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้
ต้องตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของเอกสาร โดย
กํ า หนดเวลาดํ า เนิ น การคือ แผนกทรัพ ยากรบุ ค คลส่ ง

ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานประจําปี ซ่งึ ถูก
กํ า หนดให้ ม ีก ารประเมิ น 2 ครัง้ ต่ อ ปี คือ ช่ ว งเดือ น
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บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ประเด็น ที่ต รวจพบ
มกราคมและเดือนกรกฏาคม สําหรับการประเมินรอบ
เดือนกรกฏาคมที่ผ่า นมา พบว่าผลการประเมิน ของ
พนั ก งานบางราย (คิด เป็ นร้อ ยละ 10) ยัง ไม่ ไ ด้ ถู ก
ปฏิบตั ใิ ห้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาทีถ่ ูกสือ่ สารออกไป
โดยแผนกทรัพยากรบุคคล ซึ่งกําหนดให้แล้วเสร็จใน
เดือนสิงหาคม โดยขณะที่เข้าทดสอบรายการ (เดือน
ตุลาคม) ผลการประเมินยังได้รบั กลับมาจากแผนกที่
เกี่ ย วข้ อ งไม่ ค รบถ้ ว น นอกจากนี้ เอกสารที่ ไ ด้ ร ับ
กลับ มาจากแผนกต่ างๆ บางเอกสารไม่ได้รบั การลง
ลายมือ ชื่อเพื่อ ยืน ยัน การประเมิน โดยผู้ป ระเมิน และ
ตอบรับโดยผูไ้ ด้รบั การประเมินอย่างชัดเจน

ข้อ เสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน

การดํา เนิ น การของบริ ษทั ฯ
เอกสารและข้อมูลประกอบการประเมินให้ทุกฝ่ ายภายใน
วันที่ 5 ของเดือนมกราคมหรือเดือนกรกฎาคม และทุก
ฝ่ ายต้องประเมินให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งกลับภายในวันที่ 20
ของเดือ นมกราคมหรือ เดือ นกรกฎาคม เพื่อ ให้แ ผนก
ทรัพยากรบุคคลบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในสิน้ เดือน
นัน้ ๆ

13.4 ความเห็น ของผูส้ อบบัญชีต ่อ ระบบการควบคุม ภายใน
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด (“ผูส้ อบบัญชี”) ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานสรุปปั ญหาและข้อเสนอแนะทีพ่ บจากการตรวจสอบ (Management
Letter) สําหรับงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผูส้ อบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีทม่ี ผี ลกระทบอย่างเป็ นนัยสําคัญ ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 28 มิถุนายน
2559 ถึงวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ผู้สอบบัญ ชีได้เข้าตรวจติดตามการปฏิบตั ิงานและการแก้ไขในประเด็นต่างๆ ของระบบควบคุมภายในทางบัญ ชี สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึ่งพบว่าบริษัทฯ ได้แก้ไขประเด็นดังกล่าวของระบบควบคุมภายในทางบัญชีในทุกประเด็นแล้ว และบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั งิ านตามระบบควบคุมภายในทางบัญชีท่ี
กําหนดไว้อย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอ รายละเอียดดังนี้
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บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ประเด็น ที่ต รวจพบสํา หรับ งวดสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558
1. การรับ รูร้ ายได้
จากการตรวจสอบบัญ ชีรายได้ค้างรับ พบว่า
บริษัท ฯ บัน ทึก รายได้ค้างรับ จากใบส่งของ
ชัวคราว
่
โดยใบส่งของชัวคราวดั
่
งกล่าวยังไม่
มีการออกใบกํากับภาษี (ไม่มีการนํ าส่งภาษี
ขาย) เนื่ องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้รบั ใบสังซื
่ ้อ
(ฉบับ สมบู รณ์ ท่ีมีก ารอนุ ม ตั ิจากผู้มีอํ านาจ)
ซึ่งไม่ถูกต้อง และทําให้การบันทึกรายได้ไม่
เป็ นไปตามระบบทีว่ างไว้

ข้อ เสนอแนะของผูส้ อบบัญ ชี

ตามมาตรา 86 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน
จัด ทํ า ใบกํ า กับ ภาษี สํ า หรับ การขายสิน ค้ า
หรือ การให้ บ ริก ารทุ ก ครัง้ และต้ อ งจัด ทํ า
ใน ทั น ที ท่ี ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ก ารเสี ย
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ม เกิด ขึ้น กรณี ก ารขายสิน ค้ า
ผู้ป ระกอบการจดทะเบีย นมีห น้ า ที่ต้อ งออก
ใบกํ า กั บ ภาษี พ ร้อ มทัง้ ส่ ง มอบให้ แ ก่ ผู้ ซ้ื อ
ในทันทีทม่ี กี ารส่งมอบสินค้าให้กบั ผูซ้ อ้ื ดังนัน้
ทุ ก ครัง้ ที่ มี ก ารส่ ง มอบสิน ค้ า ให้ ก ั บ ลู ก ค้ า
บริษัท ฯ ต้อ งออกใบกํา กับ ภาษี/ใบส่งสิน ค้า
และนําส่งภาษีขาย

ความเห็น ของผูบ้ ริ หาร

กรณี เป็ นการขายสิน ค้าที่ยงั ไม่ได้รบั ใบสัง่
ซื้ อ (Purchase Order) จ า ก ลู ก ค้ า แ ต่
บริษั ท ฯ มี ค วามจํ า เป็ นต้ อ งส่ ง สิน ค้ า ให้
ลู ก ค้ า อย่ า งเร่ ง ด่ ว น ทางฝ่ ายขายจะนํ า
หลักฐานการตกลงซื้อขายกับลูกค้า (ใบสัง่
ขาย) มาใช้แทนใบสังซื
่ ้อจากลูกค้าเป็ นการ
ชัวคราวเพื
่
่อ แนบกับ ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ /
ใบกํากับภาษี โดยฝ่ ายบัญ ชีจะบันทึก รับ รู้
เป็ นรายได้จากการขายและดําเนินการนําส่ง
ภาษี ข ายในทั น ที ท่ี ม ี ก ารส่ ง สิ น ค้ า และ
ภายใน 7 วัน ทางฝ่ ายขายต้องนํ าใบสังซื
่ ้อ
่ ้อ
การขายควรได้รบั ใบสังซื
่ ้อที่มกี ารอนุ มตั จิ าก ลูกค้ามาให้ฝ่ายบัญชีเพื่อระบุเลขทีใ่ บสังซื
ลู ก ค้ า ก่ อ นการขาย หรื อ ส่ ง ของให้ ลู ก ค้ า ลงในใบกํากับภาษี ซึ่งดําเนินการเรื่องรับรู้
เพื่ อ ให้ ม ั น่ ใจว่ า มี ก ารขายเกิ ด ขึ้น จริง และ รายได้ ใ หม่ เริ่ม ดํ า เนิ น การตั ง้ แต่ เ ดื อ น
มีนาคม 2559 เป็ นต้นไป
เพือ่ ให้เป็ นไปตามระบบทีว่ างไว้
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ผลการตรวจติ ด ตามของผูส้ อบบัญชี
(ตรวจติ ด ตามการปฏิ บ ตั ิ งานและ
การแก้ไขประเด็น ที่ต รวจพบ)
บริษทั ฯ มีการออกใบกํากับภาษีสาํ หรับ
รายได้ค้างรับ จากใบส่งของชัว่ คราวที่
ออกในปี 2559 และในวันที่ 1 มกราคม
– 22 มีนาคม 2559 แล้ว และได้ยกเลิก
การใช้ใบส่งของชัวคราวตั
่
ง้ แต่วนั ที่ 23
มี น าคม 2559 เป็ นต้ น ไป และตั ง้ แต่
วั น ที่ 23 มี น าค ม 2559 เป็ น ต้ น ไป
บริษัท ฯ ได้แก้ไขรายการที่เคยออกใบ
ส่งของชัวคราวดั
่
งนี้
1. กรณี ท่ีลูก ค้าไปรับ ของที่ผู้จําหน่ าย
สิ น ค้ า (supplier) หรือ ผู้ จํ า หน่ าย
สิ น ค้ า (supplier) ส่ ง ของที่ ลู ก ค้ า
บริษัท ฯ จะใช้สําเนาใบกํา กับภาษี/
ใบส่งของทีป่ ิ ดราคาสินค้าไว้ ส่งให้ผู้
จํ า หน่ า ยสิน ค้ า (supplier) เพื่ อ ให้
ลูกค้าลงนามรับสินค้าและนํามาแนบ
กั บ ใบกํ า กั บ ภาษี /ใบส่ ง ของเพื่ อ
บันทึกบัญชี
2. ก รณี อื่ น ๆ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารออ ก
ใบกํ า กับ ภาษี /ใบส่ ง ของปกติ และ
จากการติด ตามรายการไม่ พ บการ

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ประเด็น ที่ต รวจพบสํา หรับ งวดสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558

2. ระบบขาย
2.1 ใบกํ า กั บ ภาษี ข าย/ใบส่ ง สิน ค้ า บาง
รา ย ก า รไม่ มี ก า รล ง ล า ย มื อ ชื่ อ ผู้
ตรวจสอบ ผู้ ร ับ สิน ค้ า และผู้ ส่ ง สิน ค้ า
และไม่แนบใบส่งของชัวคราว
่
(กรณีทม่ี ี
การออกใบส่งของชั ่วคราว) อาจทําให้
รายการขายไม่เกิดขึน้ จริง

ข้อ เสนอแนะของผูส้ อบบัญ ชี

ความเห็น ของผูบ้ ริ หาร

ในการรับ รู้ร ายได้ ต้ อ งโอนความเสี่ย งและ
ผลตอบแทนแล้ว ดังนั น้ รายการขายต้อ งมี
การลงลายมือชื่อผูร้ บั สินค้า พร้อมระบุวนั ทีร่ บั
สินค้า จึงบันทึกรับรูร้ ายได้ได้

ความไม่ค รบถ้ว นของการลงลายมือชื่อใน
ใบกํ า กับ ภาษี ข าย/ใบส่ง สิน ค้า บริษัท ฯ มี
แนวทางการดําเนินการดังนี้
1. กรณี ท่ีมีสิน ค้า อยู่ในคลังสิน ค้า ผู้ดูแ ล
คลัง สิน ค้ า จะตรวจสอบสิน ค้ า และลง
ลายมือชื่อกํากับในใบกํากับภาษี/ใบส่ง
สิน ค้า ทุ ก ครัง้ ในช่ อ งผู้ต รวจสอบ และ
พนั ก งานจัด ส่ ง สิน ค้า จะลงลายมือ ชื่อ
กํากับ ในช่อ งผู้ส่งสิน ค้า และพนัก งาน
จัด ส่ง สิน ค้า มีห น้ า ที่ต รวจสอบให้ผู้รบั
สิน ค้ า ลงลายมือ ชื่อ กํ า กับ ในช่ อ งผู้ร บั
สินค้าและลงวันทีท่ ร่ี บั สินค้า
2. กรณี ส ิน ค้า ไม่ ไ ด้อ ยู่ในคลัง สิน ค้ า ของ
บริษทั ฯ ซึง่ สินค้านัน้ จัดส่งโดยพนักงาน
ทําหน้าทีจ่ ดั ส่งสินค้าแทน หรือเป็ นการ
ส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังลูกค้าโดยตรง
ฝ่ ายบัญชีจะออกใบส่งของชัวคราวและ
่
ส่งให้ผู้ท่ที ําหน้ าที่ส่งสินค้า เพื่อให้ผู้รบั
สินค้าลงลายมือชื่อกํากับการรับสินค้า
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ผลการตรวจติ ด ตามของผูส้ อบบัญชี
(ตรวจติ ด ตามการปฏิ บ ตั ิ งานและ
การแก้ไขประเด็น ที่ต รวจพบ)
ออกใบส่งของชัวคราวหลั
่
งจากวันที่
22 มีนาคม 2559
จากการตรวจสอบใบกํ ากับภาษี/ใบส่ง
ของของเดือ น มกราคม - พฤษภาคม
2559 พบว่าใบกํากับภาษี/ใบส่งของของ
เดื อ นมกราคม - กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 มี
บางรายการพบประเด็น ดังนี้
1.ไม่มกี ารลงลายมือชื่อผูต้ รวจสอบ
2. มีการลงลายมือชื่อผูร้ บั สินค้าแต่ไม่ลง
วันทีร่ บั สินค้า
3.ไม่มกี ารลงลายมือชื่อผูส้ ง่ สินค้า
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เริม่ แก้ไขประเด็นดังกล่าว
ในเดือนมีน าคม 2559 และจากการสุ่ม
ตรวจสอบรายการของเดือนมีน าคม –
พ ฤ ษ ภ าค ม 2559 ไม่ พ บ ป ระเด็ น
ดังกล่าว

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ประเด็น ที่ต รวจพบสํา หรับ งวดสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558

ข้อ เสนอแนะของผูส้ อบบัญ ชี

ความเห็น ของผูบ้ ริ หาร

และนํ า ใบส่ ง ของชัว่ คราวที่ มี ก ารลง
ลายมือชื่อผูร้ บั สินค้า วันทีร่ บั สินค้าเป็ น
เอกสารประกอบกับใบกํากับภาษี/ใบส่ง
สิน ค้า เพื่อเป็ นหลักฐานว่าได้มีก ารส่ง
สินค้าให้แก่ลกู ค้าเรียบร้อยแล้ว
2.2 เอกสารการอนุ มตั ิการขาย (ใบสังขาย)
่
เอกสารการอนุ มตั กิ ารขาย (ใบสังขาย)
่
ต้องมี กรณี ที่ เ อกสารไม่ มี ก ารอนุ มั ติ ก ารขาย
ไม่มีก ารลงลายมือชื่อผู้อ นุ ม ตั ิ
ไม่มกี ารลงลายมือชื่อผู้อนุ มตั ิ ทําให้ไม่ การลงลายมือชื่อผูอ้ นุ มตั ติ ามระบบทีว่ างไว้
(ใบสังขาย)
่
บริษัทฯ ได้กําหนดอํานาจอนุ ม ตั ิตามคู่มือ
เป็ นไปตามระบบทีว่ างไว้
อํานาจดําเนิ น การแล้ว เพื่อให้เป็ น ไปตาม
ระบบทีว่ างไว้

2.3 ลู ก หนี้ ก ารค้ า รายเดิ ม ๆ ยัง ไม่ มี ก าร การกําหนดวงเงินสินเชื่อของลูกค้า ควรมีการ บริษทั ฯ ได้กําหนดวงเงินเครดิตให้ลกู ค้าทุก
กําหนดวงเงินสินเชื่อ อาจทําให้เกิดหนี้ จัด ทําวงเงิน ของลูก ค้า ทุ ก ราย เพื่อ เป็ น การ รายซึง่ จะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2559
สูญได้
ควบคุมยอดค้างชําระไม่ให้เกิดหนี้สญ
ู
2.4 บริษัทฯ บัน ทึกรับรูร้ ายได้ตามวันที่ใน บริษั ท ฯ ควรทํ า การกระทบยอดวัน ที่ ร ับ รู้ บริษัทฯ จะดําเนินการกระทบยอดวันที่รบั รู้
ใบกํากับภาษี ซึ่งบางรายการไม่ตรงกับ รายได้กบั วันที่รบั สินค้าให้อยู่ในงวดเดียวกัน รายได้ ทุ ก วัน ที่ 25 ของแต่ ล ะเดื อ น เพื่ อ
วัน ที่ล งลายมือ ชื่อ รับ สิน ค้า อาจทําให้ กรณีพบว่ามีรายการทีว่ นั ทีร่ บั รูร้ ายได้กบั วันที่ ป้ อ งกัน การบัน ทึก รายได้ท่ีไม่ เป็ นไปตาม
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ผลการตรวจติ ด ตามของผูส้ อบบัญชี
(ตรวจติ ด ตามการปฏิ บ ตั ิ งานและ
การแก้ไขประเด็น ที่ต รวจพบ)

เอกสารการอนุ มตั ิการขาย (ใบสังขาย)
่
บ า ง ร า ย ก า ร ข อ ง เดื อ น ม ก ร า ค ม
กุมภาพันธ์ 2559 ไม่มกี ารลงลายมือชื่อ
ผูอ้ นุมตั ิ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เริม่ แก้ไขประเด็นดังกล่าว
ในเดือนมีน าคม 2559 และจากการสุ่ม
ตรวจสอบรายการของเดือนมีน าคม –
พ ฤ ษ ภ าค ม 2559 ไม่ พ บ ป ระเด็ น
ดังกล่าว
จากการตรวจสอบรายงานฐานข้อ มู ล
ลู ก ค้ า ณ วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2559
พบว่า บริษัท ฯ ได้มีก ารกําหนดวงเงิน
สินเชื่อของลูกค้าทุกรายครบถ้วนแล้ว
บริษัทฯ บัน ทึกรับรูร้ ายได้บางรายการ
ในเดือนมกราคม 2559 ไม่ตรงกับวันที่
ลงนามรับสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ประเด็น ที่ต รวจพบสํา หรับ งวดสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558
บันทึกรายได้ไม่ตรงตามรอบบัญชี

3. ระบบซื้อ
3.1. ใบสํา คัญ ซื้อ (ใบบัน ทึก รับ สิน ค้า หรือ
Credit Purchase คือ เอกสารบันทึกรับ
สิ น ค้ า จากผู้ จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น
เอกสารที่ ใ ช้ ภ ายในบริษั ท ฯ) มี ก าร
เรียงลําดับเลขที่ แต่ไม่เรียงลําดับตาม
วันทีท่ ร่ี บั สินค้า
3.2. กรณี ใ ห้ ลู ก ค้ า ไปรับ สิ น ค้ า จากผู้ ข าย
สิน ค้า เอง บริษั ท ฯ จะออกใบส่ง ของ
ชัวคราว
่
เพื่อให้ลกู ค้าไปรับสินค้า ซึง่ จะ
มีการลงลายมือชื่อรับสินค้าในใบส่งของ
ชัวคราว
่
โดยผู้ขายสินค้าจะจัดส่งใบส่ง
สินค้า/ใบกํากับภาษีมาให้ภายหลัง และ
ลงวั น ที่ ไ ม่ ต รงกั บ วั น ที่ ใ นใบส่ ง ของ
ชัวคราว
่
ซึ่งบริษัท ฯ บัน ทึก บัญ ชีต าม
วันที่ในใบส่งสินค้า/ใบกํากับภาษีซ่ึงไม่
ถูกต้อง
3.3. บริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารจัดทําการ์ดคํานวณ

ข้อ เสนอแนะของผูส้ อบบัญ ชี

ความเห็น ของผูบ้ ริ หาร

รับ สิน ค้ า อยู่ ค นละงวดกัน ควรทํ า รายการ งวดและรอบบัญชี
ปรับปรุงให้ถกู ต้อง

ผลการตรวจติ ด ตามของผูส้ อบบัญชี
(ตรวจติ ด ตามการปฏิ บ ตั ิ งานและ
การแก้ไขประเด็น ที่ต รวจพบ)
มี ก ารจัด ทํ า การกระทบยอดการรับ รู้
รายได้เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2559
เพื่อให้เป็ นไปตามระบบควบคุมภายใน
ทีด่ ี

ใบสําคัญ ซื้อควรเรียงลําดับ เลขที่ให้ส มั พัน ธ์ บริษัทฯ ดําเนิ นการหาสาเหตุ และแก้ไขให้ ใบสํา คัญ ซื้อมีก ารเรีย งลําดับ ตามวัน ที่
กับวันทีท่ ร่ี บั สินค้า
ลํ า ดับ วัน ที่ ร ับ สิน ค้ า สัม พั น ธ์ กั บ เลขที่ ใ น และตามเลขทีข่ องเอกสารถูกต้อง
ใบสําคัญซื้อ และทุกสิน้ เดือนจะดําเนินการ
ตรวจสอบรายการซื้อ เพื่อ ยืน ยัน ให้มีก าร
บันทึกค่าใช้จา่ ยถูกต้องตรงตามรอบบัญชี
ในการบันทึกบัญชีซ้ือสินค้า ต้องบันทึกตาม บริษทั ฯ ดําเนินการแก้ไขโดยบันทึกรายการ
วัน ที่ใ นใบส่ง ของชัว่ คราว ซึ่งเป็ นวัน ที่ท่ีรบั ซื้ อ สิ น ค้ า ตามวัน ที่ ร ับ สิน ค้ า จริง โดยนํ า
เอกสารใบส่งของชัวคราวที
่
่ลูก ค้านํ าไปรับ
มอบสินค้าและโอนความเสีย่ งแล้ว
สิน ค้ามาเป็ น เอกสารประกอบกับใบกํากับ
ภาษี/ใบส่งสินค้าทีไ่ ด้จากผูจ้ าํ หน่ายสินค้า

บริษัทฯ มีการยกเลิกใบส่งของชัวคราว
่
ตัง้ แต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2559 เป็ นต้นไป
จากการติดตามไม่พบการออกใบส่งของ
ชัวคราวหลั
่
งจากวันที่ 22 มีนาคม 2559

บริษัทฯ ควรจัดทําการ์ดคํานวณต้นทุนสินค้า บริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายของแต่ละงานเข้า จากการตรวจสอบการบันทึกรายจ่ายใน
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บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ประเด็น ที่ต รวจพบสํา หรับ งวดสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558
ต้นทุนสินค้าต่อหน่ วยของสินค้าสําหรับ
สินค้าที่ซ้ือในประเทศ บางรายการที่มี
ค่า ใช้จ่า ยในการซื้อ เช่ น ค่าขนส่ง ค่ า
ทดสอบระบบ อาจทําให้ต้นทุนสินค้าไม่
ถูกต้องได้

ผลการตรวจติ ด ตามของผูส้ อบบัญชี
ข้อ เสนอแนะของผูส้ อบบัญ ชี
ความเห็น ของผูบ้ ริ หาร
(ตรวจติ ด ตามการปฏิ บ ตั ิ งานและ
การแก้ไขประเด็น ที่ต รวจพบ)
ต่ อ หน่ ว ยสํ า หรับ สิน ค้ า ที่ซ้ื อ ในประเทศที่มี ไปเป็ นต้ น ทุ น ของสิ น ค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ การซื้ อ สิ น ค้ า พบว่ า บริษั ท ฯ มี ก าร
ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก ารซื้ อ เพื่ อบั น ทึ ก ต้ น ทุ น ถูกต้องตรงกับงานนัน้ ๆ
บัน ทึก ค่าใช้จ่ายของแต่ ละงานเข้าเป็ น
ต้นทุนของสินค้า โดยระบุค่าใช้จ่ายเป็ น
สินค้าเข้ารายงานสินค้าให้ถกู ต้อง
รหัสเดียวกับสินค้านัน้ ๆ ใน stock card
และจากการติดตามพบว่า รายการขาย
ที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ บริษัท ฯ มีก าร
ขายสิ น ค้ า โดยส่ ง สิ น ค้ า ให้ ก ั บ ลู ก ค้ า
ครบถ้วนในครัง้ เดียว จึงไม่มกี ารจัดทํา
การ์ดคํานวณต้นทุนสินค้า

ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและพบประเด็นด้านบัญชีเพิม่ เติมของเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2559 โดยผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีท่มี ี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ รายละเอียดดังนี้
ประเด็น ที่ต รวจพบ
1. ใบลดหนี้ /ส่งคืน
1.1 จากการตรวจสอบใบลดหนี้ /ส่ ง คื น
พบว่ า มี บ างรายการระบุ ส าเหตุ ก าร
ออกใบลดหนี้ เนื่องจาก “ลูกค้าแก้ไขชื่อ
บริษัท และเลขที่ใบสังซื
่ ้ อ” บริษัท ฯ จึง
ออกใบลดหนี้/ส่งคืน โดยที่ไม่ได้รบั คืน
สิน ค้า และจะออกใบกํากับภาษี/ใบส่ง
ของฉบับ ใหม่ ในเดือ นที่ได้รบั ใบสังซื
่ ้อ
ฉ บั บ ให ม่ บ างราย ก ารมี ก ารอ อ ก

ข้อ เสนอแนะของผูส้ อบบัญ ชี

ความเห็น ของผูบ้ ริ หาร

การดํา เนิ น การโดยบริ ษทั ฯ

บริษั ท ฯ ไม่ ค วรมีก ารออกใบลดหนี้ /ส่ ง คืน
และออกใบกํ า กับ ภาษี /ใบส่ ง ของฉบับ ใหม่
เนื่ อ งจากบริษั ท ฯ มี ก ารทํ า รายการขายที่
สมบู ร ณ์ แ ล้ว และการออกใบลดหนี้ /ส่ ง คืน
ต้ อ ง อ อ ก ต า ม เงื่ อ น ไ ข ที่ ร ะ บุ ใน คํ า สั ง่
ก รม ส รรพ าก รที่ ป .80/2542 เรื่ อ ง แน ว
ทางการปฏิบ ัติเกี่ย วกับ การออกใบเพิ่ม หนี้
และใบลดหนี้

บริษัท ฯ จะออกใบลดหนี้ /ส่ ง คืน กรณี ท่ีมี
การคืน สิน ค้ า และเข้า เงื่อ นไขตามคํ า สัง่
กรมสรรพากรที่ ป.80/2542 เท่ า นั ้น และ
ทางบริษั ท ฯ จะทํ า การบัน ทึก รายได้ แ ละ
ต้นทุนให้สมั พันธ์กนั ในกรณีมกี ารออกใบลด
ห นี้ ทั ้ง นี้ บริ ษั ท ฯ จะดํ า เนิ น การตาม
ประกาศคํ า สัง่ กรมสรรพากรที่ป .80/2542
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง

บริษทั ฯ รับทราบและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ที่ ร ะบุ ใน คํ า สั ง่ กรม สรรพ าก รที่ ป .
80/2542 เรื่ อ ง แน วท างก ารป ฏิ บ ั ติ
เกี่ย วกับ การออกใบเพิ่ม หนี้ แ ละใบลด
ห นี้ อ ย่ างเค ร่ ง ค รั ด ต่ อ เนื่ อ งแ ล ะ
สมํ่า เสมอ และจะไม่เกิดประเด็น เช่น นี้
อีกในอนาคต
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ประเด็น ที่ต รวจพบ
ข้อ เสนอแนะของผูส้ อบบัญ ชี
ใบกํ า กั บ ภาษี /ใบส่ ง ของฉบับ ใหม่ ใ น
เดือนถัดไป ทําให้บนั ทึกรายได้ในเดือน
นัน้ ตํ่าไป และการออกใบลดหนี้/ส่งคืนที่
ไม่เข้าเงือ่ นไขสรรพากร
1.2 มีก ารออกใบลดหนี้ /ส่ ง คืน เนื่ อ งจาก กรณี ใบกํา กับ ภาษี สูญ หายต้อ งออกใบแทน
ใบกํากับภาษีสญ
ู หาย ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไข ใบกํ า กับ ภาษี ซึ่ ง ต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของสรรพากร
(ฉบับที่ 36) เรือ่ ง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการออกใบแทนใบกํากับ
ภาษี ใบแทนใบเพิม่ หนี้ ใบแทนใบลดหนี้ ตาม
มาตรา 86/12 แห่งประมวลรัษฎากร

2. รายการขายจากการฝากขายสิ น ค้า
2.1 จากการตรวจสอบรายการออกใบกํากับ บริษทั ฯ ควรออกใบกํากับภาษี/ใบส่งของ ให้
ภาษี /ใบส่ ง ของของสิ น ค้ า ฝากขาย ตรงตามเดือนทีเ่ กิดรายการขายตามรายงาน
พบว่า บริษทั ฯ ออกใบกํากับภาษี/ใบส่ง การขายของผูร้ บั ฝากขาย
ของไม่ ต รงตามเดือ นที่มีก ารขาย เช่ น
การขายของเดือนมีนาคม 2559 แต่ออก
ใบ กํ ากั บ ภ าษี /ใบ ส่ งข อ งใน เดื อ น
เมษายน 2559 ทําให้บนั ทึกรายได้และ
นํ าส่งภาษีขายไม่ถูกต้องตรงตามเดือน
ทีเ่ กิดรายการ

ความเห็น ของผูบ้ ริ หาร

การดํา เนิ น การโดยบริ ษทั ฯ

บริษั ท ฯ จะออกใบแทนใบกํ า กับ ภาษี ให้
ลูก ค้ากรณี ลูก ค้า ทําใบกํากับ ภาษี สูญ หาย
เท่ านั น้ ตามประกาศอธิบ ดีก รมสรรพากร
เกี่ย วกับ ภาษีมูลค่ าเพิ่ม (ฉบับ ที่ 36) ทัง้ นี้
บริษัท ฯ จะดํ า เนิ น การตามประกาศคํ า สัง่
กรมสรรพากรที่ป.80/2542 อย่างสมํ่าเสมอ
และต่อเนื่อง

บริ ษั ท ฯ รับ ทราบและปฏิ บ ั ติ อ ย่ า ง
เค ร่ ง ค รั ด ต า ม ป ร ะ ก า ศ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากรเกี่ย วกับ ภาษี มูล ค่า เพิ่ม
(ฉบับ ที่ 36) เรื่อ ง กํ า หนดหลัก เกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกใบ
แทนใบกํากับภาษี ใบแทนใบเพิม่ หนี้ ใบ
แทนใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/12 แห่ง
ป ระม วลรั ษ ฎ าก ร อี ก ทั ้ง ป ระเด็ น
ดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคต

บริษัท ฯ ได้มีก าร cut off รายได้และมีก าร
ปรับปรุงและบันทึกรายได้ถูกต้องตรงตาม
งวดแล้วตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็ นต้น
ไป และบริษทั ฯ ได้ดําเนินการออกใบกํากับ
ภาษี/ใบส่งของตรงตามเดือนที่เกิดรายการ
ขายของผู้รบั ฝากขายตัง้ แต่เดือนมิถุนายน
2559 เป็ นต้นไป

บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดในออก
ใบกํ า กั บ ภาษี /ใบส่ ง ของและบั น ทึ ก
รายการขายทีถ่ ูกต้องตรงตามงวดทีเ่ กิด
รายการแล้ว
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14. รายการระหว่างกัน
14.1 ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ฯ มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหาร และ
บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มบี ุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
กรรมการ ผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ดังกล่าว ซึง่ สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
บุคคล / นิ ติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
นางสาวอรสา วิมลเฉลา

-

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

-

นายเกริก ลีเกษม

-

นางมาลี อินทร

-

บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
(“เคสเซล”)

-

บริษทั ยูทลิ ติ ้ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จํากัด
(“ยูบเี อ”)

-

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดยดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
เป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
53.14 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้วจํานวน 90.00 ล้านบาท
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดยดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
13.56 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้วจํานวน 90.00 ล้านบาท
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
28.58 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้วจํานวน 90.00 ล้านบาท
เป็ นบุตรของนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชยั ลีเกษม
ซึ่งนางสาวอรสา วิมลเฉลา เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารและผูถ้ ือ
หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ และนายสิทธิชยั ลีเกษม เป็ นกรรมการ
ของบริษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดยดํารงตําแหน่ งผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ ายท่อไลนิ่งและวาล์วไลนิ่งที่ใช้
กับของเหลวทีเ่ ป็ นสารเคมีหรือของเหลวทีม่ ลี กั ษณะกัดกร่อน
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จํานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาว
อรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชยั ลีเกษม
มีผู้ถือหุ้นคือ บริษัท พีพ ีเอ็มเอ็น จิเนี ยริง่ จํากัด (“พีพ ีเอ็ม ”)
และบริษัท เครน (เอเซีย แปซิฟิ ค) พีทีอี จํากัด (“เครน”) มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในเคสเซลร้อยละ 51 และ ร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วจํานวน 8.00 ล้านบาท ตามลําดับ
ซึง่ พีพเี อ็ม ถือหุน้ โดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา ในสัดส่วนร้อย
ละ 100 และ พีพเี อ็ม มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จํานวน 2
ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชยั ลีเกษม
ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จํานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาว
อรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชยั ลีเกษม
มีผู้ถือหุ้นคือ บริษัท พีพ ีเอ็มเอ็น จิเนี ยริง่ จํากัด (“พีพ ีเอ็ม ”)
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บุคคล / นิ ติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษทั พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จํากัด
(“พีพเี อ็ม”)

-

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
(“อัครวินท์”)

-

บริษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
(“บีเจซี เฮฟวี”่ )

บริษทั วิมลเฉลา จํากัด
(“วิมลเฉลา”)

-

ลักษณะความสัมพันธ์
และบริษทั เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน) (“เนาวรัตน์”)
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน ยูบเี อ ร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ของ
ทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้วจํานวน 40.00 ล้านบาท ตามลําดับ
ซึง่ พีพเี อ็ม ถือหุน้ โดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา ในสัดส่วนร้อย
ละ 100 และ พีพเี อ็ม มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จํานวน 2
ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชยั ลีเกษม
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จํานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาว
อรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชยั ลีเกษม
มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่คอื นางสาวอรสา วิมลเฉลา โดยมีสดั ส่วนการ
ถือ หุ้น ร้อ ยละ 100 ของทุ น จดทะเบีย นที่ชํ าระแล้ว จํ า นวน
15.00 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
มีก รรมการจํ า นวน 1 รายได้ แ ก่ นางมาลี อิน ทร ซึ่ ง เป็ น
ผู้บ ริห ารของบริษัท ฯ โดยดํา รงตํ า แหน่ ง ผู้จ ัด การฝ่ ายขาย
กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
มีผู้ถือหุ้น ใหญ่ คือ นางมาลี อิน ทร โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้น
ร้อ ยละ 41.67 ของทุ น จดทะเบีย นที่ชําระแล้ว จํา นวน 2.40
ล้านบาท
ประกอบธุ ร กิ จ วิศ วกรรมด้ า นการรับ จ้ า งผลิต และติ ด ตั ง้
อุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
มีก รรมการร่ ว มกัน กับ บริษัท ฯ จํา นวน 1 ราย ได้แ ก่ นาง
จันทร์จริ า สมัครไทย
ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จํานวน 1 ราย ได้แก่ นางสาว
อรสา วิมลเฉลา
มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่คอื นางสาวอรสา วิมลเฉลา โดยมีสดั ส่วนการ
ถือหุน้ ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทีช่ ําระแล้วจํานวน 1.00
ล้านบาท
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บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

14.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันทีบ่ ริษทั ฯ เข้าทํารายการกับบุคคล/นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสําหรับงวดบัญชีปี 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 รายละเอียดดังนี้
1.1 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนางสาวอรสา วิมลเฉลา รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
เช่าทีด่ นิ จังหวัดระยอง
ค่าเช่าทีด่ นิ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ก.ย. 2559
ในปี 2558 บริษทั ฯ เช่าทีด่ นิ ซึง่ ตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดระยอง
จากนางสาวอรสา วิมลเฉลา จํานวน 2 แปลง พื้นที่
รวม 2,002.3 ตารางวา มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเป็ นที่ตงั ้
อาคารสํานั ก งานและอาคารคลังสิน ค้าของบริษัท ฯ
โดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา ไม่ได้คดิ ค่าเช่าทีด่ นิ กับ
บริษทั ฯ แต่อย่างใด
ต่ อ มาในเดือ นสิง หาคม 2558 นางสาวอรสา วิม ล
เฉลา ได้โอนกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ จํานวน 1 แปลง พืน้ ที่
2,000 ตารางวา ให้แก่นายเกริก ลีเกษม (บุตรทีบ่ รรลุ
นิตภิ าวะแล้ว) โดยบริษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่าทีด่ นิ นี้กบั
นายเกริก ลี เ กษม เป็ นเวลา 20 ปี ตั ง้ แต่ ว ัน ที่ 1
มกราคม 2559 ถึง 31 ธัน วาคม 2578 โดยมีค่าเช่า
45,000 บาทต่ อเดือน และค่าเช่าเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 10
ทุก 3 ปี ซึ่งค่าเช่าและอัตราการขึน้ ค่าเช่าอ้างอิงจาก
การประเมิน ราคาโดยบริษั ท ซิ ม ส์ พร็อ พเพอร์ ต้ี
คอนซัลแทนท์ จํากัด (ผูป้ ระเมินหลักคือ นายวรศักดิ ์
โชติแ ฉล้ม สกุ ล ชัย ) ซึ่ง เป็ นผู้ป ระเมิน ราคาอิส ระที่
ได้รบั ความเห็น ชอบจากสํานั ก งาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ผู้
ประเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาค่าเช่าทีด่ นิ ด้วยวิธี
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การทํารายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษทั ฯ โดยในปี 2558 ผูใ้ ห้เช่าทีด่ นิ ไม่ได้คดิ ค่า
เช่ า หรือ ค่ า ตอบแทนใดๆ อย่ า งไรก็ ต าม ในปี
2559 บริษัทฯ เช่าที่ดนิ จํานวน 2,000 ตารางวา
กับนายเกริก ลีเกษม (บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
ของนางสาวอรสา วิม ลเฉลา) โดยค่ า เช่ า และ
อัต ราการขึ้น ค่ า เช่ า อ้ า งอิง จากผู้ป ระเมิน ราคา
อิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ทัง้ นี้ ผูป้ ระเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาค่าเช่า
ที่ ดิ น ด้ ว ยวิ ธี เ ป รี ย บ เที ย บ ข้ อ มู ล ตลาด บ น
สมมติ ฐ านการเช่ า ที่ ดิ น 20 ปี สิ่ง ปลู ก สร้า งที่
ตัง้ อยู่บ นที่ดิน เป็ น กรรมสิท ธิข์ องบริษัท ฯ และ
บริษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ นํ า ที่ ดิน และสิ่ง ปลู ก สร้า งไปใช้
ประโยชน์ ใ นการให้ เ ช่ า ช่ ว งต่ อ กั บ บุ ค คลอื่ น
บ ริ ษั ท ฯ จึ ง ไม่ ได้ รั บ ผ ล ป ร ะ โย ช น์ อื่ น ใด
นอกเหนือจากเป็ นทีต่ งั ้ ของอาคารสํานักงานและ
อาคารคลังสินค้าของบริษทั ฯ เอง ดังนัน้ ค่าเช่านี้
จึ ง อ้ า งอิ ง เฉ พ าะก ารเช่ าที่ ดิ น เท่ านั ้ น ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าราคาค่าเช่าทีด่ นิ

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ก.ย. 2559
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด บนสมมติฐานการเช่าทีด่ นิ
20 ปี สิง่ ปลูกสร้างทีต่ งั ้ อยู่บนทีด่ นิ เป็ นกรรมสิทธิของ
์
บริษทั ฯ และบริษทั ฯ ไม่ได้นําที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้าง
ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการให้ เช่ า ช่ ว งต่ อ กับ บุ ค คลอื่น
บริษทั ฯ จึงไม่ได้รบั ผลประโยชน์อ่นื ใดนอกเหนือจาก
เป็ นที่ตงั ้ ของอาคารสํานักงานและอาคารคลังสินค้า
ของบริษทั ฯ เอง ดังนัน้ ค่าเช่านี้จงึ อ้างอิงเฉพาะการ
เช่าทีด่ นิ เท่านัน้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
อ้างอิงจากผูป้ ระเมินราคาอิสระมีความเหมาะสม
และไม่ได้ทําให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
และที่ดิน อีก 2.3 ตารางวา นางสาวอรสา วิม ล
เฉลา ให้บ ริษัท ฯ ใช้ส ิท ธิเหนื อ พื้น ที่โดยไม่ คิด
ค่ า ตอบแทน ดัง นั ้น การเข้ า ทํ า รายการนี้ จึ ง
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สงู สุดของ
บริษทั ฯ

ในส่วนของทีด่ นิ อีก 1 แปลง พืน้ ที่ 2.3 ตารางวา ของ
นางสาวอรสา วิมลเฉลานัน้ นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ได้ทําสัญ ญาให้ใช้สทิ ธิเหนื อพื้นดินกับบริษัทฯ เป็ น
เวลา 20 ปี ตั ง้ แต่ 1 มกราคม 2559 ถึ ง วัน ที่ 31
ธันวาคม 2578 โดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา ไม่ได้คดิ
ค่าตอบแทนใดๆ กับบริษทั ฯ ตลอดอายุสญ
ั ญา
ขายรถยนต์
รายได้อ่นื

1,618,073

-

ในปี 2558 บริษัท ฯ ได้ข ายรถยนต์ย่ีห้อ Mercedes
Benz รุ่น E250 ให้แ ก่ น างสาวอรสา วิม ลเฉลา ใน
ราคา 2.65 ล้านบาท ซึ่งราคาขายรถยนต์ด ังกล่า ว
เป็ นราคาที่ ส ามารถเที ย บเคีย งได้ ก ับ ราคาตลาด
สําหรับ รถยนต์ย่หี ้อ รุ่น และปี ท่ีผ ลิตเดีย วกัน ทัง้ นี้
บริษทั ฯ มีกําไรจากการขายรถยนต์ในครัง้ นี้จํานวน
1.62 ล้านบาท
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การทํารายการดังกล่าวเป็ นการขายรถยนต์ให้แก่
นางสาวอรสา วิมลเฉลา ซึง่ ราคาขายรถยนต์เป็ น
ราคาที่ ส ามารถเที ย บเคี ย งได้ ก ั บ ราคาตลาด
สํ า หรับ รถยนต์ ย่ีห้ อ รุ่ น และปี ที่ ผ ลิต เดีย วกัน
ดัง นั ้น การทํ า รายการนี้ จึง สมเหตุ ส มผลและ
เป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องบริษั ท ฯ ทัง้ นี้ หาก
รายการในลักษณะนี้ เกิดขึ้น อีก ควรปฏิบตั ิตาม
มาตรการและขัน้ ตอนการอนุ มตั ริ ายการระหว่าง
กันและนโยบายการทํารายการระหว่างกัน

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

1.2 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนายเกริก ลีเกษม รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558
ม.ค. – ก.ย 2559

เช่าทีด่ นิ จังหวัดระยอง
ค่าเช่าทีด่ นิ

-

540,472

เจ้าหนี้อ่นื

-

180,472

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 บริษัทฯ เช่าที่ดินจํานวน 1 แปลง พื้น ที่
2,000 ตารางวา กับนายเกริก ลีเกษม เพื่อเป็ นที่ตงั ้
ของอาคารสํานักงานและอาคารคลังสินค้าที่จงั หวัด
ระยอง โดยบริษัทฯ ได้ทําสัญ ญาเช่าที่ดินนี้กบั นาย
เกริก ลีเกษม เป็ นเวลา 20 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2559 ถึ ง 31 ธัน วาคม 2578 โดยมีค่ า เช่ า 45,000
บาทต่อเดือน และค่าเช่าเพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี
ซึ่ ง ค่ า เช่ า และอัต ราการขึ้น ค่ า เช่ า อ้ า งอิ ง จากการ
ประเมินราคาโดยบริษทั ซิมส์ พร็อพเพอร์ต้ี คอนซัล
แทนท์ จํากัด (ผู้ป ระเมิน หลัก คือ นายวรศัก ดิ ์ โชติ
แฉล้ม สกุ ลชัย) ซึ่งเป็ น ผู้ป ระเมิน ราคาอิสระที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ผูป้ ระเมิน
ราคาอิ ส ระได้ ป ระเมิ น ราคาค่ า เช่ า ที่ ดิ น ด้ ว ยวิ ธี
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด บนสมมติฐานการเช่าทีด่ นิ
20 ปี สิง่ ปลูกสร้างทีต่ งั ้ อยู่บนทีด่ นิ เป็ นกรรมสิทธิของ
์
บริษทั ฯ และบริษทั ฯ ไม่ได้นําที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้าง
ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการให้ เช่ า ช่ ว งต่ อ กับ บุ ค คลอื่น
บริษทั ฯ จึงไม่ได้รบั ผลประโยชน์อ่นื ใดนอกเหนือจาก
เป็ นที่ตงั ้ ของอาคารสํานักงานและอาคารคลังสินค้า
ของบริษทั ฯ เอง ดังนัน้ ค่าเช่านี้จงึ อ้างอิงเฉพาะการ
เช่าทีด่ นิ เท่านัน้

การทํารายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เป็ นการเช่ า ที่ ดิ น จํ า นวน 2,000
ตารางวากับ นายเกริก ลีเกษม โดยค่ า เช่ า และ
อัต ราการขึ้น ค่ า เช่ า อ้ า งอิง จากผู้ป ระเมิน ราคา
อิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ทัง้ นี้ ผูป้ ระเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาค่าเช่า
ที่ ดิ น ด้ ว ยวิ ธี เ ป รี ย บ เที ย บ ข้ อ มู ล ตลาด บ น
สมมติ ฐ านการเช่ า ที่ ดิ น 20 ปี สิ่ง ปลู ก สร้า งที่
ตัง้ อยู่บ นที่ดิน เป็ น กรรมสิท ธิข์ องบริษัท ฯ และ
บริษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ นํ า ที่ ดิน และสิ่ง ปลู ก สร้า งไปใช้
ประโยชน์ ใ นการให้ เ ช่ า ช่ ว งต่ อ กั บ บุ ค คลอื่ น
บ ริ ษั ท ฯ จึ ง ไม่ ได้ รั บ ผ ล ป ร ะ โย ช น์ อื่ น ใด
นอกเหนือจากเป็ นทีต่ งั ้ ของอาคารสํานักงานและ
อาคารคลังสินค้าของบริษทั ฯ เอง ดังนัน้ ค่าเช่านี้
จึ ง อ้ า งอิ ง เฉ พ าะก ารเช่ าที่ ดิ น เท่ านั ้ น ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าราคาค่าเช่าทีด่ นิ
อ้างอิงจากผูป้ ระเมินราคาอิสระมีความเหมาะสม
และไม่ได้ทําให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
ดังนัน้ การเข้าทํารายการนี้จงึ สมเหตุสมผลและ
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
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บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

1.3 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนางมาลี อินทร รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ขายสินค้า
รายได้จากการขายและบริการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558
ม.ค. – ก.ย 2559
-

4,280

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 นางมาลี อินทร ได้ซอ้ื ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์
(Spare parts) ทีใ่ ช้ในปั ม๊ สูบส่งนํ้ าและของเหลว รวม
มู ล ค่ า 4,280 บาท ซึ่ง จากการขายสิน ค้ า ดัง กล่ า ว
บริษทั ฯ ได้รบั กําไรขัน้ ต้นร้อยละ 12 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มี
นโยบายการขายสิ น ค้ า ให้ แ ก่ พ นั ก งาน เพื่ อ ให้
พนักงานอุดหนุ นและส่งเสริมสินค้าของบริษทั ฯ โดย
สิน ค้ า ที่ ซ้ื อ ไป พนั ก งานจะต้ อ งนํ า ไปใช้ เ พื่ อ การ
ส่วนตัวเท่านัน้ มิได้นําไปจําหน่ายต่อหรือเก็งกําไรแต่
อย่างใด ซึ่งบริษัท ฯ จะคิด อัต รากําไรขัน้ ต้น ในการ
ขายสินค้าให้แก่พนักงานประมาณร้อยละ 10 ดังนัน้
การทํารายการในครัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ขายสินค้าให้แก่
นางมาลี อินทร ซึง่ เป็ นพนักงานของบริษทั ฯ ในอัตรา
กําไรขัน้ ต้นทีร่ อ้ ยละ 12 เป็ นการทํารายการทีเ่ ป็ นไป
ตามนโยบายการขายสินค้าให้แก่พนักงานทีบ่ ริษทั ฯ
ได้กาํ หนดไว้

การทํารายการดังกล่าวเป็ นรายการทีบ่ ริษทั ฯ ได้
ขายสินค้าให้แก่นางมาลี อินทร ซึง่ เป็ นพนักงาน
ของบริษทั ฯ ในอัตรากําไรขัน้ ต้นทีร่ อ้ ยละ 12 ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการขายสิ น ค้ า ให้ แ ก่
พนั ก งาน เพื่อ ให้พ นั ก งานอุ ด หนุ น และส่งเสริม
สิน ค้าของบริษัท ฯ โดยสิน ค้าที่ซ้ือไป พนักงาน
จะต้องนํ าไปใช้เพื่อการส่วนตัวเท่านัน้ มิได้นําไป
จําหน่ ายต่อหรือเก็งกําไรแต่อย่างใด ซึ่งบริษทั ฯ
จะคิด อัต รากํ า ไรขัน้ ต้น ในการขายสิน ค้า ให้แ ก่
พนั ก งานประมาณร้ อ ยละ 10 ดัง นั ้น การทํ า
รายการนี้จงึ มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปตาม
นโยบายการขายสินค้าให้แก่พนักงานซึง่ ไม่ได้ทํา
ให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด

1.4 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ เคสเซล รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
เช่าพืน้ ทีส่ าํ นักงาน
ค่าเช่าพืน้ ทีส่ าํ นักงานและค่าบริการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ก.ย. 2559
115,715

99,279

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 บริษัทฯ เช่าพื้นที่สํานักงานของเคสเซล การทํ า รายการดั ง กล่ า วเป็ นการทํ า ธุ ร กรรม
ซึ่งตัง้ อยู่ท่ีอําเภอบางเสาธง จังหวัด สมุท รปราการ ตามปกติ โดยการเช่ า พื้ น ที่ สํ า นั ก งานเพื่ อ ใช้
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บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

เจ้าหนี้อ่นื

การใช้งานโทรศัพท์
ค่าโทรศัพท์
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ก.ย. 2559
19,286

23,143

25,545

5,072

992

1,287

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อใช้ประโยชน์ เป็ นสํานักงานกรุงเทพฯ พร้อมการ
บริก ารต่ า งๆ ได้ แ ก่ ไฟฟ้ า นํ้ า ประปา ระบบปรับ
อากาศ ระบบการรักษาความปลอดภัย เป็ นต้น ใน
อัตราค่าเช่าและค่าบริการรวมจํานวน 9,193 บาทต่อ
เดื อ น ซึ่ ง อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริก ารเป็ นราคาที่
ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทัง้ นี้ สัญญาเช่าและสัญญา
บริการในพื้น ที่สํานักงานฉบับ นี้ ได้ส้นิ สุดลงในวัน ที่
31 ธันวาคม 2558

ประโยชน์ เป็ นสํานักงานกรุงเทพฯ และราคาค่า
เช่าและค่าบริการเป็ นราคาทีส่ ามารถเทียบเคียง
ได้กบั ราคาตลาด อีกทัง้ ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้
ทําสัญ ญาเช่าพื้น ที่สํานักงานและสัญ ญาบริการ
โดยค่าเช่าและค่าบริการอ้างอิงจากการประเมิน
ราคาด้ ว ยวิธีเ ปรีย บเที ย บข้ อ มู ล ตลาด โดยผู้
ประเมิน ราคาอิส ระที่ไ ด้ร ับ ความเห็น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ดังนัน้ การเข้าทํารายการนี้จงึ
ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้ทําสัญญาเช่าทีด่ นิ และสัญญา สมเหตุ สมผล และเป็ น ไปตามการดําเนิ น ธุรกิจ
บริการฉบับใหม่กบั เคสเซล มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ปกติเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก
ตัง้ แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม
2561 โดยมีอ ัต ราค่ า เช่ า และค่ า บริก ารรวมจํา นวน
11,031 บาทต่อเดือน ซึง่ อ้างอิงจากการประเมินราคา
ด้ว ยวิธีเปรีย บเทีย บข้อ มูล ตลาด โดยบริษัท ซิม ส์
พร็อพเพอร์ต้ี คอนซัลแทนท์ จํากัด (ผูป้ ระเมินหลัก
คือ นายวรศักดิ ์ โชติแฉล้มสกุลชัย) ซึง่ เป็ นผูป้ ระเมิน
ราคาอิ ส ระที่ ไ ด้ ร ับ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
ก.ล.ต.
สืบเนื่องจากบริษทั ฯ ได้เช่าพื้นที่สํานักงานจาก เคส
เซ ล ซึ่ ง ตั ้ ง อ ยู่ ที่ อํ า เภ อ บ า ง เส า ธ ง จั ง ห วั ด
สมุ ท รปราการ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ เป็ นสํ า นั ก งาน
กรุงเทพฯ เคสเซลจึงได้ให้บริษทั ฯ ใช้งานหมายเลข
โทรศัพ ท์ท่ีจดทะเบียนในนามของเคสเซล โดยเคส
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การทํ า รายการดัง กล่ า วเป็ นรายการสนั บ สนุ น
ธุรกิจปกติ ซึ่ง เคสเซล ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิด ขึ้น ตามการใช้ ง านจริง ดัง นั ้น การเข้า ทํ า
รายการนี้จงึ สมเหตุสมผลและไม่ได้ทําให้บริษทั ฯ
เสียประโยชน์แต่อย่างใด

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ก.ย. 2559

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เซลได้เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามการใช้งานจริง
ซือ้ สินค้า
เจ้าหนี้อ่นื

26,497

-

ในปี 2558 บริ ษั ท ฯ ซื้ อ สิ น ค้ า ประเภทท่ อ ไลนิ่ ง
ตราสินค้า Resistoflex จากเคสเซล และจําหน่ ายต่อ
ให้แ ก่ ลู ก ค้า โดยท่ อ ไลนิ่ ง ดัง กล่ า วเป็ นท่ อ ที่ใ ช้ก ับ
ของเหลวทีเ่ ป็ นสารเคมีหรือมีลกั ษณะกัดกร่อนสูง ซึง่
ท่อ ไลนิ่ งที่ลูก ค้าต้อ งการมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่
ตรงตามคุณลักษณะของท่อไลนิ่งที่ เคสเซล จําหน่ าย
บริษัท ฯ จึงมีค วามจําเป็ น ต้อ งสังซื
่ ้อสิน ค้าดังกล่าว
จาก เคสเซล และนํ ามาจําหน่ ายต่ อ ในราคาต้น ทุ น
บวกกําไรที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการของ
ลู ก ค้ า ทั ้ง นี้ ท่ อ ไลนิ่ ง ตราสิ น ค้ า Resistoflex มี
คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะเจาะจง จึ ง ไม่ ม ี ร าคาตลาดที่
สามารถเทียบเคียงได้

การทํ า รายการดัง กล่ า วเป็ นการซื้อ สิน ค้า และ
จําหน่ ายต่อ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
อีกทัง้ ท่อไลนิ่ง ตราสินค้า Resistoflex ไม่มรี าคา
ตลาดที่ ส ามารถเที ย บเคีย งได้ เนื่ อ งจากเป็ น
สิน ค้าที่ม ีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ต าม
บริษทั ฯ ได้จําหน่ ายท่อไลนิ่งให้แก่ลูกค้าในราคา
ต้ น ทุ น บวกกํ า ไรที่ เ หมาะสม ดั ง นั ้น การทํ า
รายการนี้จงึ มีความสมเหตุสมผล และไม่ได้ทาํ ให้
บริษทั ฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด

1.5 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ ยูบเี อ รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ขายสินค้า
รายได้จากการขายและบริการ
ลูกหนี้การค้า

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ก.ย. 2559
ตั ง้ แต่ ไ ตรมาส 3 ปี 2558 ถึ ง ไตรมาส 1 ปี 2559
84,600
471,900
บริษั ท ฯ ได้ นํ า ส่ ง ใบเสนอราคาในการจัด หาและ
จํ า หน่ า ยปั ๊ม สู บ ส่ ง นํ้ าและของเหลวให้ แ ก่ ยู บี เ อ
90,522
จํานวน 16 รายการ รวมมูลค่า 42.88 ล้านบาท ซึ่งมี
อัต รากํ าไรขัน้ ต้น รวมเฉลี่ย ที่ต่ํ ากว่าการขายสิน ค้า
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การทํ า รายการดัง กล่ า วเป็ นการนํ า ส่ ง ใบเสนอ
ราคาให้แ ก่ ยูบีเอ ตัง้ แต่ ไตรมาส 3 ปี 2558 ถึง
ไตรมาส 1 ปี 2559 ซึ่งบริษัท ฯ ได้นํ ารายการนี้
เข้า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่
1/2559 เมื่ อ วั น ที่ 26 กุ มภ าพั น ธ์ 2559 โดย

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ก.ย. 2559
ให้แก่บุคคลภายนอกทัวไป
่ แต่เป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้น
ที่ใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กบั ลูกค้าบางรายใน
งานที่ ม ี มู ล ค่ า สู ง ประมาณ 28.50 ล้ า นบาท ทั ง้ นี้
บริษัท ฯ มีค วามจํ า เป็ นต้ อ งลดราคาขายสิน ค้ า ให้
ตํ่ าล งก ว่ า ก ารข าย สิ น ค้ าโด ย ป ก ติ เพื่ อ ให้ มี
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคากับบริษทั คู่แข่ง
และจะส่งผลให้บริษทั ฯ มีผลงานอ้างอิง (Reference)
กับหน่ วยงานบําบัดนํ้าเสียกรุงเทพมหานคร และเป็ น
โอกาสในการเข้า ถึง งานจัด หาและจํ า หน่ า ยสิน ค้า
อุ ต สาหกรรมอื่น ๆ ให้ ก ับ หน่ ว ยงานบํ า บัด นํ้ า เสีย
กรุงเทพมหานคร และหน่ วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึง
โอกาสในการได้รบั งานบริการซ่อม บํารุงรักษา และ
การเปลี่ ย นทดแทนชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ (Spare
parts) ในอนาคต
อย่างไรก็ดี ปี 2558 บริษัท ฯ ได้รบั คําสังซื
่ ้อ จากใบ
เสนอราคา 4 รายการ มูลค่ารวม 84,600 บาท และ
งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ ได้รบั คําสังซื
่ ้อ
จากใบเสนอราคา 3 รายการ มู ล ค่ า รวม 471,900
บาท โดยรายการขายทัง้ หมดดังกล่าว มีอตั รากําไร
ขัน้ ต้นเฉลีย่ ร้อยละ 15.32 ซึ่งเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นที่
ตํ่ากว่าการขายสินค้าให้แก่บุคคลภายนอก สําหรับใบ
เสนอราคาทีเ่ หลือ 8 รายการ มูลค่า 13.96 ล้านบาท
ยู บี เอ แจ้ง ว่ า จะไม่ ส ัง่ ซื้ อ และใบเสนอราคาอีก 1
ส่วนที่ 2.3.14 หน้า 9

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่าการทํ า
รายการนี้เป็ นรายการเกีย่ วเนื่องมาตัง้ แต่ไตรมาส
3 ปี 2558 ซึง่ บริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องลดราคา
ขายสิน ค้า ให้ต่ํ าลงกว่า การขายสิน ค้าโดยปกติ
เพือ่ ให้มคี วามสามารถในการแข่งขันด้านราคากับ
บริษัท คู่ แ ข่ ง และการทํ า รายการนี้ จ ะส่ ง ผลให้
บ ริ ษั ท ฯ มี ผ ล งาน อ้ า งอิ ง (Reference) กั บ
หน่ ว ยงานบํ าบัด นํ้ า เสีย กรุงเทพมหานคร และ
เป็ นโอกาสในการเข้าถึงงานจัดหาและจําหน่ าย
สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้กบั หน่ วยงานบําบัด
นํ้ าเสียกรุงเทพมหานคร และหน่ วยงานภาครัฐ
อื่นๆ รวมถึงโอกาสในการได้รบั งานการให้บริการ
ซ่อม บํารุงรักษา และการเปลีย่ นทดแทนชิน้ ส่วน
และอุปกรณ์ (Spare parts) ซึ่งจะเป็ นประโยชน์
แก่บริษทั ฯ ในอนาคต และเพิม่ ความสามารถใน
การสร้ า งรายได้ ก ั บ ลู ก ค้ า กลุ่ ม ใหม่ ๆ ดั ง นั ้น
คณ ะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า การเข้ า ทํ า
รายการนี้ เป็ น ไปตามหลักการดําเนิ นธุรกิจและ
เป็ นประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ บ ริษั ท ฯ อย่ า งไรก็ ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ฝ่ายบริหารจัดทํา
รายงานความคืบ หน้ า ของการสังซื
่ ้ อ สิน ค้าและ
นํ าเสนอในทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ไตรมาสจนกว่า จะสิ้น สุด การทํ า รายการทัง้ 16

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ก.ย. 2559
รายการ มู ล ค่ า 28.38 ล้ า นบาท อยู่ ร ะหว่ า งการ รายการนี้
พิจ ารณา ซึ่ง มีอ ัต รากํ า ไรขัน้ ต้ น ที่ต่ํ า กว่า การขาย ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้หลักการใน
สินค้าให้แก่บุคคลภายนอก
การนํ าส่งใบเสนอราคาให้ก ับ ยูบีเอ ในอนาคต
ต่อมาในไตรมาส 3 ปี 2559 บริษทั ฯ ได้นําส่งใบเสนอ โดยบริษทั ฯ จะต้องนํ าส่งใบเสนอราคาทีเ่ ป็ นการ
ราคาเพิม่ อีก 5 รายการ มูลค่ารวม 688,520 บาท ซึง่ ขายสิ น ค้ า ที่ ม ี อ ั ต รากํ า ไรขั น้ ต้ น ที่ ส ามารถ
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาสังซื
่ อ้ โดยมีอตั รากําไรขัน้ ต้น เที ย บ เคี ย ง ไ ด้ กั บ ก า ร ข า ย สิ น ค้ า ให้ แ ก่
เฉลีย่ ทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั การขายสินค้าให้แก่ บุคคลภายนอก อีกทัง้ บริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิตาม
บุคคลภายนอก
นโยบายการทํ า รายการระหว่ า งกัน และคู่ ม ื อ
อํานาจดําเนินการอนุ มตั ิ โดยนางสาวอรสา วิมล
เฉลา จะไม่ ม ีส่ว นร่ว มในการอนุ ม ัติก ารเข้า ทํ า
รายการดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ โดยหากรายการ
ขายสินค้าใดซึง่ อยู่ในการอนุ มตั ขิ องนางสาวอรสา
วิมลเฉลา จะต้องนํ าเสนอให้แก่บุคคลผูม้ อี ํานาจ
ในลําดับขัน้ ถัดไปเป็ นผู้อนุ มตั ิรายการขายนัน้ ๆ
และบริษทั ฯ จะต้องนํ าเสนอรายละเอียดของการ
ทํ า รายการระหว่ า งกั น ให้ แ ก่ ค ณ ะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั ทราบและพิจารณาให้ความเห็น
ถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลในการ
ทํารายการระหว่างกันในทุกไตรมาส
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บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

1.6 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ อัครวินท์ รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

ขายสินค้า
รายได้จากการขายและบริการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558
ม.ค. – ก.ย. 2559
28,453

340

-

-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 บริษทั ฯ ว่าจ้าง อัครวินท์ ในงานก่อสร้าง
ที่จอดรถและงานซ่ อมท่ อระบายนํ้ าในบริเวณพื้น ที่
อาคารสํ า นั ก งาน จัง หวัด ระยอง บริษัท ฯ มีค วาม
จําเป็ นต้องว่าจ้าง อัครวินท์ ในงานก่อสร้างดังกล่าว
เนื่องจาก อัครวินท์ เป็ นผูร้ บั เหมางานก่อสร้างอาคาร
สํานักงาน จังหวัดระยอง ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่เริม่ แรก
ซึ่ง อัครวินท์ เป็ นผู้รบั เหมาที่รู้โครงสร้างและระบบ
การทํางานต่างๆ ของอาคารสํานักงานของบริษัท ฯ
เป็ นอย่ า งดี ดั ง นั ้ น การว่ า จ้ า งอั ค รวิ น ท์ ใ นงาน
ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสํานักงานของบริษทั ฯ
จึงเป็ นประโยชน์แก่บริษทั ฯ อย่างสูงสุด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ไม่ได้เปรียบเทียบราคาว่าจ้างของอัครวินท์กบั ราคา
ว่าจ้างผูร้ บั เหมารายอื่นแต่อย่างใด

การทํารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นใน
อดีตทีบ่ ริษทั ฯ ได้วา่ จ้าง อัครวินท์ เป็ นผูร้ บั เหมา
ในงานซ่ อ มแซมและปรับ ปรุ งอาคารสํานั ก งาน
จังหวัดระยอง เนื่องจาก อัครวินท์ เป็ นผูร้ บั เหมา
ที่รู้โ ครงสร้า งและระบบการทํ า งานต่ า งๆ ของ
อาคารสํานักงานเป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หาก
เกิด รายการลัก ษณะดัง กล่ า วขึ้น อีก ในอนาคต
ควรเป็ นไปตามมาตราการและขัน้ ตอนการอนุ มตั ิ
รายการระหว่างกันและนโยบายการทํารายการ
ระหว่ า งกั น รวมถึ ง บริ ษั ท ฯ ต้ อ งพิ จ ารณ า
เปรีย บเทีย บราคา และเงื่อ นไขทางการค้าของ
ก า ร ว่ า จ้ า ง อั ค ร วิ น ท์ กั บ ก า ร ว่ า จ้ า ง
บุ ค คลภายนอก เพื่ อ เป็ นประโยชน์ สู ง สุ ด แก่
การทํ า รายการดัง กล่ า วเกิด ขึ้น ก่ อ นที่บ ริษัท ฯ จะ บริษทั ฯ
จัดทํานโยบายการทํารายการระหว่างกัน ซึง่ หากเกิด
รายการลัก ษณะนี้ อีก ในอนาคต บริษัท ฯ จะปฏิบ ัติ
ตามมาตรการและขัน้ ตอนการอนุ มตั ริ ายการระหว่าง
กันและนโยบายการทํารายการระหว่างกัน

ในปี 2558 บริษทั ฯ ขายสินค้าวัสดุสน้ิ เปลือง ประเภท
ผ้า กัน ไฟ ตราสิน ค้า HEPTAGON ให้แ ก่ อัค รวิน ท์
ซึง่ การขายสินค้าในครัง้ นี้เป็ นการขายสินค้าในราคาที่
ตํ่ากว่าการขายให้แก่บุคคลภายนอกอย่างมีนัยสําคัญ
ส่วนที่ 2.3.14 หน้า 11

การทํารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นใน
อดี ต ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ข ายสิ น ค้ า ให้ แ ก่ บุ ค คลที่
เกี่ ย วข้ อ งใน ราค าที่ ต่ํ าก ว่ า ก ารขาย ให้ แ ก่
บุคคลภายนอก ซึง่ รายการในลักษณะนี้จะต้องไม่
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ซึ่งรายการนี้เกิดขึน้ เนื่องจากความเข้าใจที่ผดิ พลาด
ในนโยบายของบริษทั ฯ เกีย่ วกับการขายสินค้าให้แก่
พนักงาน โดยบริษัทฯ จะขายสินค้าให้แก่พ นักงาน
โดยคิดอัตรากําไรขัน้ ต้นประมาณร้อยละ 10 เพื่อให้
พนักงานอุดหนุ นและส่งเสริมสินค้าของบริษทั ฯ โดย
สิน ค้ า ที่ ซ้ื อ ไป พนั ก งานจะต้ อ งนํ า ไปใช้ เ พื่ อ การ
ส่วนตัวเท่านัน้ มิได้นําไปจําหน่ายต่อหรือเก็งกําไรแต่
อย่างใด ซึ่งนโยบายนี้จะใช้ได้กบั กรณีทพ่ี นักงานซื้อ
สินค้ากับบริษทั ฯ เท่านัน้ ซึ่งไม่รวมถึงบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องกับพนักงานที่จะซื้อสินค้า
จากบริษทั ฯ แต่อย่างใด การเข้าทํารายการในครัง้ นี้
อั ค รวิ น ทร์ ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ฯ ที่ ม ี น างมาลี อิ น ทร
(พนักงานของบริษัท ฯ) เป็ น กรรมการในอัครวิน ทร์
ได้ใช้ส ิท ธิด ัง กล่า วในนโยบายการขายสิน ค้าให้แ ก่
พนั ก งานสํ า หรับ การซื้ อ สิน ค้ า ในครัง้ นี้ จึง ทํ า ให้
รายการนี้เป็ นการขายสินค้าในราคาทีต่ ่ํากว่าการขาย
สินค้าให้แก่บุคคลภายนอก ซึง่ เกิดจากความเข้าใจที่
ผิดพลาดของบริษทั ฯ และพนักงานเอง ทัง้ นี้ การทํา
รายการในลักษณะนี้จะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคต

เกิดขึน้ อีกในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ฯ
มี ร ายการขายสิน ค้ า ให้ แ ก่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
บริษั ท ฯ ควรดํ า เนิ น การขายสิน ค้ า ในราคาที่
สามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาทีข่ ายสินค้าให้แก่
บุคคลภายนอก และควรกําหนดให้มเี งื่อนไขทาง
การค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ

ทัง้ นี้ การทํารายการดังกล่าวเกิดขึน้ ก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะ
จัด ทํ านโยบายการทํ ารายการระหว่างกัน ทัง้ นี้ ใน
อนาคต หากมีก ารขายสิน ค้ า ให้ แ ก่ บุ ค คลที่อ าจมี
ความขัดแย้ง บริษทั ฯ จะต้องกําหนดราคาขายสินค้า
ส่วนที่ 2.3.14 หน้า 12

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558
ม.ค. – ก.ย. 2559

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

และเงื่อ นไขทางการค้าที่สามารถเทีย บเคีย งได้ก ับ
การขายสินค้าให้แก่บุคคลภายนอก

1.7 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ บีเจซี เฮฟวี่ รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ขายสินค้า
รายได้จากการขายและบริการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558
ม.ค. – ก.ย. 2559
-

7,695

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 บริษทั ฯ ขายสินค้าวัสดุสน้ิ เปลือง ประเภท
ประเก็ น เหลว ตราสิน ค้ า LOCTITE ให้ แ ก่ บี เ จซี
เฮฟวี่ ซึ่ ง ราคาขายเป็ นราคาต้ น ทุ น บวกกํ า ไรที่
เหมาะสม โดยอัตรากําไรนี้สามารถเทียบเคียงได้กบั
อั ต รากํ า ไรที่ บ ริ ษั ท ฯ ขายประเก็ น เหลวให้ แ ก่
บุคคลภายนอก ทัง้ นี้ การทําธุรกรรมทางการค้านี้เป็ น
การดําเนินธุรกิจตามปกติ โดยมีการกําหนดราคาขาย
และเงือ่ นไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ

การทํ ารายการดังกล่าวเป็ น รายการธุ รกิจ ปกติ
ของบริษทั ฯ โดยราคาขายประเก็นเหลวให้แก่ บี
เจซี เฮฟวี่ เป็ นราคาต้นทุนบวกกําไรทีเ่ หมาะสม
ซึ่งอัต รากําไรนี้ ส ามารถเทีย บเคีย งได้ก ับ อัต รา
กํ าไรที่ บ ริ ษั ท ฯ ข าย ป ระเก็ น เห ล ว ให้ แ ก่
บุ ค คลภายนอก ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ทํ า ให้ บ ริษั ท ฯ เสี ย
ประโยชน์แต่อย่างใด ดังนัน้ การเข้าทํารายการนี้
จึงสมเหตุ สมผล และเป็ นการดําเนิ น ธุรกิจปกติ
เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.8 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ วิมลเฉลา รายละเอียดดังนี้
ฃลักษณะรายการ
เช่าห้องประชุม
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558
ม.ค. – ก.ย. 2559
-

1,869

เมื่อวัน ที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริษัท ฯ ได้เช่าห้อง การทํ า รายการดัง กล่ า วเป็ นรายการเช่ า ห้ อ ง
ประชุ ม ที่อ าคารสยามราชธานี กรุงเทพฯ เพื่อ เป็ น ประชุมที่อาคารสยามราชธานี เพื่อเป็ นสถานที่
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บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ฃลักษณะรายการ

เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558
ม.ค. – ก.ย. 2559
-

-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

สถานทีใ่ นการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ที่ 2/2559 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 2/2559 อั น เนื่ องจากสํ า นั ก งานใหญ่ ของ
บริษัท ฯ ตัง้ อยู่ ท่ีจ ัง หวัด ระยอง แต่ ค ณะกรรมการ
บริษทั ส่วนใหญ่มคี วามสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
ในครัง้ นี้ ท่ี ก รุ ง เทพฯ ดั ง นั ้น บริษั ท ฯ จึ ง มี ค วาม
จํา เป็ นต้ อ งเช่ า ห้อ งประชุ ม ที่อ าคารสยามราชธานี
เพื่อเป็ นสถานทีใ่ นการจัดประชุมในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ ราคา
ค่าเช่าห้องประชุมที่อาคารสยามราชธานีเป็ นราคาที่
ตํ่ า กว่า ราคาค่ า เช่ า ห้อ งประชุ ม ในสถานที่อ่ืน ที่อ ยู่
บริเวณใกล้เคียง

ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2559
และการประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ครัง้ ที่
2/2559 เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษทั ส่วนใหญ่
มีความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมที่กรุงเทพฯ
ทัง้ นี้ ราคาค่าเช่าห้องประชุมที่อาคารสยามราช
ธานีเป็ นราคาทีต่ ่ํากว่าราคาค่าเช่าห้องประชุมใน
สถานที่อ่นื ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ดังนัน้ การเข้า
ทํ า รายการนี้ จึง สมเหตุ ส มผล และไม่ ไ ด้ ทํ า ให้
บริษทั ฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด

2. รายการคํ้าประกันและการจํานองของบริษทั ฯ และบุคคล/นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
รายการคํ้าประกันและการจํานองของสถาบันการเงินแห่งที่ 1 รายละเอียดดังนี้
ผูค้ าํ้ ประกัน
1. นางสาวอรสา
วิมลเฉลา
2. นายแสงเพชร
ตันทะอธิพานิช

รายละเอียด
สิ นทรัพย์
คํา้ ประกัน
- เงิน ฝากประจํ า
ของบริษทั ฯ

รายละเอียด
วงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นกู้ยืมรวม
(บาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

- เงินเบิกเกินบัญชี
- เ ล ต เ ต อ ร์ อ อ ฟ
เครดิ ต และทรัส ต์ รี
ซีท
- สัญญาปริวรรต
เงินตรา

84,000,000

การคํ้ า ประกัน ดัง กล่ า วเป็ นการคํ้ า ประกัน วงเงิน
สิน เชื่อ กับ สถาบัน การเงิน ที่ให้ก ารสนับ สนุ น วงเงิน
สิน เชื่อ เพื่อ ใช้ในการดํา เนิ น ธุ รกิจ ของบริษัท ฯ ซึ่ง
เป็ นไปตามเงือ่ นไขของสถาบันการเงิน ทัง้ นี้ การคํ้า
ประกันดังกล่าวไม่มกี ารคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทํารายการดังกล่าวเป็ น ก ารทําธุรกรรมทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ ในการดําเนิ น ธุ รกิจ ของบริษัท ฯ โดย
เป็ น เงิน ทุ น หมุ น เวีย นและเสริม สภาพคล่ อ งใน
กิจการ อีกทัง้ การกู้ยืม เงิน จากสถาบันการเงิน
ดั ง กล่ า วมี ผู้ ค้ํ า ประกั น จํ า นวน 2 รายได้ แ ก่
ทัง้ นี้ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร ตัน นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร ตัน
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35

35

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ผูค้ าํ้ ประกัน

รายละเอียด
สิ นทรัพย์
คํา้ ประกัน

รายละเอียด
วงเงิ นสิ นเชื่อ
- หนังสือคํ้าประกัน

วงเงิ นกู้ยืมรวม
(บาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
ทะอธิพานิช ได้ทําข้อตกลงกับบริษทั ฯ เกี่ยวกับการ
คํ้ า ประกั น วงเงิน สิ น เชื่ อ โดยไม่ คิ ด ค่ า ตอบแทน
ห ลั ง จาก บ ริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า จดท ะเบี ย น ใน ต ลาด
หลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ประเท ศไทยแล้ ว บริ ษั ท ฯ จะ
ดําเนินการเจรจากับสถาบันการเงินแห่งที่ 1 เพือ่ ปลด
ภาระคํ้าประกันให้กบั นางสาวอรสา วิมลเฉลา และ
นายแสงเพชร ตัน ทะอธิพ านิ ช ในการณี ท่ีส ถาบัน
การเงิน แห่งที่ 1 ไม่ยิน ยอมให้ป ลดภาระคํ้าประกัน
ดังกล่าว นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร
ตันทะอธิพานิช มีความยินยอมเป็ นผูค้ ้าํ ประกันวงเงิน
สินเชื่อของบริษัทฯ สําหรับสถาบันการเงินแห่งที่ 1
โดยไม่ คิด ค่ า ตอบแทนจากการคํ้ า ประกัน และใน
อนาคต หากบริษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินหรือขอวงเงินสินเชื่อ
กับ ธนาคารใดๆ ซึ่งมีเงื่อ นไขให้ก รรมการเป็ น ผู้ค้ํา
ประกัน นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร
ตันทะอธิพานิช มีความยินยอมที่จะเป็ นผูค้ ้ําประกัน
วงเงินสินเชื่อนัน้ ๆ โดยไม่คดิ ค่าตอบแทนจากการคํ้า
ประกันในทุกกรณี และยินยอมปลดภาระคํ้าประกัน
ในกรณี ท่ี บ ริษั ท ฯ มี ห ลัก ทรัพ ย์ ค้ํ า ประกั น อื่ น มา
ทดแทน
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทะอธิพานิช เนื่องจากมีความจําเป็ นทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ตามเงือ่ นไขการขอรับการสนับสนุ นวงเงินสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน ดังนัน้ การเข้าทํารายการนี้
จึง สมเหตุ ส มผลและเป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ ข อง
บริษทั ฯ

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

14.3 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้พจิ ารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ ใน
รอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบกับสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ จากฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ รวมทัง้ สอบทานข้อมูลตามทีร่ ะบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
ผู้สอบบัญ ชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกัน ของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม
2558 และรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 แบ่งการทํารายการออกเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่
1. รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายสินค้า เป็ นต้น ซึ่งเป็ นรายการที่บริษทั ฯ กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบ
ธุรกิจ ซึง่ รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีม่ คี วามจําเป็ น สมเหตุสมผล และไม่ทาํ ให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์แต่
อย่างใด โดยราคาขายสินค้าที่บริษทั ฯ กําหนดเป็ นราคาเดียวกันกับราคาขายให้แก่บุคคลภายนอก หรือ
เป็ น ราคาขายสิน ค้าให้แ ก่ พ นัก งานตามนโยบายการขายสิน ค้าให้ก บั พนัก งาน หากรายการใดที่ม ีก าร
กําหนดราคาที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาที่ขายให้แก่บุคคลภายนอกจะต้องไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคต
และหากรายการใดมีก ารกํ า หนดราคาที่ไ ม่ ส ามารถเทีย บเคีย งได้ก ับ ราคาขายสิน ค้า โดยทัว่ ไปให้แ ก่
บุคคลภายนอก แต่การทํารายการนัน้ เป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จะต้อง
นํ าเสนอรายละเอีย ดต่ อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ตั ิแ ละให้ค วามเห็น ก่ อ นการเข้าทํ า
รายการนัน้ ๆ
2. รายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ ได้แก่ การเช่าที่ดนิ การเช่าพืน้ ที่สาํ นักงาน เป็ นต้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ น
รายการทีม่ คี วามจําเป็ น สมเหตุสมผล และไม่ทาํ ให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด โดยราคาค่าเช่าทีด่ นิ
และราคาค่าเช่าพืน้ ทีส่ าํ นักงานอ้างอิงจากผูป้ ระเมินราคาอิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
3. รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายรถยนต์ การ
ว่าจ้างผูร้ บั เหมาซ่อมแซมอาคาร การคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ เป็ นต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
รายการระหว่างกันดังกล่าวและมีความเห็นว่าเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ ตามความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และ
ไม่ทาํ ให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
14.4 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทํารายการระหว่างกัน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มมี ติกําหนดนโยบายและขัน้ ตอน
การทํารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การทํา
รายการเป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสังหรื
่ อข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ผู้บริหารหรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการ
อนุ ม ัติก ารทํ า รายการระหว่า งกัน ดัง กล่ า วได้ ในกรณี ท่ีก ฎหมายกํ า หนดให้ต้ อ งได้ร บั อนุ ม ัติจ ากที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั บริษทั ฯ จะจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น
ในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ การทํารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ม ี
เงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ และการทํารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ ให้ม ี
หลักการดังนี้
14.4.1 การทํารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่
การทํารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายสินค้าและการให้บริการ การ
เช่าทีด่ นิ การเช่าพืน้ ทีส่ าํ นักงาน เป็ นต้น จะต้องมีขอ้ ตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าและราคาทีเ่ ป็ น
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ธรรม สามารถเทียบเคียงได้กบั การทํารายการระหว่างบริษทั ฯ กับบุคคลทัวไป
่ หรือการทํารายการ
ระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั บุคคลทัวไป
่ หรือการทํารายการในลักษณะ
เดียวกับของผูป้ ระกอบการอื่นในธุรกิจ โดยได้อนุ มตั ใิ นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุ มตั กิ ารทํา
ธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ �ูชนจะพึงกระทํา
กับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกันด้วยอํานาจต่อรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ
เป็ นกรรมการ ผู้ บ ริห าร หรือ บุ ค คลที่ม ีค วามเกี่ ย วข้อ ง ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริห ารของบริษั ท ฯ สามารถ
ดําเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการทีท่ างคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุมตั ิ และจัดทํารายงาน
สรุป การทําธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ป ระชุม คณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสังหรื
่ อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกีย่ วโยงกัน
14.4.2 การทํารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่
การทํารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงือ่ นไขโดยทัวไป
่ บริษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้พิจ ารณาและให้ค วามเห็น เกี่ย วกับ ความจํา เป็ นในการเข้า ทํ า รายการและความ
เหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ ๆ ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการตรวจสอบไม่ม ีค วามชํานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มผี ู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือ ผู้ต รวจสอบบัญ ชีเป็ นผู้ให้ ค วามเห็น เกี่ย วกับ รายการระหว่ า งกัน ดัง กล่ า วกับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่าง
กันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และหากหุ้น
สามัญของบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ (แบบ
56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14.5 นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ มีการทํารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึน้ ต่อเนื่องในอนาคตได้แก่ การเช่าที่ดนิ ที่จงั หวัดระยองกับนาย
เกริก ลีเกษม และนางสาวอรสา วิมลเฉลา เพื่อเป็ นทีต่ งั ้ อาคารสํานักงานและอาคารคลังสินค้าของบริษทั ฯ และ
การเช่าพื้นที่สํานักงานกับ เคสเซล เพื่อเป็ นพื้นที่สํานักงานกรุงเทพฯ ซึ่งรายการนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและ
อนุ มตั ใิ นหลักการการเข้าทํารายการโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั แล้ว (รายละเอียดของ
สัญ ญาเช่าที่ดิน สัญ ญาให้ใช้สทิ ธิเหนือพื้นดิน และสัญ ญาเช่าพื้นที่สํานักงานได้เปิ ดเผยในส่วนที่ 2.2.5)ทัง้ นี้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็ นรายการธุรกิจ
ปกติหรือสนับสนุ นธุรกิจปกติเป็ นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การทํารายการทีไ่ ม่ได้เป็ นไปตามธุรกิจปกติทอ่ี าจ
เกิดขึน้ ในอนาคต บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของการเข้าทํารายการนัน้ ก่อนการเข้าทํารายการระหว่างกันทุกครัง้
หากบริษทั ฯ ประสงค์ท่จี ะเข้าทํารายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือ อาจมีค วามขัด แย้งในอนาคต บริษัท ฯ จะปฏิบ ัติต ามนโยบายและขัน้ ตอนที่ได้ก ล่า วไว้อ ย่า ง
เคร่งครัด ทัง้ นี้ บริษัท ฯ กําหนดให้ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้พิจารณาและให้ค วามเห็น เกี่ยวกับความ
เหมาะสมในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ ๆ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบ
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ไม่มคี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะดําเนินการให้มบี ุคคลผูม้ คี วามรู้
ความชํานาญพิเศษ เช่ น ผู้ป ระเมิน ราคาอิส ระ ผู้เชี่ย วชาญอิส ระ หรือผู้ต รวจสอบบัญ ชีเป็ น ผู้ให้ค วามเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มคี วามรูค้ วาม
ชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่
หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
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16. การวิ เคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
16.1 คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรมใน 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั ม๊ กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม โดยมี
สินค้าหลากหลายมากกว่า 3,500 รายการ ภายใต้ตราสินค้าทีม่ ชี ่อื เสียงมากกว่า 40 ตราสินค้า และให้บริการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุ ตสาหกรรม ความสามารถในการสร้างรายได้ข องบริษัทฯ จะขึ้น อยู่ก บั การ
ขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุนของผูป้ ระกอบการในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการเติบโตของ
แต่ละภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็ นไปตามสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและการลงทุนในภาคเอกชน รวมถึงการ
ขยายพื้น ที่นิ ค มอุ ต สาหกรรมในภาคตะวัน ออกซึ่งเป็ น จุดยุท ธศาสตร์ห ลัก ของบริษัท ฯ อย่างไรก็ดี ความ
หลากหลายของสินค้าทําให้บริษทั ฯ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึง่ จะเป็ น
การรักษาระดับรายได้ของบริษทั ฯ ให้มคี วามสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลากว่ า 23 ปี ที่ ผ่ า นมา บริษั ท ฯ มุ่ ง เน้ น การจัด หาและจํ า หน่ า ยสิน ค้ า ที่ม ีคุ ณ ภาพและให้
ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคู่คา้ ทางธุรกิจได้แก่ ผูผ้ ลิตสินค้า ผูจ้ ําหน่ ายสินค้า ลูกค้า
และบริษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันมาโดยตลอด ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั มาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่ง
รับ รองคุ ณ ภาพในด้ า นการออกแบบ จํ า หน่ า ย ประกอบ ติด ตัง้ และบริก ารหลัง การขายสํ า หรับ สิน ค้ า
อุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบํารุงได้แก่ ปั ม๊ สูบส่งนํ้ าและของเหลว ระบบท่อ และวัสดุ
สิน้ เปลือง ด้วยความมุ่งมันในการดํ
่
าเนินธุรกิจเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล บริษทั ฯ จึงได้รบั ความ
เชื่อมันและไว้
่
วางใจจากคู่คา้ ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีสาํ นักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ท่จี งั หวัดระยอง
เพื่อ จัด หาและจํา หน่ า ยสิน ค้า อุ ต สาหกรรมและให้บ ริก ารด้านวิศ วกรรมที่ใกล้ชิด กับ กลุ่ม ลูก ค้า เป้ า หมาย
เนื่ องจากระยองเป็ น ศูน ย์ก ลางของภาคตะวัน ออกที่ม ีพ้นื ที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท่ีสุดในประเทศ อีกทัง้
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ สํานักงานกรุงเทพฯ เพื่อนําเสนอและจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมทัง้ 3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์โดยจะ
เสริม สร้า งศัก ยภาพในการเข้าถึงกลุ่ม ลูก ค้า เป้ าหมายในเขตกรุงเทพฯ ปริม ณฑล และภูม ิภ าคต่ างๆ ทัว่
ประเทศไทย รวมถึงการจําหน่ ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งเป็ นโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษทั ฯ ใน
การสร้างรายได้ทเ่ี ติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
16.1.1 ภาพรวมของการดําเนิ นงานที่ผา่ นมา
ในปี 2556 – 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 383.19 ล้านบาท 475.24 ล้านบาท และ
410.82 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR)
เท่ากับร้อยละ 3.54 ซึ่งการเพิม่ ขึ้นของรายได้มาจากการประกอบธุรกิจที่มุ่งมันสร้
่ างความไว้วางใจในด้าน
คุณ ภาพของสินค้าและความพึงพอใจด้านการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด
รวมถึงการให้ค วามสํา คัญ กับ กิจ กรรมการส่งเสริม การขายโดยการจัด สัม มนา Knowledge Sharing เพื่อ
เพิม่ พูนความรูแ้ ละความเข้าใจในสินค้าต่างๆ แก่กลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย ทําให้บริษทั ฯ สามารถรักษาระดับรายได้
จากการขายและบริการให้มคี วามสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 - 2558 บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นจํานวน
99.38 ล้านบาท 97.53 ล้านบาท และ 101.91 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้น ร้อยละ 25.93
ร้อยละ 20.52 และร้อยละ 24.81 ตามลําดับ
จากผลการดําเนินงานข้างต้น ในปี 2556 – 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 34.53 ล้านบาท 27.07 ล้าน
บาท และ 31.06 ล้า นบาท ตามลํา ดับ คิด เป็ น อัต รากํา ไรสุท ธิร้อ ยละ 8.82 ร้อ ยละ 5.64 และร้อ ยละ 7.37
ตามลําดับ
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งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 314.14 ล้านบาท มีอตั ราการ
เติบโตจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าร้อยละ 10.83 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นจํานวน 81.26 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 25.87 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 18.99 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไร
สุทธิรอ้ ยละ 5.93
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 ถึง 2558 บริษัท ฯ มีส ิน ทรัพ ย์ร วม 195.84 ล้า นบาท 258.47 ล้า นบาท และ
227.60 ล้านบาท ตามลําดับ สินทรัพย์ท่สี าํ คัญประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สินค้าคงเหลือ และ
อาคารและอุปกรณ์ บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม 93.31 ล้านบาท 148.88 ล้านบาท และ 111.82 ล้านบาท ตามลําดับ
หนี้สนิ ทีส่ าํ คัญประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื และบริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จํานวน 102.52 ล้าน
บาท 109.60 ล้านบาท และ 115.78 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 219.18 ล้านบาท หนี้สนิ รวม 84.41 ล้านบาท และส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ 134.77 ล้านบาท
16.1.2 การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
รายได้รวมของบริษทั ฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ และรายได้อ่นื ในปี 2556 - 2558 และงวด
9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้รวมจํานวน 391.66 ล้านบาท 480.36 ล้านบาท และ 421.42 ล้าน
บาท และ 320.10 ล้านบาท ตามลําดับ รายละเอียดดังนี้
รายได้รวม
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อน่ื 2
รวมรายได้

ปี 25561
ล้านบาท
383.19
8.47
391.66

ปี 2557

ร้อยละ ล้านบาท
97.84
475.24
2.16
5.12
100.00
480.36

ปี 2558

ร้อยละ ล้านบาท
98.93
410.82
1.07
10.61
100.00
421.42

ร้อยละ
97.48
2.52
100.00

หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2556 เป็ นการจัดทําโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
2. รายได้อ่นื ได้แก่ รายได้คา่ นายหน้า รายได้สง่ เสริมการขาย และดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น

รายได้รวม
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อน่ื 1
รวมรายได้

ม.ค.-ก.ย.. 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
283.45
96.29

ม.ค.-ก.ย. 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
314.14
98.14

10.91

3.71

5.97

1.86

294.36

100.00

320.10

100.00

หมายเหตุ 1. รายได้อ่นื ได้แก่ รายได้คา่ นายหน้า รายได้สง่ เสริมการขาย และดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น

รายได้จากการขายและบริ การ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการของบริษทั ฯ สําหรับปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559
แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณ ฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ กลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์ก ารจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้
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รายได้จากการขายและบริ การ

ปี 25561
ล้านบาท ร้อยละ

1. กลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั ม๊
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
3. กลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
รวมรายได้จากการขายและ
บริ การ

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ

190.98

49.84

245.17

51.59

79.70
112.51
383.19

20.80
29.36
100.00

111.78
118.28
475.24

23.52
24.89
100.00

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ
159.66

38.86

123.83 30.14
127.32 30.99
410.82 100.00

หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2556 เป็ นการจัดทําโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

รายได้จากการขายและบริ การ
1. กลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต
และระบบท่อ
3. กลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
รวมรายได้จากการขายและบริ การ

ม.ค. – ก.ย. 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
126.30
44.56
59.35
97.80
283.45

20.94
34.50
100.00

ม.ค. – ก.ย. 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
132.57
42.20
88.94
92.63
314.14

28.31
29.49
100.00

รายได้จากการขายและบริการประกอบด้วย รายได้จากการจัดหาและจําหน่ ายสินค้าอุตสาหกรรมใน 3 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบ
ท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม ซึ่งเป็ นการจําหน่ ายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าเพื่อนํ าไปใช้ประโยชน์ ใน
โรงงานอุตสาหกรรมเป็ นหลัก ได้แก่ กระบวนการผลิต การแปรรูป การบําบัดของเสีย งานซ่อมบํารุงและทํา
ความสะอาด และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการให้บริการงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในปี 2556 – 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริการ จํานวน 383.19 ล้านบาท 475.24 ล้านบาท และ
410.82 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR)
เท่ากับร้อยละ 3.54 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 314.14
ล้านบาท คิดเป็ น อัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 10.83 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยการ
วิเคราะห์รายได้จากการขายและบริการแบ่งตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
1. รายได้จากกลุ่มผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปัม๊
ในปี 2556 – 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ จํานวน 190.98 ล้าน
บาท 245.17 ล้านบาท และ 159.66 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 49.84 ร้อยละ 51.59 และร้อยละ
38.86 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลําดับ
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้ าจํานวน
54.19 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 28.38 ซึ่งการเพิม่ ขึ้นของรายได้ท่สี ําคัญมาจากโอกาสทางธุรกิจที่
บริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายสินค้าในงานที่มมี ลู ค่าสูงให้แก่ลูกค้ารายสําคัญได้แก่ การจัดหาและจําหน่ าย
ปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ งทีใ่ ช้ในระบบสาธารณูปโภคให้แก่บริษทั ปตท. สผ. สยาม จํากัด ซึง่ มีมลู ค่า 31.65
ล้านบาท การจัดหาและจําหน่ ายปั ม๊ ประเภทหมุนเหวี่ยงที่ใช้ในระบบสาธารณู ปโภคให้แก่บริษทั ปตท.
สผ. อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด ซึง่ มีมลู ค่า 25.65 ล้านบาท
ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 3

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ ลดลงจากปี ก่อนหน้ าจํานวน
85.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.88 การลดลงของรายได้ท่สี าํ คัญมาจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศ
และต่างประเทศที่ชะลอตัว รวมถึงราคานํ้ ามันโลกที่ลดลงอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของการ
ลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่และการขยายกําลังการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงทําให้รายได้จาก
กลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในขณะนัน้
งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ จํานวน 132.57
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 42.20 ของรายได้จากการขายและบริการ ทัง้ นี้ รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั ม๊ เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าจํานวน 6.27 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
4.96 การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ทส่ี าํ คัญมาจากโอกาสทางธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายสินค้าในงานทีม่ ี
มูล ค่ า สูง ให้แ ก่ ลู ก ค้า รายสํา คัญ ได้แ ก่ การจัด หาและจํ า หน่ า ยปั ม๊ ประเภทหมุ น เหวี่ย งที่ใช้ในระบบ
สาธารณูปโภคให้แก่บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีมลู ค่า 12.00 ล้านบาท รวมถึง
การจัดหาและจําหน่ายปั ม๊ ประเภทหมุนเหวีย่ งทีใ่ ช้ในระบบสาธารณูปโภคและปั ม๊ ประเภทแทนทีบ่ วกทีใ่ ช้
ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่ผรู้ บั เหมาหลายราย ซึง่ มีมลู ค่ารวม 32.90 ล้านบาท
2. รายได้จากกลุ่มผลิ ตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิ ตและระบบท่อ
ในปี 2556 – 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจํานวน
79.70 ล้านบาท 111.78 ล้านบาท และ 123.83 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 20.80 ร้อยละ 23.52
และร้อยละ 30.14 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลําดับ
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อเพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนหน้าจํานวน 32.08 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40.25 การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ทส่ี าํ คัญมาจากโอกาส
ทางธุรกิจที่บริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายสินค้าในงานที่มมี ูลค่าสูงให้แก่ลูกค้ารายสําคัญ ได้แก่ การจัดหา
และจําหน่ ายระบบท่อพลาสติก HDPE ให้แก่บริษทั ทีพไี อ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลค่า
26.29 ล้านบาท การจัดหาและจําหน่ ายอุ ปกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสารให้แก่บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด
(มหาชน) ซึง่ มีมลู ค่า 5.09 ล้านบาท
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อเพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนหน้าจํานวน 12.05 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 10.78 การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ท่สี ําคัญมาจากการ
จําหน่ า ยสิน ค้า ที่เข้า ถึงกลุ่ม ลูก ค้า เป้ า หมายได้ม ากขึ้น และการจําหน่ า ยสิน ค้าในงานซ่ อ มบํา รุงเพื่อ
ทดแทนสินค้าเดิมทีช่ าํ รุด และการเปลีย่ นชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ (Spare parts) ให้สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบ
ท่อจํานวน 88.94 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28.31 ของรายได้จากการขายและบริการ ทัง้ นี้ รายได้จากกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจํานวน 29.59
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 49.86 การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ท่สี าํ คัญมาจากการจัดหาและจําหน่ ายสินค้า
ประเภทชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ (Spare parts) ซึ่งใช้ในงานซ่อมบํารุงและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ของอุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นส่วนใหญ่ และโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทฯ
จัดหาและจําหน่ ายสินค้าในงานทีม่ มี ลู ค่าสูงให้แก่ลกู ค้ารายสําคัญ ได้แก่ การจัดหาและจําหน่ ายระบบท่อ
พลาสติก HDPE ให้แก่บริษทั ทีพไี อ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ซึง่ มีมลู ค่า 7.25 ล้านบาท
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3. รายได้จากกลุ่มผลิ ตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
ในปี 2556 – 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมจํานวน 112.51 ล้านบาท 118.28
ล้านบาท และ 127.32 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 29.36 ร้อยละ 24.89 และร้อยละ 30.99 ของ
รายได้จากการขายและบริการ ตามลําดับ
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจํานวน 5.77 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.13 และในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมเพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนหน้ าจํานวน 9.04 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 7.64 การเพิม่ ขึ้นของรายได้ท่สี ําคัญ มาจาก
สินค้าส่วนใหญ่เป็ นวัสดุสน้ิ เปลืองทีใ่ ช้แล้วหมดไปจําเป็ นต้องมีการซือ้ ซํ้าอย่างต่อเนื่อง และความสามารถ
ในการเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายได้มากขึน้
งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมจํานวน 92.63 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 29.49 ของรายได้จากการขายและบริการ ทัง้ นี้ รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจํานวน 5.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.29 ซึ่งเป็ นไปตามความ
ต้องการใช้สนิ ค้าของกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายในแต่ละช่วงเวลา
รายได้อื่น
ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื จํานวน 8.47 ล้านบาท 5.12 ล้าน
บาท 10.61 ล้านบาท และ 5.97 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.16 ร้อยละ 1.07 ร้อยละ 2.52
และร้อยละ 1.86 ของรายได้รวม ตามลําดับ รายได้อ่นื ทีเ่ ป็ นรายการหลักประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้าและ
รายได้อ่นื ๆ รายละเอียดดังนี้
รายได้อื่น

ปี 25561
ล้านบาท ร้อยละ2

รายได้ค่านายหน้ า
1. กลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการ
ผลิตและระบบท่อ
3. กลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
รวมรายได้คา่ นายหน้า
รายได้อน่ื ๆ
รวมรายได้อื่น

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ2

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ2

2.29

0.58

2.42

0.50

1.64

0.39

0.96
3.25
5.22
8.47

0.25
0.83
1.33
2.16

0.20
2.62
2.50
5.12

0.04
0.55
0.52
1.07

0.90
0.03
2.57
8.04
10.61

0.21
0.01
0.61
1.91
2.52

หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2556 เป็ นการจัดทําโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
2. สัดส่วนต่อรายได้รวม

รายได้อื่น
รายได้ค่านายหน้ า
1. กลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต
และระบบท่อ
3. กลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม

ม.ค.-ก.ย. 2558
ล้านบาท
ร้อยละ1

ม.ค.-ก.ย. 2559
ล้านบาท
ร้อยละ1

1.42

0.48

0.33

0.10

0.90
0.03

0.30
0.01

2.39
-

0.75
-
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รายได้อื่น
รวมรายได้คา่ นายหน้า
รายได้อน่ื ๆ
รวมรายได้อื่น

ม.ค.-ก.ย. 2558
ล้านบาท
ร้อยละ1
2.34
0.80
8.56
2.91
10.91
3.71

ม.ค.-ก.ย. 2559
ล้านบาท
ร้อยละ1
2.72
0.85
3.25
1.01
5.97
1.86

หมายเหตุ 1. สัดส่วนต่อรายได้รวม

1. รายได้ค่านายหน้ า
รายได้ค่านายหน้าเป็ นรายได้ทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั ส่วนแบ่งของรายได้จากการจําหน่ายสินค้าระหว่างผูจ้ าํ หน่าย
สินค้าและผูซ้ อ้ื สินค้า เนื่องจากผูจ้ าํ หน่ายสินค้าเป็ นบริษทั จากต่างประเทศและต้องการจําหน่ายสินค้าให้แก่
ผูซ้ ้อื สินค้าในประเทศไทยโดยตรง ซึ่งบริษทั ฯ ทําหน้าทีจ่ ดั หาลูกค้าและประสานงานในการจําหน่ ายสินค้า
รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านวิศวกรรมและงานเทคนิคต่างๆ ในปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้คา่ นายหน้าจํานวน 3.25 ล้านบาท 2.62 ล้านบาท 2.57 ล้านบาท และ 2.72 ล้าน
บาท ตามลําดับ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา การรับรูร้ ายได้ค่านายหน้ าเป็ นการดําเนินธุรกิจตามปกติอนั
เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงเวลานัน้ ๆ (รายละเอียดการได้รบั รายได้ค่านายหน้ าตาม
สัญญาแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายซึง่ ได้เปิ ดเผยในส่วนที่ 2.2.5)
บริษทั ฯ มีนโยบายทางบัญชีในการรับรูร้ ายได้คา่ นายหน้าในวันทีผ่ จู้ าํ หน่ายสินค้าส่งสินค้าให้แก่ลกู ค้า โดย
บริษทั ฯ จะได้รบั ชําระเงินค่านายหน้ าจากผู้จําหน่ ายสินค้าต่อเมื่อผู้จําหน่ ายสินค้าได้รบั การชําระเงินค่า
สินค้าจากลูกค้าแล้ว อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีฝ่ายบัญชีและฝ่ ายขายทีต่ ดิ ตามความคืบหน้าของรายการขาย
การส่งมอบสินค้า และการชําระเงินของลูกค้าให้แก่ผจู้ าํ หน่ายสินค้าอย่างสมํ่าเสมอ
2. รายได้อื่นๆ
รายได้อ่นื ๆ ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ รายได้สง่ เสริมการขาย เป็ นต้น ในปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือน
แรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ๆ จํานวน 5.22 ล้านบาท 2.50 ล้านบาท 8.04 ล้านบาท และ 3.25
ล้านบาท ตามลําดับ
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ๆ ลดลงจากปี หน้าก่อนหน้าจํานวน 2.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 52.03
มีสาเหตุ ม าจากรายได้ส่งเสริม การขายที่ลดลงจํานวน 2.41 ล้านบาท ซึ่งเป็ น ผลจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการส่งเสริมการขายของผูจ้ ําหน่ ายสินค้าในแต่ละปี และในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ๆ เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนหน้าจํานวน 5.54 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 221.27 การเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสําคัญมาจากการ
ปรับ ค่ าใช้จ่ายค้างจ่ายกับ ผู้จําหน่ ายสิน ค้ารายหนึ่ งให้เป็ น รายได้อ่ืน จํานวน 3.44 ล้า นบาท เนื่ องจาก
บริษทั ฯ ไม่สามารถติดต่อผูจ้ าํ หน่ ายสินค้ารายดังกล่าวเพื่อชําระหนี้ได้ และไม่มกี ารติดตามทวงหนี้สนิ จาก
ผูจ้ ําหน่ ายสินค้ารายนี้แต่อย่างใด โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นรายการที่คา้ งมานานกว่า 7 ปี ตัง้ แต่ปี 2552
อีกทัง้ ในปั จจุบนั บริษทั ฯ ไม่ได้เป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้าให้กบั ผูจ้ าํ หน่ ายสินค้ารายนี้แล้ว และบริษทั ฯ มี
กําไรจากการจําหน่ายรถยนต์ให้กบั บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องจํานวน 1.62 ล้านบาท
งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ๆ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าจํานวน 5.32
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62.10 การลดลงของรายได้อ่นื ที่สาํ คัญเนื่องจากงวด 9 เดือนแรกของปี 2558
บริษทั ฯ มีปรับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกับผูจ้ าํ หน่ายสินค้ารายหนึ่งให้เป็ นรายการรายได้อ่นื จํานวน 3.44
ล้านบาท อย่างไรก็ดี งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 ไม่มรี ายการนี้
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ต้นทุนขายและบริ การและกําไรขัน้ ต้น
ต้น ทุ น ขายและบริก ารของบริษัท ฯ สํา หรับ ปี 2556 – 2558 แบ่ งตามกลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม
ผลิต ภัณ ฑ์ แ ละเทคโนโลยีร ะบบปั ม๊ กลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ ก ารจัด การกระบวนการผลิต และระบบท่ อ และกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้
ต้นทุนขายและบริ การ
1. กลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
3. กลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
รวมต้นทุนขายและบริ การ
รายได้จากการขายและบริการ
กําไรขัน้ ต้นรวม
อัตรากําไรขัน้ ต้นรวม (ร้อยละ)

ปี 25561
ล้านบาท
138.10
56.22
89.51
283.82
383.19
99.38
25.93

ปี 2557
ล้านบาท
197.26
86.22
94.23
377.71
475.24
97.53
20.52

ปี 2558
ล้านบาท
120.18
85.84
102.87
308.90
410.82
101.91
24.81

หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2556 เป็ นการจัดทําโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

ต้นทุนขายและบริ การ
1. กลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
3. กลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
รวมต้นทุนขายและบริ การ
รายได้จากการขายและบริการ
กําไรขัน้ ต้นรวม
อัตรากําไรขัน้ ต้นรวม (ร้อยละ)

ม.ค.-ก.ย. 2558
ล้านบาท
91.57
42.03
77.26
210.86
283.45
72.59
25.61

ม.ค.- ก.ย. 2559
ล้านบาท
106.28
52.86
73.73
232.88
314.14
81.26
25.87

ต้นทุนขายและบริการประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าที่ซ้อื มาเพื่อจําหน่ าย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า
และต้นทุนการว่าจ้างบริษทั อื่น (Outsource) เป็ นต้น
ในปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายและบริการจํานวน 283.82 ล้านบาท
377.71 ล้านบาท 308.90 ล้านบาท และ 232.88 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 74.07 ร้อยละ 79.48
ร้อยละ 75.19 และร้อยละ 74.13 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลําดับ ส่งผลให้ในปี 2556 - 2558
และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นรวมจํานวน 99.38 ล้านบาท 97.53 ล้านบาท 101.91
ล้านบาท และ 81.26 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นรวมร้อยละ 25.93 ร้อยละ 20.52 ร้อยละ
24.81 และร้อ ยละ 25.87 ตามลํ า ดับ การวิเคราะห์ ต้ น ทุ น ขายและบริก ารและกํ า ไรขัน้ ต้ น แบ่ ง ตามกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
1. ต้นทุนและกําไรขัน้ ต้นจากกลุ่มผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปัม๊
ในปี 2556 – 2558 บริษทั ฯ มีต้นทุนขายและบริการจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ จํานวน
138.10 ล้านบาท 197.26 ล้านบาท และ 120.18 ล้านบาท ตามลําดับ
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ในปี 2556 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ จํานวน 138.10 ล้านบาท ซึง่ ส่วน
ใหญ่ เป็ นต้ น ทุ น สิน ค้า ที่ซ้ือ มาเพื่อ จํา หน่ า ย ส่งผลให้บ ริษัท ฯ มีกํ า ไรขัน้ ต้น จากกลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ แ ละ
เทคโนโลยีระบบปั ม๊ จํานวน 52.89 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 27.69
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีต้นทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้ าจํานวน
59.16 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 42.84 ซึง่ ต้นทุนเพิม่ ขึน้ ตามรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั ม๊ ที่เพิ่ม ขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกําไรขัน้ ต้น จากกลุ่มผลิตภัณ ฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ จํานวน
47.92 ล้า นบาท คิด เป็ นอัต รากํ า ไรขัน้ ต้ น ร้อ ยละ 19.54 ซึ่ ง อัต รากํ า ไรขัน้ ต้ น ลดลงจากปี ก่ อ นหน้ า
เนื่องจากบริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายสินค้าในงานที่มมี ูลค่าสูงให้กบั ลูกค้ารายสําคัญที่มชี ่อื เสียงและได้
พิจารณาปรับราคาขายสินค้าให้ลดตํ่าลง เพือ่ ให้สามารถแข่งขันด้านราคากับผูจ้ ดั หาสินค้ารายอื่นๆ ได้
ในปี 2558 บริษัท ฯ มีต้นทุน จากกลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์แ ละเทคโนโลยีระบบปั ม๊ ลดลงจากปี ก่อนหน้ าจํานวน
77.07 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 39.07 ซึ่งต้นทุนลดลงตามรายได้จากกลุ่มผลิตภัณ ฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั ม๊ ทีล่ ดลง ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาํ ไรขัน้ ต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ จํานวน 39.48
ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 24.73
งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ จํานวน 106.28
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจํานวน 14.71 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.07 ซึ่ง
ต้นทุนเพิม่ ขึน้ ตามรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ ที่เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกําไร
ขัน้ ต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั ม๊ จํานวน 26.28 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อย
ละ 19.83 ซึ่งเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นทีต่ ่ํากว่าอัตรากําไรขัน้ ต้นโดยปกติของกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั ม๊ เนื่องจากบริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายสินค้าในงานทีม่ มี ลู ค่าสูงให้กบั ลูกค้ารายสําคัญทีม่ ชี ่อื เสียง
ทีเ่ ป็ นโรงงานอุตสาหกรรมและผูร้ บั เหมา ซึง่ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาปรับราคาสินค้าให้ต่าํ ลง เพื่อให้สามารถ
แข่งขันด้านราคากับผูจ้ าํ หน่ ายสินค้ารายอื่นๆ ได้ และเพิม่ โอกาสในการได้รบั งานนัน้ ๆ ให้มากขึน้ อีกทัง้
การจัดหาและจําหน่ ายปั ม๊ สูบส่งนํ้าและของเหลวให้แก่ลกู ค้าในกลุ่มผูร้ บั เหมาจะมีลกั ษณะงานทีม่ มี ลู ค่าสูง
และการแข่งขัน สูง ดังนัน้ ในบางงานบริษัทฯ มีความจําเป็ น ต้องปรับราคาขายสิน ค้าให้ลดตํ่าลงตาม
สภาวะการแข่งขันในขณะนัน้ ๆ เพื่อเพิม่ โอกาสในการได้รบั งานทีม่ ากขึน้ จึงทําให้การจัดหาและจําหน่าย
สินค้าให้แก่ผูร้ บั เหมาทีม่ ลี กั ษณะงานดังกล่าวจะมีอตั รากําไรขัน้ ต้นทีต่ ่ํากว่าการจัดหาและจําหน่ ายสินค้า
ให้แก่ลกู ค้าโดยปกติของบริษทั ฯ
2. ต้นทุนและกําไรขัน้ ต้นจากกลุ่มผลิ ตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิ ตและระบบท่อ
ในปี 2556 – 2558 บริษทั ฯ มีต้นทุนขายและบริการจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและ
ระบบท่อจํานวน 56.22 ล้านบาท 86.22 ล้านบาท และ 85.84 ล้านบาท ตามลําดับ
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีต้นทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจํานวน 56.22
ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น ต้น ทุ น สิน ค้าที่ซ้ือมาเพื่อจําหน่ าย ส่งผลให้บริษัท ฯ มีกําไรขัน้ ต้น จากกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจํานวน 23.49 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้น
ร้อยละ 29.47
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีต้นทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อเพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนหน้าจํานวน 30.00 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 53.37 การเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนสอดคล้องกับรายได้
จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นจาก
กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจํานวน 25.57 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้น
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ร้อยละ 22.87 ซึ่งอัตรากําไรขัน้ ต้นลดลงจากปี ก่อนหน้าเนื่องจากบริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ ายสินค้าให้กบั
ลูกค้ารายสําคัญที่มชี ่อื เสียงและได้พจิ ารณาปรับราคาขายสินค้าให้ลดตํ่าลง เพื่อให้สามารถแข่งขันด้าน
ราคากับผูจ้ ดั หาสินค้ารายอื่นๆ ได้
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อลดลงจากปี ก่อน
หน้าจํานวน 0.37 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.43 ส่งผลให้ บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การ
จัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจํานวน 37.99 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 30.68
งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบ
ท่อจํานวน 52.86 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจํานวน 10.83 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 25.77 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากกลุ่มผลิตภัณ ฑ์ก ารจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อที่
เพิ่ม ขึ้น ส่งผลให้บริษัท ฯ มีกําไรขัน้ ต้น จากกลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์ก ารจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ
จํานวน 36.08 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 40.57 ซึ่งเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นที่สูงกว่าอัตรา
กําไรขัน้ ต้นโดยปกติของกลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ มีสาเหตุหลักจากบริษทั
ฯ ได้จ ดั หาและจํา หน่ า ยสิน ค้า ประเภทชิ้น ส่ว นและอะไหล่ (Spare parts) ที่ใช้ในงานซ่ อ มบํ า รุงและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นส่วนใหญ่
ซึง่ การจําหน่ ายชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ (Spare parts) จะมีอตั รากําไรขัน้ ต้นทีส่ งู กว่าการจําหน่ายอุปกรณ์ใน
กระบวนการผลิตโดยทัวไป
่ เนื่องจากเมื่อลูกค้าติดตัง้ อุป กรณ์ ในกระบวนการผลิตภายใต้ตราสิน ค้าที่
บริษทั ฯ จําหน่ ายแล้ว หากต้องการซ่อมบํารุงหรือเปลี่ยนชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ (Spare parts) ใดๆ ลูกค้า
ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ (Spare parts) นัน้ ๆ ให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตที่ติด
ตัง้ อยู่ ซึ่งส่วนใหญ่จําเป็ นต้องใช้ช้นิ ส่วนและอุปกรณ์ (Spare parts) ในตราสินค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ ใน
กระบวนการผลิตนัน้ ๆ จึงทําให้บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตและระบบ
ท่อในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 ทีส่ งู ขึน้ กว่าปกติ
3. ต้นทุนและกําไรขัน้ ต้นจากกลุ่มผลิ ตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายและบริการจากกลุ่มผลิตภัณฑ์
วัส ดุ น วัต กรรมจํ า นวน 89.51 ล้ า นบาท 94.23 ล้ า นบาท 102.87 ล้ า นบาท และ 73.73 ล้ า นบาท
ตามลําดับ ส่งผลให้บ ริษัท ฯ มีกําไรขัน้ ต้น จากกลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์ วสั ดุ น วัต กรรมจํานวน 23.00 ล้านบาท
24.05 ล้านบาท 24.45 ล้านบาท และ 18.90 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 20.45 ร้อยละ
20.33 ร้อยละ 19.20 และร้อยละ 20.40 ตามลําดับ อัตรากําไรขัน้ ต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ีมคี วามผันแปร
ค่ อ นข้า งน้ อ ย เนื่ อ งจากสิน ค้า ในกลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ น้ี โดยส่ว นใหญ่ เป็ นวัส ดุ ส้ิน เปลือ งที่ใช้แ ล้ว หมดไป
จําเป็ นต้องมีการซื้อซํ้าอย่างต่อเนื่ อง และบริษัทฯ ใช้นโยบายต้นทุนบวกกําไรที่เหมาะสม (Cost plus
pricing) ในการตัง้ ราคาสินค้า ซึ่งทําให้บริษทั ฯ สามารถรักษาอัตรากําไรขัน้ ต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ีได้ใน
ระดับเฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 20
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง และค่าใช้จ่าย
ทางการตลาด เป็ นต้น ในปี 2556 – 2558 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 39.53 ล้านบาท 41.71 ล้าน
บาท และ 40.20 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น ร้อยละ 10.09 ร้อยละ 8.68 และร้อยละ 9.54 ของรายได้รวม
ตามลําดับ
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ในปี 2557 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้ าจํานวน 2.18 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
5.51 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจากการปรับฐานเงินเดือนของพนักงาน
และการเพิม่ ขึ้นของค่าปรับงานล่าช้า เนื่องจากผู้จําหน่ ายสินค้าไม่สามารถส่งสินค้าให้บริษัทฯ ตามเวลาที่
กําหนด ทําให้บริษทั ฯ ต้องเสียค่าปรับให้กบั ลูกค้า
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปี ก่อนหน้าจํานวน 1.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.62
ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ลดลงตามรายได้จาก
การขายและบริการทีล่ ดลง
งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จ่ายในการขายจํานวน 30.06 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.39 ของ
รายได้รวม ซึ่งเพิ่ม ขึ้น จากงวดเดียวกัน ของปี ก่อนหน้ าจํานวน 1.83 ล้านบาท หรือเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 6.49 มี
สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายทางการตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามรายได้
จากการขายและบริการทีเ่ พิม่ ขึน้
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน ค่าเสือ่ มราคา ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้น ในปี
2556 – 2558 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหารจํานวน 24.62 ล้านบาท 26.71 ล้านบาท และ 32.78 ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 6.29 ร้อยละ 5.56 และร้อยละ 7.78 ของรายได้รวม ตามลําดับ
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจํานวน 2.09 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
8.48 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานจากการปรับฐานเงินเดือนของพนักงาน
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจํานวน 6.07 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
22.71 มีสาเหตุหลักมาจากการตัง้ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจากการปรับปรุงนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อจากการลด
มูลค่าสินค้าของบริษทั ฯ และการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีค่าใช้จา่ ยในการบริหารจํานวน 32.85 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.26
ของรายได้รวม เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจํานวน 10.71 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 48.35 การ
เพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างมีนัยสําคัญมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจากการเพิม่
จํานวนบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเพิม่ ขึน้ จํานวน 3.24 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เริม่ รับรูต้ งั ้ แต่
เดือนมกราคม 2559 เป็ น ต้น ไป ได้แ ก่ ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดิน เพื่อเป็ น ที่ตงั ้ อาคารสํานัก งานและอาคาร
คลังสิน ค้าที่จงั หวัดระยองจํานวน 0.54 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 0.55 ล้านบาท รวมถึง
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะช่วงเวลาในงวดนี้ ได้แก่ ค่าทีป่ รึกษาเพือ่ เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจํานวนรวม 4.12ล้านบาท การตัง้ สํารองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทค่ี าดว่าจะไม่สามารถเก็บ
เงินได้ตามนโยบายการตัง้ สํารองหนี้ สงสัยจะสูญ ของบริษัทฯ จํานวน 1.32 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารสํานักงานทีจ่ งั หวัดระยองจํานวน 0.85 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และสัญญาเช่าการเงิน ในปี 2556
– 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 0.64 ล้านบาท 0.07 ล้านบาท
0.10 ล้านบาท และ 0.05 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.16 ร้อยละ 0.02 ร้อยละ 0.02 และร้อยละ 0.01
ของรายได้รวม ตามลําดับ
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กําไรสุทธิ
ในปี 2556 – 2558 บริษั ท ฯ มีกํ า ไรสุ ท ธิจํ า นวน 34.53 ล้ า นบาท 27.07 ล้ า นบาท และ 31.06 ล้า นบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิรอ้ ยละ 8.82 ร้อยละ 5.64 และร้อยละ 7.37 ตามลําดับ
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิลดลงจากปี ก่อนหน้าจํานวน 7.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.60 มีสาเหตุ
หลัก จากการจัด หาและจํา หน่ า ยสิน ค้า อุ ต สาหกรรมในกลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ แ ละเทคโนโลยีร ะบบปั ม๊ และกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อให้แก่ลูกค้ารายสําคัญ ซึ่งบริษทั ฯ ได้ปรับราคาขายสินค้า
ให้ลดตํ่าลง เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับผู้จําหน่ ายสินค้ารายอื่นได้ ทําให้อตั รากําไรขัน้ ต้นลดลงและ
ส่งผลให้กาํ ไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิลดลงจากปี ก่อนหน้าเช่นกัน
ในปี 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้ าจํานวน 3.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.73 มี
สาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้อ่นื จากการปรับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกับผู้จําหน่ ายสินค้ารายหนึ่งให้เป็ น
รายได้อ่นื และกําไรจากการขายรถยนต์ ถึงแม้วา่ บริษทั ฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการตัง้ ค่า
เผื่อ จากการลดมูล ค่ า สิน ค้า จากปรับ ปรุงนโยบายการตัง้ ค่ า เผื่อ จากการลดมูล ค่า สิน ค้า ของบริษัท ฯ และ
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กต็ าม บริษทั ฯ ยังมีกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ
ทีป่ รับตัวสูงขึน้ จากปี ก่อนหน้า
งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิจาํ นวน 18.99 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิรอ้ ยละ 5.93
โดยกําไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจํานวน 7.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.90 การลดลง
อย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าทีป่ รึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าเช่าทีด่ นิ เพื่อเป็ นทีต่ งั ้ อาคาร
สํานักงานและอาคารคลังสินค้าทีจ่ งั หวัดระยอง และการตัง้ สํารองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทค่ี าดว่าจะเก็บเงิน
ไม่ได้ ส่งผลให้กาํ ไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิลดลง
16.1.3 การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 195.84 ล้าน
บาท 258.47 ล้านบาท 227.60 ล้านบาท และ 219.18 ล้านบาท ตามลําดับ รายละเอียดดังนี้
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จํานวน 79.25 ล้านบาท 57.13 ล้านบาท 94.32 ล้านบาท และ 87.38 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ
40.47 ร้อยละ 22.10 ร้อยละ 41.44 และร้อยละ 39.87 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จํานวน
59.37 ล้านบาท 136.69 ล้านบาท 93.34 ล้านบาท และ 86.62 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 30.31 ร้อย
ละ 52.89 ร้อยละ 41.01 และร้อยละ 39.522 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 56.06 ล้านบาท 126.59 ล้านบาท 77.12
ล้านบาท และ 80.71 ล้านบาท ตามลําดับ และลูกหนี้อ่นื สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 30
กันยายน 2559 เท่ากับ 3.30 ล้านบาท 10.10 ล้านบาท 16.21 ล้านบาท และ 5.91 ล้านบาท ตามลําดับ ลูกหนี้
อื่นของบริษทั ฯ ทีส่ าํ คัญ ได้แก่ เงินประกันผลงาน ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า และรายได้คา้ งรับ เป็ นต้น
ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 11

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)
31 ธ.ค. 2556
ล้านบาท ร้อยละ
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระตัง้ แต่ 1-30 วัน
เกินกําหนดชําระตัง้ แต่ 31-90 วัน
เกินกําหนดชําระตัง้ แต่ 91-180 วัน
เกินกําหนดชําระตัง้ แต่ 181-365 วัน
เกินกําหนดชําระ 365 วัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อ่นื
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อ่นื – สุทธิ
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ

26.36
16.05
11.79
0.63
0.78
0.46
56.06
3.30
3.30
59.37

44.41
27.03
19.86
1.05
1.31
0.78
94.44
5.56
5.56
100.00

31 ธ.ค. 2557
ล้านบาท ร้อยละ
37.28
45.92
27.40
11.58
3.16
1.24
126.59
10.10
10.10
136.69

27.27
33.60
20.04
8.47
2.31
0.91
92.61
7.39
7.39
100.00

31 ธ.ค. 2558
ล้านบาท ร้อยละ
38.24
24.09
10.23
2.26
0.64
1.65
77.12
16.21
16.21
93.34

40.97
25.81
10.96
2.42
0.69
1.77
82.63
17.37
17.37
100.00

30 ก.ย. 2559
ล้านบาท
38.63
30.05
8.57
2.13
1.52
0.67
(0.87)
80.71
6.37
0.45
5.91
86.62

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จํานวน 70.53 ล้านบาท หรือเพิ่ม ขึ้น ร้อยละ
125.80 ซึง่ สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการจําหน่ายสินค้าในงานทีม่ มี ลู ค่าสูง และ
ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าลดลงจากสิน้ ปี 2557 จํานวน 49.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.08
ซึง่ เป็ นไปตามรายได้จากการขายและบริการทีป่ รับตัวลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีลกู หนี้การค้าเพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2558 จํานวน 3.58 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 4.65 ซึง่ สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ตงั ้ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสําหรับลูกหนี้การค้าจํานวน 0.87 ล้านบาท และตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินประกันจํานวน 0.45
ล้านบาท เพือ่ ให้เป็ นไปตามนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษทั ฯ
หากพิจารณาจากประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้จะพบว่าบริษทั ฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลีย่ ในช่วงปี 2556
– 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 เท่ากับ 52.67 วัน 69.18 วัน 89.26 วัน และ 68.20 วัน ตามลําดับ
บริษทั ฯ มีนโยบายการให้ระยะเวลาชําระค่าสินค้า (Credit term) แก่ลูกค้าของบริษทั ฯ เฉลีย่ 30 - 60 วัน นับ
จากวันทีส่ ง่ มอบสินค้า ทัง้ นี้ ในปี 2557 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ นาน
กว่าที่บริษัทฯ ให้ระยะเวลาชําระค่าสินค้า (Credit term) แก่ลูกค้า เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รบั ชําระเงินจาก
ลูกค้าตามรอบการรับวางบิลและงวดการชําระเงินตามที่บริษัทของลูกค้ากําหนดไว้ ในปี 2558 บริษัทฯ มี
ระยะเวลาการเก็บหนี้นานกว่าปี อ่นื ๆ เนื่องจากบริษทั ฯ ยังไม่มรี ะบบการติดตามชําระหนี้ ท่มี ปี ระสิทธิภาพ
เท่าทีค่ วร จึงทําให้ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลีย่ มีค่าสูงขึน้ อย่างไรก็ดี ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงระบบการ
ติดตามชําระหนี้ท่มี ปี ระสิทธิภาพมากขึ้นจึงทําให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง ในช่วงที่ผ่านมา ลูกหนี้
การค้าส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้การค้าทีย่ งั ไม่ถงึ กําหนดชําระและลูกหนี้การค้าทีเ่ กินกําหนดชําระตัง้ แต่ 1 - 90 วัน
ประมาณร้อยละ 78 - 92 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ทัง้ หมด มีลกู หนี้การค้าทีเ่ กินกําหนดชําระตัง้ แต่ 91 365 วัน ประมาณร้อยละ 2 - 11 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ทัง้ หมด ส่วนลูกหนี้การค้าทีเ่ กินกําหนดชําระ
365 วัน เท่ากับประมาณร้อยละ 1 - 2 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ทัง้ หมด
บริษทั ฯ มีนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในกรณีท่ลี ูกหนี้ค้างชําระเกินกว่า 365 วัน หลังจากกําหนด
ระยะเวลาชําระค่าสินค้า (Credit Term) ซึ่งบริษทั ได้ทําการติดตามและทวงถามการชําระหนี้ตามขัน้ ตอนของ
บริษทั ฯ แล้ว โดยบริษทั ฯ จะตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับจํานวนหนี้ทค่ี า้ งชําระเกินกว่า 365 วันของลูกค้า
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ร้อยละ
44.59
34.69
9.89
2.46
1.76
0.78
(1.00)
93.17
7.35
0.52
6.83
100.00
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รายนัน้ ๆ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะพิจารณาตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ในจํานวนเงินทีค่ า้ งชําระไม่เกินกว่า
365 วันได้หากบริษทั ฯ พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้รายดังกล่าวไม่มคี วามสามารถในการชําระหนี้ให้แก่บริษทั ฯ
โดยประเมินจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุลกู หนี้ และสถานะทางการเงินของลูกหนี้รายนัน้ ๆ
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีฝ่ายบัญชีทต่ี ดิ ตามการชําระหนี้ของลูกหนี้อย่างใกล้ชดิ และให้ความสําคัญกับการควบคุม
คุณภาพการให้สนิ เชื่อและการทบทวนวงเงินเครดิตของลูกค้า เพื่อลดโอกาสการเกิดหนี้สูญในอนาคต โดย
บริษทั ฯ มีนโยบายในการพิจารณาให้วงเงินเครดิตและระยะเวลาชําระค่าสินค้า (Credit term) แก่ลูกค้าโดย
คํานึงถึงฐานะการเงินและประวัตกิ ารชําระหนี้เป็ นสําคัญ
สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือและสินค้าระหว่างทาง ซึ่งสินค้าคงเหลือจะเป็ นสินค้าที่สงซื
ั ่ ้อมา
จัดเก็บในคลังสินค้าเพื่อรอจําหน่ ายให้แก่ลูกค้า หรือสินค้าที่พกั รอในคลังสินค้าเพื่อรอการส่งมอบ ทัง้ นี้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือจํานวน 26.19 ล้านบาท
36.47 ล้านบาท 17.39 ล้านบาท และ 19.52 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 13.37 ร้อยละ 14.11 ร้อยละ
7.64 และร้อยละ 8.91 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
(หน่ วย: ล้านบาท)
สินค้าคงเหลือ
สินค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือ่ จากการลดมูลค่าสินค้า
สิ นค้าคงเหลือ – สุทธิ

31 ธ.ค. 2556
27.15
0.00
(0.96)
26.19

31 ธ.ค. 2557
37.13
0.30
(0.96)
36.47

31 ธ.ค. 2558
20.60
0.08
(3.29)
17.39

30 ก.ย. 2559
21.81
1.44
(3.72)
19.52

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีสนิ ค้าคงเหลือจํานวน 27.15 ล้าน
บาท 37.13 ล้านบาท 20.60 ล้านบาท และ 21.81 ล้านบาท ตามลําดับ และมีสนิ ค้าระหว่างทางจํานวน 0.00
ล้านบาท 0.30 ล้านบาท 0.08 ล้านบาท และ 1.44 ล้านบาท ตามลําดับ การเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ
สิ้นปี 2557 และการลดลงของสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ สิ้นปี 2558 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ าสอดคล้องกับการ
เพิ่ม ขึ้น และลดลงของรายได้จ ากการขายและบริก ารในปี 2557 และปี 2558 ตามลํา ดับ ทัง้ นี้ ณ วัน ที่ 30
กัน ยายน 2559 บริษัทฯ มีสนิ ค้าคงเหลือสุทธิเพิ่ม ขึ้น จาก ณ สิ้น ปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับ การเพิ่ม ขึ้นของ
รายได้จากการขายและบริการ
ทัง้ นี้ ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ ได้ตงั ้ สํารองค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้า
จํานวน 0.96 ล้านบาท 0.96 ล้านบาท 3.29 ล้านบาท และ 3.72 ล้านบาท ตามลําดับ ทัง้ นี้ ในปี 2558 บริษทั ฯ
ได้ปรับปรุงนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้า เพื่อให้สะท้อนถึงสภาพการใช้งานของสินค้าคงเหลือ
และโอกาสในการสร้างรายได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดดังนี้
1. หลักเกณฑ์การตัง้ ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้าทีไ่ ม่มกี ารเคลื่อนไหว
ระยะเวลาที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
1. ระยะเวลา 1 - 3 ปี
2. ระยะเวลา 3 - 5 ปี
3. ระยะเวลา 5 ปี ขน้ึ ไป

การตัง้ ค่าเผือ่ จากการลดมูลค่าสิ นค้า
ร้อยละ 70 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทีไ่ ม่มกี ารเคลือ่ นไหว
ร้อยละ 80 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทีไ่ ม่มกี ารเคลือ่ นไหว
ร้อยละ 100 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทีไ่ ม่มกี ารเคลือ่ นไหว
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2. หลักเกณฑ์การตัง้ ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้าหมดอายุการใช้งาน
สินค้าหมดอายุการใช้งานคือ สินค้าที่มอี ายุการใช้งานจํากัด เช่น ผลิตภัณ ฑ์กาว วัสดุยาแนว เป็ นต้น
บริษทั ฯ จะตัง้ ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้าร้อยละ 100 ของมูลค่าสินค้าเมือ่ หมดอายุการใช้งานแล้ว
ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 34.44
วัน 30.63 วัน 33.64 วัน และ 24.58 วัน ตามลําดับ
เงิ นฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระผูกพันเป็ นเงินฝากธนาคารทีน่ ําไปเป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีเงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระผูกพันจํานวน 8.69 ล้าน
บาท 8.82 ล้านบาท 8.48 ล้านบาท และ 12.46 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 4.43 ร้อยละ 3.41 ร้อยละ
3.73 และร้อยละ 5.68 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ทัง้ นี้ ณ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีเงินฝากธนาคารที่
มีภาระผูกพันเพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2558 จํานวน 3.98 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 46.92 เนื่องจากการเพิม่ ขึน้
ของเงินฝากธนาคารเพือ่ คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งแทนการคํ้าประกันโดยกรรมการ
อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องใช้สาํ นักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ ตู้
คอนเทรนเนอร์ และยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2556 ถึง 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มี
อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 7.79ล้านบาท 5.15 ล้านบาท 4.91 ล้านบาท และ 4.64 ล้านบาท ตามลําดับ คิด
เป็ นร้อยละ 3.98ร้อยละ 1.99 ร้อยละ 2.16 และร้อยละ 2.12 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีอาคารและอุป กรณ์ ลดลงจากสิ้นปี 2556 จํานวน 2.65 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
33.96 ซึ่งเกิด จากการตัด ค่ า เสื่อ มราคาของสิน ทรัพ ย์เป็ น หลัก และ ณ สิ้น ปี 2558 บริษัท ฯ มีอ าคารและ
อุ ป กรณ์ ล ดลงจากสิ้น ปี 2557 จํา นวน 0.24 ล้า นบาท หรือ ลดลงร้อ ยละ 4.60 ซึ่งมีส าเหตุ สํา คัญ จากการ
จําหน่ ายรถยนต์ท่ไี ม่ได้ใช้ประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจจํานวน 1.04 ล้านบาท และการตัดค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์ ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ ซือ้ รถยนต์ประจําตําแหน่งผูบ้ ริหารเพิม่ จํานวน 3 คัน มีมลู ค่ารวม 2.67 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ลดลงจากสิน้ ปี 2558 จํานวน 0.27 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 5.46 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จํานวน 1.31 ล้านบาท และบริษทั ฯ
ซือ้ สินทรัพย์ทใ่ี ช้สนับสนุ นการดําเนินธุรกิจเพิม่ เติมจํานวน 1.04 ล้านบาท
บริษัท ฯ มีน โยบายในการตัด ค่ า เสื่อมราคาอาคารและส่วนปรับ ปรุงประมาณ 5 และ 20 ปี เครื่องมือ และ
อุป กรณ์ ประมาณ 5 ปี เครื่องใช้สํานักงานประมาณ 5 ปี และยานพาหนะประมาณ 5 ปี ทัง้ นี้ ในปี 2556 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีคา่ เสือ่ มราคาจํานวน 2.96ล้านบาท 2.92ล้านบาท 2.10ล้าน
บาท และ 1.31 ล้านบาท ตามลําดับ
สิ นทรัพย์บนพืน้ ที่เช่าระยะยาว
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่อี ยู่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานระยะยาวได้แก่ อาคาร
สํานัก งานที่จงั หวัดระยอง ซึ่งบริษัทฯ ได้ทําสัญ ญาเช่าที่ดิน กับ บุ ค คลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นที่ตงั ้ ของอาคาร
สํานักงานจังหวัดระยองเป็ นเวลา 20 ปี ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวจํานวน 9.41 ล้านบาท 8.70 ล้านบาท 8.00 ล้านบาท และ
7.70 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 4.80 ร้อยละ 3.37 ร้อยละ 3.51 และร้อยละ 3.51 ของสินทรัพย์รวม
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ตามลําดับ โดยในปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีค่าตัดจําหน่ ายสินทรัพย์บน
พืน้ ทีเ่ ช่าระยะยาวจํานวน 0.71 ล้านบาท 0.71 ล้านบาท 0.71 ล้านบาท และ 0.30 ล้านบาท ตามลําดับ
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
ในปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีอตั ราผลตอบแทนสินทรัพ ย์เท่ากับ ร้อยละ
17.63 ร้อ ยละ 11.92 ร้อ ยละ 12.78 และร้อ ยละ 11.33 ตามลํา ดับ ซึ่ง อัต ราผลตอบแทนจากสิน ทรัพ ย์จ ะ
เปลีย่ นแปลงตามการเปลีย่ นแปลงของกําไรสุทธิในปี นนั ้ ๆ
16.1.4 แหล่งที่มาของเงิ นทุน
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจํานวน 93.31 ล้านบาท
148.88 ล้านบาท 111.82 ล้านบาท และ 84.41 ล้านบาท ตามลําดับ รายละเอียดดังนี้
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื จํานวน
89.54 ล้านบาท 145.10 ล้านบาท 106.73 ล้านบาท และ 79.15 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 45.72
ร้อยละ 56.14 ร้อยละ 46.89 และร้อยละ 36.11 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลําดับ เจ้าหนี้อ่นื ของ
บริษทั ฯ ทีส่ าํ คัญประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย และเงินมัดจํา เป็ นต้น
(หน่ วย: ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่นื
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557
54.75
106.90
34.78
38.20
89.54
145.10

31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559
65.91
53.46
40.82
25.70
106.73
79.15

ณ สิน้ ปี 2557 เจ้าหนี้การค้าเพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2556 จํานวน 52.14 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 95.24 การ
เพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนี้การค้าเป็ นผลจากยอดคําสังซื
่ อ้ สินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ บริษทั ฯ จึงสังซื
่ อ้ สินค้าจากผูผ้ ลิตสินค้าหรือ
ผู้จําหน่ ายสินค้าที่เพิม่ ขึ้น ทัง้ นี้ ณ สิ้นปี 2558 บริษทั ฯ มีเจ้าหนี้การค้าลดลงจากสิน้ ปี 2557 จํานวน 40.99
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.34 เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายและบริการ
ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2559 เจ้าหนี้ การค้าลดลงจากสิ้นปี 2558 จํานวน 12.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
18.90 ยอดเจ้าหนี้ ก ารค้า ณ สิ้น ปี 2558 มีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับ ยอดเจ้าหนี้ ก ารค้า ณ 30 กันยายน 2559
เนื่ องจากบริษัท ฯ ได้สงซื
ั ่ ้อสิน ค้าและบริก ารจากผู้จําหน่ ายสิน ค้าและผู้รบั เหมาในช่วงปลายปี 2558 ซึ่งมี
กําหนดชําระเงินค่าสินค้าและบริการในช่วงต้นปี 2559 จึงทําให้ ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั ฯ มียอดเจ้าหนี้การค้า
สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ชําระเงิน ค่าสินค้าและบริการดังกล่าวแล้วในปี 2559 จึงทําให้ยอดเจ้าหนี้
การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ลดลง
ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัท ฯ มีระยะเวลาระยะเวลาชําระหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ
69.45 วัน 77.04 วัน 100.70 วัน และ 69.20 วัน ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ระยะเวลาชําระค่าสินค้า (Credit
term) จากผูจ้ าํ หน่ายสินค้าโดยเฉลีย่ ประมาณ 30 – 60 วัน ทัง้ นี้ ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2559 ระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่ ของบริษทั ฯ สูงกว่าระยะเวลาชําระค่าสินค้า (Credit term) เนื่องจากบริษทั ฯ
จะชําระเงินค่าสินค้าตามรอบการรับวางบิลและงวดการชําระเงินตามที่บริษทั ฯ กําหนดไว้ซ่งึ อาจจะเกินกว่า
ระยะเวลาชําระค่าสิน ค้า (Credit term) ที่ผู้จําหน่ ายสิน ค้าให้ก บั บริษัทฯ อย่างไรก็ดี ในปี 2558 บริษัทฯ มี
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ระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่ นานกว่าปี อ่นื ๆ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าสินค้าให้ผจู้ าํ หน่ายสินค้าบางรายล่าช้าเนื่องจาก
ปั ญหาการส่งมอบงานทีล่ า่ ช้า บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามการชําระเงินค่าสินค้าให้แก่ผจู้ าํ หน่ายสินค้าอย่างใกล้ชดิ และ
ไม่ให้เกิดการค้างชําระเงินทีน่ านกว่ากําหนด เพือ่ รักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูจ้ าํ หน่ายสินค้า รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงทางการค้าและมีประวัตกิ ารชําระเงินทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิ น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินเป็ นสัญญาเช่าซือ้ รถยนต์จากสถาบันการเงินเพือ่ ใช้ในการดําเนินงาน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินจํานวน 1.49 ล้าน
บาท 0.85 ล้านบาท 1.39 ล้านบาท และ 0.83 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.76 ร้อยละ 0.33 ร้อยละ
0.61 และร้อยละ 0.38 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลําดับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 ถึง 2558 และ 30 มินายน 2559 บริษัทฯ มีภาระผูก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งาน
จํานวน 2.29 ล้านบาท 2.93 ล้านบาท 3.70 ล้านบาท และ 4.43 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 1.17 ร้อย
ละ 1.13 ร้อ ยละ 1.63 และร้อ ยละ 2.02 ของหนี้ ส ิน และส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น รวม ตามลํ า ดับ ภาระผู ก พัน
ผลประโยชน์พนักงานคํานวณโดยผูเ้ ชีย่ วชาญตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และใช้สมมติฐานประกอบการ
คํานวณเช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ ของเงินเดือน เป็ นต้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จํานวน 102.52 ล้าน
บาท 109.60 ล้านบาท 115.78 ล้านบาท และ 134.77 ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย
ทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้วและกําไรสะสม
ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั ฯ มีส่วนของผู้ถอื หุ้นเพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2556 จํานวน 7.07 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
6.90 มีสาเหตุจากการเพิม่ ขึน้ ของกําไรสะสม โดยบริษทั ฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในปี 2557 จํานวน
27.07 ล้านบาท อีกทัง้ ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 มีมติอนุ มตั จิ ่ายเงิน
ปั นผลจํานวน 5,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาท) ในอัตราหุ้นละ 400 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 20.00
ล้านบาท และบริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจ่ายเงินปั นผลแล้วในวันที่ 8 เมษายน 2557
ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั ฯ มีส่วนของผู้ถอื หุ้นเพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2557 จํานวน 6.19 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
5.64 เนื่องจากบริษทั ฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในปี 2558 จํานวน 31.06 ล้านบาท อีกทัง้ ที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ได้มมี ติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท
เป็ น 90.00 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนในราคาตามมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาทและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมในส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสัดส่วน
การถือหุน้ เดิมในราคาตามมูลค่ายุตธิ รรมจากการประเมินมูลค่าหุน้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินที่หุน้ ละ 416.39
บาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 90.00 ล้านบาท และ
มีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ สามัญจํานวน 10.12 ล้านบาท อีกทัง้ บริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผลในปี 2558 เป็ นจํานวน
เงินรวม 120.00 ล้านบาท โดยทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มมี ติอนุ มตั ิ
ให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจํานวน 50,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาท) ในอัตราหุ้นละ 400.00 บาท
เป็ นจํานวนเงินรวม 20.00 ล้านบาท และบริษทั ฯ ดําเนินการจ่ายปั นผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
และที่ป ระชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อ วัน ที่ 11 ธัน วาคม 2558 ได้ม ีม ติอ นุ ม ตั ิให้จ่า ยเงิน ปั น ผล
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ระหว่างกาลจํานวน 50,000 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้ 100.00 บาท) ในอัตราหุน้ ละ 2,000.00 บาท เป็ นจํานวนเงิน
รวม 100.00 ล้านบาท และบริษทั ฯ ดําเนินการจ่ายปั นผลดังกล่าวแล้วเมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุ้นเพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2558 จํานวน 18.99 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.40 การเพิม่ ขึน้ เป็ นผลมาจากบริษทั ฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในงวด 9 เดือนแรก
ของปี 2559 จํานวน 18.99 ล้านบาท ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559
ได้มมี ติเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญจากหุน้ ละ 100.00 บาทเป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท และเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนจาก 90.00 ล้านบาท เป็ น 120.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 60.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพือ่ เสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (Initial Public Offering)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ในปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 เท่ากับร้อยละ 33.68
ร้อยละ 25.53 ร้อยละ 27.56 และร้อยละ 20.21 ตามลําดับ ซึ่งเป็ นไปตามทิศทางการปรับตัวของกําไรสุทธิใน
แต่ละปี และบริษัทฯ มีการจ่ายปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2556 - 2558 จํานวน 12.00 ล้านบาท 20.00 ล้าน
บาท และ 120.00 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับร้อยละ 34.75 ร้อยละ 73.87
และร้อยละ 386.33 ตามลําดับ
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนของหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื
หุน้ เท่ากับ 0.91 เท่า 1.36 เท่า 0.97 เท่า และ 0.63 เท่า ตามลําดับ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษทั ฯ ไม่ได้
กู้ยมื เงินระยะยาวจากสถาบัน การเงินแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหนี้สนิ เกือบทัง้ หมดมาจากเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้ อ่ืน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นเจ้าหนี้การค้าที่หมุนเวียนตามยอดขายและระยะเวลาชําระค่าสินค้า
(Credit term) ทีไ่ ด้รบั จากผูจ้ าํ หน่ายสินค้า ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 30 กันยายน 2559
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เท่ากับร้อยละ 45.72 ร้อยละ 56.14 ร้อยละ 46.89 และร้อยละ
36.11 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลําดับ
16.1.5 สภาพคล่อง
กระแสเงิ นสด
(หน่ วย: ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้ นงวด

ปี 2557
(1.06)
(0.28)
(20.78)
(22.12)
79.25
57.13

ปี 2558 ม.ค.-ก.ย. 2559
61.43
(1.65)
1.04
(0.75)
(25.28)
(4.54)
37.18
(6.94)
57.13
94.32
94.32
87.38

ในปี 2557 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน (1.06) ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เกิด
จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จํานวน 77.33 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ จํานวน 10.28 ล้านบาท
ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จํานวน 55.91 ล้านบาท บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ใน
กิจกรรมลงทุนจํานวน (0.28) ล้านบาท ซึ่งมาจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ทงั ้ จํานวน และบริษทั ฯ มีเงิน
สดสุทธิได้ม า (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน (20.78) ล้านบาท ซึ่งมาจากการจ่ายเงิน ปั นผลจํานวน
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20.00 ล้านบาท การจ่ายชํ าระหนี้ ส ิน ตามสัญ ญาเช่า การเงิน จํา นวน 0.64 ล้านบาท และการจ่ายเงิน ฝาก
ธนาคารทีม่ ภี าระผูกพันจํานวน 0.14 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 22.12 ล้าน
บาท และบริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 57.13 ล้านบาท
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 61.43 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เกิด
จากลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อ่ืน ลดลงจํานวน 43.33 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลงจํานวน 16.76 ล้านบาท
ในขณะที่เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ลดลงจํานวน 36.58 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ใน
กิจกรรมลงทุนจํานวน 1.04 ล้านบาท ซึง่ มาจากเงินสดรับจากการขายทรัพย์สนิ จํานวน 2.67 ล้านบาท ในขณะ
ทีบ่ ริษทั ฯ ซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์จาํ นวน 1.64 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรม
จัดหาเงินจํานวน (25.28) ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 120.00 ล้านบาท ในขณะที่
บริษทั ฯ มีเงินสดรับค่าหุ้นและส่วนเกินทุนจํานวน 95.12 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดเพิม่ ขึ้น
สุทธิจํานวน 37.18 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จํานวน 94.32 ล้านบาท
งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน (1.65) ล้าน
บาท ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ลดลงจํานวน 5.14 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ลดลงจํานวน 24.88 ล้านบาท ในขณะที่สนิ ค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ จํานวน 2.57 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ
ได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุนจํานวน (0.75) ล้านบาท ซึ่งมาจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทงั ้ จํานวน
และบริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน (4.54) ล้านบาท ซึ่งมาจากการจ่ายเงิน
ฝากธนาคารที่มภี าระผูกพันจํานวน 3.98 ล้านบาท และการจ่ายชําระหนี้สนิ ตามสัญ ญาเช่าการเงินจํานวน
0.56 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 6.94 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 87.38 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

ปี 2556
1.82
1.50
52.67
34.44
69.45
17.66

ปี 2557
1.58
1.26
69.18
30.63
77.04
22.78

ปี 2558
ม.ค.- ก.ย. 2559
2.43
1.91
2.11
1.60
68.20
89.26
24.58
33.64
69.20
100.70
23.59
22.20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.82
เท่า 1.58 เท่า 1.91 เท่า และ 2.43 เท่า ตามลําดับ และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.50 เท่า 1.26
เท่า 1.60 เท่า และ 2.11 เท่า ตามลําดับ ในปี 2557 บริษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็วลดลงจากปี ก่อนหน้ า มีสาเหตุจากหนี้สนิ หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ มากกว่าการเพิม่ ขึ้นของสินทรัพย์
หมุนเวียนตามการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2558 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องและ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน เนื่องจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื และสินค้า
คงเหลือทีส่ อดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการทีล่ ดลง แต่มเี งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีเ่ พิม่ ขึน้
ในขณะที่เจ้า หนี้ ก ารค้า และเจ้า หนี้ อ่ืน มีก ารปรับ ตัว ลดลง และงวด 9 เดือ นแรกของปี 2559 บริษัท ฯ มี
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วทีเ่ พิม่ ขึน้ เทียบกับปี 2558 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อ่นื มีการปรับตัวลดลงทีม่ ากกว่าการปรับตัวลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
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ในปี 2556 - 2558 บริษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ เท่ากับ 52.67 วัน 69.18 วัน และ 89.26 วัน ตามลําดับ มี
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลีย่ เท่ากับ 34.44 วัน 30.63 วัน และ 33.64 วัน ตามลําดับ และมีระยะเวลาชําระหนี้
เฉลี่ยเท่ากับ 69.45 วัน 77.04 วัน และ 100.70 วัน ตามลําดับ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีวงจรเงินสดเท่ากับ 17.66
วัน 22.78 วัน และ 22.20 วัน ตามลํ า ดับ ในปี 2557 บริษัท ฯ มีว งจรเงิน สดเพิ่ม ขึ้น เมื่อ เทีย บกับ ปี 2556
เนื่องจากบริษัทฯ สามารถเก็บหนี้ จากลูกหนี้ได้ช้าลงประมาณ 16.51 วัน และสามารถขายสินค้าได้เร็วขึ้น
ประมาณ 3.81 วัน ในขณะที่มกี ารจ่ายชําระหนี้ช้าลงประมาณ 7.59 วัน ทําให้วงจรเงินสดเพิม่ ขึ้นประมาณ
5.12 วัน ในปี 2558 บริษทั ฯ มีวงจรเงินสดใกล้เคียงกับปี 2557 โดยบริษทั ฯ สามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้ชา้
ลงประมาณ 20.08 วัน และสามารถขายสินค้าได้ชา้ ลงประมาณ 3.00 วัน ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ มีการจ่ายชําระหนี้
ช้าลงประมาณ 23.66 วัน ทําให้วงจรเงินสดดีขน้ึ จากปี ก่อนหน้า 0.58 วัน
งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 68.20 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 24.58
วัน และระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่ 69.20 วัน ส่งผลให้บริษทั ฯ มีวงจรเงินสดประมาณ 23.59 วัน ซึ่งเพิม่ ขึน้ เมื่อ
เทียบกับปี 2558 โดยบริษัทฯ สามารถเก็บหนี้จากลูกค้าได้เร็วขึ้นประมาณ 21.06 วัน ขายสินค้าได้เร็วขึ้น
ประมาณ 9.05 และบริษัทฯ มีการจ่ายชําระหนี้ เร็วขึ้น ประมาณ 31.50 วัน ทําให้วงจรเงิน สดเพิ่ม ขึ้น จากปี
2558 ประมาณ 1.39 วัน
อนึ่ง จากการที่บริษทั ฯ ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในช่วงเวลาใกล้กบั การเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินสําหรับ
งวดบัญ ชีปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณางบการเงิน
ภายในก่ อ นการตรวจสอบของผู้ส อบบัญ ชีโดยเบื้อ งต้น แล้ว และขอรับ รองว่า บริษัท ฯ ไม่ ได้ม ีก ารขยาย
ขอบเขตในการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นใด และไม่ได้มกี ารทํารายการระหว่างกันใดๆ ที่มนี ัยสําคัญ กับ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง นอกเหนือจากทีเ่ ปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดย
ผลประกอบการที่เกิดขึน้ ในปี 2559 เป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษทั ฯ โดยไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสําคัญทีส่ ง่ ผลกระทบในเชิงลบต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ตลอดจนไม่มขี อ้ มูล
สําคัญ ใดๆ ซึ่งเกิดขึ้น ในปี 2559 ที่นักลงทุ นควรรับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุ นที่ยงั ไม่ได้
เปิ ดเผยเพิม่ เติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดงบ
การเงิน สําหรับงวดบัญ ชีปี 2559 สิ้น สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ที่ตรวจสอบแล้ว ได้ท่ีเว็บ ไซต์ข องบริษัท
ฯ www.siameast.co.th รวมถึงการแจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
บริษทั ฯ
16.2 ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดําเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
1. การเติ บโตของภาคอุตสาหกรรม
บริษทั ฯ จัดหาและจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมให้แก่กลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายหลักคือโรงงานอุตสาหกรรม และ
สามารถรองรับความต้องการใช้สนิ ค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนัน้ ปั จจัยในการเติบโตของธุรกิจจึง
ขึ้น อยู่กบั สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การเติบ โตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย การเพิ่ม จํานวน
โรงงานอุตสาหกรรม สภาวะการลงทุนในภาคเอกชน รวมถึงแนวโน้มการขยายพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมใน
ภาคตะวันออก และภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ทัง้ นี้ การดําเนินงานของบริษทั ฯ ไม่ได้พง่ึ พิงอุตสาหกรรม
ใดอุตสาหกรรมหนึ่งเป็ นหลัก จึงเป็ นการกระจายความเสีย่ งและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามการ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศไทย ซึ่งหากภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตจะส่งผลให้
บริษทั ฯ มีโอกาสในการสร้างรายได้จากการขายและบริการทีเ่ พิม่ ขึน้
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2. ผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนต่อประชาชนในครัง้ นี้ จํานวนหุน้ ทีช่ าํ ระแล้วของบริษทั ฯ จะเพิม่ ขึน้ จาก
180 ล้านหุน้ เป็ น 240 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 25 ของทุนชําระแล้ว
ภายหลังการเสนอขายหุน้ ดังกล่าว ซึง่ จะทําให้อตั ราส่วนต่างๆ ทีเ่ ปรียบเทียบกับสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือ
จํานวนหุน้ ของบริษทั ฯ ลดลงในอนาคต เนื่องจากจํานวนหุน้ ทีใ่ ช้เป็ นฐานในการคํานวณเพิม่ ขึน้ (Dilution
Effect) เช่น กําไรสุทธิต่อหุน้ (Earnings per Share) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on
Equity) เป็ นต้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวหากพิจารณาจากข้อมูลในอดีตปี 2558 จะเห็นได้ว่ากําไรสุทธิต่อ
หุน้ ลดลงจาก 0.17 บาทต่อหุน้ เหลือเท่ากับ 0.13 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ การเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ อาจ
ทําให้ผ ลตอบแทนต่ างๆ ของบริษัท ฯ ลดลงในอนาคต หากบริษัท ฯ ไม่สามารถดําเนิ น ธุรกิจ ให้ม ีผ ล
ประกอบการทีส่ ร้างรายได้และกําไรสุทธิเพือ่ รองรับการเพิม่ ขึน้ ของจํานวนหุน้ สามัญดังกล่าว
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ส่วนที่ 2.4
ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
15. ข้อมูลทางการเงิ นที่สาํ คัญ
15.1 ผูส้ อบบัญชีและรายงานของผูส้ อบบัญชี
15.1.1 ชื่อผูส้ อบบัญชี
สําหรับงบการเงินบริษทั ฯ ในรอบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
นางนิภา อินทรักษา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2351
บริษทั พญาไท ออดิท จํากัด
สําหรับงบการเงินบริษทั ฯ ในรอบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
นางนิภา อินทรักษา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2351
บริษทั พญาไท ออดิท จํากัด
สําหรับงบการเงินบริษทั ฯ ในรอบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
นางสาวสุภาภรณ์ มังจิ
่ ตร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
สําหรับงบการเงินบริษทั ฯ งวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559
นางสาวสุภาภรณ์ มังจิ
่ ตร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
15.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินในรอบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานสําหรับปี สน้ิ สุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่ม ี
ส่วนได้เสียสาธารณะ
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินในรอบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานสําหรับปี สน้ิ สุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่ม ี
ส่วนได้เสียสาธารณะ
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สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินในรอบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินนี้แสดงฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน
สดสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สรุปรายงานการสอบทานงบการเงินงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559
ผูส้ อบบัญชีไม่พบสิง่ ที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรือ่ ง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของผูส้ อบบัญชี
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15.2 ตารางสรุปฐานะทางการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
งบแสดงฐานะการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระผูกพัน
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์บนพืน้ ทีเ่ ช่าระยะยาว
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ส่วนของหนี้สนิ ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีช่ าํ ระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว : สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ณ 1 ม.ค. 2557
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท ร้อยละ

ตรวจสอบแล้ว
ณ 1 ม.ค. 2558
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท ร้อยละ

ณ 31 ธ.ค. 2558
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท ร้อยละ

สอบทานแล้ว
ณ 30 ก.ย. 2559
ล้านบาท

ร้อยละ

79.25
59.37
26.19
164.81

40.47
30.31
13.37
84.15

57.13
136.69
36.47
230.30

22.10
52.89
14.11
89.10

94.32
93.34
17.39
205.05

41.44
41.01
7.64
90.09

87.38
86.62
19.52
193.53

39.87
39.52
8.91
88.30

8.69
7.79
9.41
0.46
4.69
31.03
195.84

4.43
3.98
4.80
0.23
2.39
15.85
100.00

8.82
5.15
8.70
0.59
4.91
28.17
258.47

3.41
1.99
3.37
0.23
1.90
10.90
100.00

8.48
4.91
8.00
0.74
0.42
22.55
227.60

3.73
2.16
3.51
0.33
0.19
9.91
100.00

12.46
4.64
7.70
0.84
0.01
25.65
219.18

5.68
2.12
3.51
0.38
0.004
11.70
100.00

89.54
0.80
90.34

45.72
0.41
46.13

145.10
0.56
145.66

56.14
0.22
56.35

106.73
0.71
107.44

46.89
0.31
47.21

79.15
0.41
79.56

36.11
0.19
36.30

0.69
2.29
2.97
93.31

0.35
1.17
1.52
47.65

0.28
2.93
3.22
148.88

0.11
1.13
1.24
57.60

0.67
3.70
4.38
111.82

0.30
1.63
1.92
49.13

0.42
4.43
4.84
84.41

0.19
2.02
2.21
38.51

5.00
5.00
-

2.55
2.55
-

5.00
5.00
-

1.93
1.93
-

90.00
90.00
10.12

39.54
39.54
4.45

120.00
90.00
10.12

54.75
41.06
4.62

0.50
97.02
102.52
195.84

0.26
49.54
52.35
100.00

0.50
104.10
109.60
258.47

0.19
40.27
42.40
100.00

1.97
13.69
115.78
227.60

0.86
6.02
50.87
100.00

1.97
32.68
134.77
219.18

0.90
14.91
61.49
100.00
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บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กําไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริ หาร
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิ น
และภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษี เงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วง
นํ้าหนัก (หุน้ ) 2

ปี

25561

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2557
ปี 2558
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
475.24
98.93
410.82
97.48
377.71
78.63
308.90
73.30
97.53
20.30
101.91
24.18
5.12
1.07
10.61
2.52
102.65
21.37
112.52
26.70
41.71
8.68
40.20
9.54
26.71
5.56
32.78
7.78

ล้านบาท
383.19
283.82
99.38
8.47
107.85
39.53
24.62

ร้อยละ
97.84
72.46
25.37
2.16
27.54
10.09
6.29

64.16

16.38

68.43

14.24

72.98

43.69
0.64
43.05
8.52
34.53
34.53

11.15
0.16
10.99
2.17
8.82
8.82

34.23
0.07
34.15
7.08
27.07
27.07

7.13
0.02
7.11
1.47
5.64
5.64

39.54
0.10
39.43
8.37
31.06
31.06

3.45
10,000,000

2.71
10,000,000

สอบทานแล้ว
ม.ค. – ก.ย. 2558
ม.ค. – ก.ย. 2559
ล้านบาท
283.45
210.86
72.59
10.91
83.50
28.23
22.15

ร้อยละ
96.29
71.63
24.66
3.71
28.37
9.59
7.52

ล้านบาท
314.14
232.88
81.26
5.97
87.23
30.06
32.85

ร้อยละ
98.14
72.75
25.39
1.86
27.25
9.39
10.26

17.32

50.37

17.11

62.91

19.65

9.38
0.02
9.36
1.99
7.37
7.37

33.13
0.05
33.08
6.75
26.34
26.34

11.25
0.02
11.24
2.29
8.95
8.95

24.32
0.05
24.27
5.29
18.99
18.99

7.60
0.01
7.58
1.65
5.93
5.93

2.34
13,260,274

2.63
10,000,000

0.11
180,000,000

หมายเหตุ
1. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2556 เป็ นการจัดทํางบการเงินโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
2. จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักอ้างอิงจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับมูลค่าทีต่ ราไว้ของ
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในปั จจุบนั

ส่วนที่ 2.4.15 หน้า 4

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงิ นสด
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2557
ปี 2558
ล้านบาท
ล้านบาท

งบกระแสเงิ นสด
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดสุทธิรบั (จ่าย)
สุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสือ่ มราคา
สินทรัพย์บนพืน้ ทีเ่ ช่าตัดจ่าย
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ
(กําไร)ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
รายได้อ่นื
หนี้สญ
ู
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สนิ จากการดําเนินงาน
สินทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สนิ
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระผูกพัน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับค่าหุน้ และส่วนเกินทุน
เงินสดจ่ายเงินปั นผลจ่าย
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้ นงวด

สอบทานแล้ว
ม.ค.-ก.ย 2558
ม.ค.-ก.ย. 2559
ล้านบาท
ล้านบาท

34.15

39.43

33.08

24.27

0.64
3.63
(0.77)
0.07

0.77
2.80
(0.04)
(1.61)
2.32
(3.52)
0.02
0.10

0.58
1.76
0.53
(1.05)
(1.62)
0.10
0.05

0.72
1.31
0.30
0.06
0.44
0.26
1.32
0.05

37.73

40.29

33.43

28.73

(77.33)
(10.28)
(0.23)

43.33
16.76
4.49

63.65
13.44
(16.80)

5.14
(2.57)
0.12

55.91
5.81
(0.07)
(6.80)
(1.06)

(36.58)
68.29
(0.10)
(6.76)
61.43

(54.02)
39.70
(0.05)
(6.59)
33.06

(24.88)
6.54
(0.05)
(8.14)
(1.65)

(0.28)
(0.28)

(1.64)
2.67
1.04

(0.22)
2.65
2.43

(0.75)
(0.75)

(0.14)
(0.64)
(20.00)
(20.78)
(22.12)
79.25
57.13

0.34
(0.75)
95.12
(120.00)
(25.28)
37.18
57.13
94.32

0.35
(0.40)
(20.00)
(20.05)
15.44
57.13
72.58

(3.98)
(0.56)
(4.54)
(6.94)
94.32
87.38

หมายเหตุ ในปี 2556 บริษ ัท ฯ ได้จดั ทํ า งบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สํา หรับ กิจ การที่ไม่ม ีส่ว นได้เสีย สาธารณะ
(Non-Publicly Accountable Entities) ดังนัน้ จึงไม่มกี ารจัดทํางบกระแสเงินสด
ส่วนที่ 2.4.15 หน้า 5

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

15.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ
อัตราส่วนทางการเงิ น
หน่ วย
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
1.82
1.58
1.91
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
1.50
1.26
1.60
1,2
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
n/a
(0.01)
0.49
2
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
เท่า
6.83
5.20
4.03
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
วัน
52.67
69.18
89.26
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ2
เท่า
10.45
11.75
10.70
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
วัน
34.44
30.63
33.64
2
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
เท่า
5.18
4.67
3.58
ระยะเวลาชําระหนี้
วัน
69.45
77.04
100.68
วงจรเงินสด
วัน
17.66
22.78
22.21
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขันต้
้ น
ร้อยละ
25.93
20.52
24.81
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
ร้อยละ
9.19
6.12
7.04
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร1
ร้อยละ
n/a
(3.64)
212.32
อัตรากําไรสุทธิ
ร้อยละ
8.82
5.64
7.37
2
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
ร้อยละ
33.68
25.53
27.56
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการ
ดําเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์2
ร้อยละ
17.63
11.92
12.78
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร2
ร้อยละ
222.03
197.73
253.10
อัตราการหมุนของสินทรัพย์2
เท่า
2.00
2.11
1.73
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่า
0.91
1.36
0.97
1
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้
เท่า
n/a
78.79
652.68
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน1
เท่า
n/a
(0.05)
0.50
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ร้อยละ
34.75
73.87
386.33
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ไม่ได้จดั ทํางบกระแสเงินสดในปี 2556 จึงไม่สามารถคํานวณอัตราส่วนทางการเงินสําหรับปี 2556 ได้
2. ปรับปรุงการคํานวณเป็ นอัตราส่วนเต็มปี (Annualized) เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้
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ม.ค. – ก.ย. 2559
2.43
2.11
(0.02)
5.28
68.20
14.64
24.58
5.20
69.20
23.59
25.87
5.84
(8.97)
5.93
20.21

11.33
214.41
1.91
0.63
141.43
(1.26)
-

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3 หน้า 1

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผู้ เสนอขายหลัก ทรัพ ย์ คือ บริษั ท สยามอี ส ต์ โซลู ช ัน่ จํ า กัด (มหาชน) (“บริษั ท ฯ”) มีช่ื อ ภาษาอัง กฤษว่ า
SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED มีสํา นัก งานตัง้ อยู่เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยอง
สาย 3191 ตํ า บลห้ ว ยโป่ ง อํ า เภอเมือ งระยอง จัง หวัด ระยอง โทรศัพ ท์ 0-3868-2540 โทรสาร 0-3868-2539
ประสงค์ท่จี ะเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้กบั ประชาชนจํานวน 60,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.50
บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของจํานวนหุน้ สามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอ
ขายหุน้ ในครัง้ นี้ โดยรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์มดี งั นี้
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผูเ้ สนอขาย
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
จํานวนหุน้ ออกใหม่ทเ่ี สนอขาย

ระยะเวลาเสนอขาย
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
ราคาเสนอขายหุน้ ละ
มูลค่ารวมของหุน้ สามัญใหม่ทเ่ี สนอขาย

: บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)
: หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
: 60,000,000 หุ้น คิด เป็ นร้อ ยละ 25.00 ของจํา นวนหุ้น
สามัญทีอ่ อกและชําระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลัง
การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนในครัง้ นี้
: วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2560
: 0.50 บาท
: 2.45 บาท
: 147,000,000 บาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ จํานวน
60,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 2.45 บาท ซึง่ มีสดั ส่วนการเสนอขายหุน้ เป็ นดังนี้
1. เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
2. เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
3. เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
รวม

:
:
:
:

จํานวน (หุ้น)
45,000,000
9,525,000
5,475,000
60,000,000

ร้อยละ
75.00
15.88
9.12
100.00

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลีย่ นแปลง
จํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธกี ารจัดสรรหุ้นสามัญตาม
รายละเอียดทีก่ าํ หนดไว้ เพือ่ ให้การจองซือ้ หุน้ ครัง้ นี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
การเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ไม่ได้เป็ นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่ เนื่องจาก
ความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครัง้ นี้แล้ว และสามารถ
กระจายหุน้ ในวงกว้างได้อย่างเพียงพอ
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นิยามทีใ่ ช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคล
ทัวไปที
่ ่เป็ นหรือเคยเป็ นลูกค้า หรือบุคคลทีค่ าดว่าจะเป็ นลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้า
ด้านวาณิชธนกิจ ลูกค้าทีท่ าํ การซือ้ ขายหน่วยลงทุน เป็ นต้น หรือผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษทั คูค่ า้
ผูใ้ ห้คําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใ้ ห้การสนับสนุ นด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผูแ้ นะนํ าลูกค้า/ธุรกิจ เป็ นต้น หรือผูท้ ่มี ี
อุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปั จจุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี าด
ว่าจะได้ตดิ ต่อในอนาคต รวมถึงผู้ท่เี ข้าร่วมฟั งการนํ าเสนอข้อมูลของบริษทั ฯ และในกรณีท่เี ป็ นนิตบิ ุคคลจะ
รวมถึง ผู้ถือ หุ้น และ/หรือ ผู้บ ริห าร และ/หรือ พนั ก งานของบุ ค คลข้า งต้น ที่จ องซื้อ หุ้ น ผ่ า นผู้จ ัด จํา หน่ า ย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุม บริษทั ใหญ่ และบริษทั ย่อยของตนเอง รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีก่ ําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น ที่ ทธ. 27/2559 เรื่องหลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก ารในการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
สําหรับผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย ผู้มอี ุปการคุณของผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่ ายจะรวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เคยเป็ น หรือเป็ นลูกค้าของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่ าย หรือทีผ่ จู้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายต้องการชักชวนให้เป็ นลูกค้า
ในอนาคตทีจ่ องซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้อ 6.2.1 ด้วย
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษทั เงินทุน
(ค) บริษัท หลัก ทรัพ ย์เพื่อเป็ นทรัพ ย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อการบริห ารกองทุนส่วนบุ ค คล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษทั ประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ หรือนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุ โลม
ทัง้ นี้ นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 6.2.1
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ผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ หมายถึง
1. บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคล ซึ่งทําคุณประโยชน์ ให้คําแนะนํ า หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ
ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บริษทั ฯ รวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษทั ฯ
เช่น ผู้ท่มี คี วามสําคัญทางการค้า ลูกค้า คู่สญ
ั ญา ผู้จดั หาสินค้า/บริการ (Suppliers) บริษทั คู่คา้ สถาบัน
การเงินทีต่ ดิ ต่อ ผูใ้ ห้คําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใ้ ห้การสนับสนุ นข้อมูลทางธุรกิจ ผูแ้ นะนําลูกค้าและธุรกิจ เป็ น
ต้น ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปั จจุบนั ทีเ่ คยติดต่อหรือผูท้ ค่ี าดว่าจะได้ตดิ ต่อ รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลที่บริษทั ฯ ต้องการชักชวนให้มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ต่อไปใน
อนาคต รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว และพนักงานหรือทีป่ รึกษาของนิตบิ ุคคลดังกล่าวด้วย
3. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสามารถทําคุณ ประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ ให้
คําแนะนําไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมแก่บริษทั ฯ ในการประกอบธุรกิจทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต ตลอดจนผู้
ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ข้างต้น ทัง้ ใน
ปั จจุบนั และในอนาคต
ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ตามข้อ 1 - 3 ข้างต้น จะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตามทีก่ าํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
40/2557 เรื่องการจําหน่ ายหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ประเภทหุ้น และใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ ของบริษทั ที่
ออกตราสารทุน ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั สยาม
อีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)
1.3 สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขาย จํานวน 60,000,000 หุน้ ในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์เท่าเทียม
กับหุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริษทั ฯ จะนํ าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่ง
บริษทั ฯ ได้ย่นื คําขออนุ ญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และบริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ได้พิจารณาคุณ สมบัติข องบริษัท ฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัท ฯ มีคุณ สมบัติค รบถ้วนตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ลง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่คุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ ให้แก่
นักลงทุนรายย่อยซึ่งบริษทั ฯ จะต้องมีผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุน้ รวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของทุ นจดทะเบียนที่ชําระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายจะต้องถือหุ้นไม่น้ อยกว่า 1
หน่ วยการซื้อขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ภายหลังจากที่บริษทั ฯ ได้จําหน่ ายหุ้นสามัญต่อผู้มอี ุปการคุณของผู้จดั
จําหน่ ายหลักทรัพย์ ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ แล้ว จะทํา
ให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว และบริษัทฯ จะดําเนินการให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
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1.5 ข้อมูลอื่นๆ
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ลง
วัน ที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมถึงที่ม ีก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติม ) กํ า หนดเรื่อ งการห้า มผู้บ ริห ารหรือ ผู้ถือ หุ้น ที่
เกีย่ วข้องขายหุน้ และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด โดยอ้างอิงข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ งการรับ
หุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 โดยกําหนด
ห้ามผูถ้ อื หุ้นที่ถอื หุน้ ก่อนวันที่บริษทั ฯ เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนนํ าหุ้นหรือหลักทรัพย์ท่อี าจเป็ นหุน้ จํานวน
รวมกันร้อยละ 55 ของทุนชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ ต่อประชาชนในครัง้ นี้ออกขายภายใน
กําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หุ้นของบริษัทฯ เริม่ ทําการซื้อขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ โดย
ภายหลังจากวัน ที่หุ้นของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครบกําหนดระยะเวลา 6
เดือน ให้บุคคลทีถ่ ูกสังห้
่ ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ ทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายได้ในจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ กู สังห้
่ ามขายดังกล่าว และสามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือได้เมือ่ ครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี
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2. ข้อจํากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ สามารถโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มขี อ้ จํากัด เว้นแต่การโอนหุน้ สามัญดังกล่าวจะมีผลทําให้
สัดส่วนการถือหุน้ ของบุคคลทีไ่ ม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษทั ฯ มีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุน้ สามัญ
ที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยการโอนหุ้นรายใดที่ทําให้อตั ราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคล
สัญชาติไทยของบริษทั ฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธการโอนหุน้ ของบริษทั ฯ รายนัน้ ได้
ทัง้ นี้ การโอนหุน้ ของบริษทั ฯ จะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลายมือชื่อของผู้
โอนกับผูร้ บั โอนและส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผูร้ บั โอน การโอนหุน้ สามัญจะใช้ยนั กับบริษทั ฯ ได้ต่อเมื่อบริษทั ฯ ได้รบั คํา
ร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุน้ แล้ว และจะใช้ยนั กับบุคคลภายนอกได้เมือ่ บริษทั ฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ สามัญ
ดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนแล้วเท่านัน้ โดยบริษทั ฯ จะลงทะเบียนการโอนหุน้ ดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วนั ได้รบั
การร้องขอนัน้ หรือหากบริษทั ฯ เห็นว่าการโอนหุน้ นัน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษทั ฯ จะแจ้งแก่ผยู้ ่นื คําร้องขอภายใน 7
วันนับแต่วนั ได้รบั การร้องขอนัน้ ทัง้ นี้ การโอนหุน้ สามัญทีซ่ อ้ื ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้เป็ นไปตามกฎ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
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3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิต่อ
หุ้นของบริษัทฯ (Price to Earnings Ratio: P/E ratio) ทัง้ นี้ ราคาหุ้นสามัญ ที่เสนอขาย 2.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็ น
อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) ประมาณ 24.80 เท่า โดยคํานวณจากผลประกอบการรอบ 12 เดือน
ทีผ่ ่านมาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริษทั ฯ เท่ากับ 23.71 ล้านบาทเมื่อหารด้วย
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้จาํ นวน 240,000,000 หุน้ (Fully diluted) จะ
ได้กําไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 0.10 บาท อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) เฉลีย่ ในช่วง
เวลา 6 เดือนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ของบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ เนินธุรกิจ
คล้ายคลึงกันกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ เท่ากับ 21.51 เท่า
ทัง้ นี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ดังกล่าวคํานวณจากผลประกอบการในอดีตของบริษทั ฯ
โดยที่ยงั ไม่ได้พจิ ารณาถึงผลการดําเนินงานและโครงการในอนาคต ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญที่นักลงทุนควรพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
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5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
– ไม่ม ี –
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6. การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรร
ผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกัน การจําหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดวิธกี ารจองซื้อหุน้ สามัญและวิธกี ารจัดสรรหุน้ สามัญตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม
ในกรณี ท่เี กิดปั ญ หา อุปสรรค หรือข้อจํากัดในการดําเนินการ ทัง้ นี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครัง้ นี้ ประสบ
ความสําเร็จสูงสุด โดยการกระทําดังกล่าวจะอยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็ นธรรม
6.1 วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้น สามัญ ในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายโดยผ่ านผู้จ ดั การการจัด จํา หน่ า ยและรับ ประกัน การ
จําหน่ายและผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
6.2 ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 8,10
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2862-9999
โทรสาร 0-2862-9821
6.2.2 ผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟิ สเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9000
โทรสาร 0-2646-9993
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิ ป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน์
ชัน้ 11 ห้อง 1101, 1102, 1104 ชัน้ 14 ห้อง 1404 ชัน้ 15 ชัน้ 21 ห้อง 2101 และชัน้ 22 ห้อง 2202
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2635-1700
โทรสาร 0-2635-1615
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ M, 10
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์: 0-2352-5100
โทรสาร: 0-2677-7223
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6.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผู้ดําเนินการจัด
จําหน่ ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ซึง่ การเสนอขายดังกล่าวจะเป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ฯ จํานวน 60,000,000 หุน้ ตามราคาทีป่ รากฏในข้อ 1 โดยผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ
6.2 มีข้อตกลงยอมรับ ประกัน การจําหน่ ายหุ้น ประเภทรับ ประกัน ผลการจําหน่ ายอย่างแน่ น อนทัง้
จํานวน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการ
จําหน่าย (Underwriting Agreement)
อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจําหน่ายหุน้ สามัญ
ในครัง้ นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จําหน่ ายและรับประกันการ
จําหน่าย (Underwriting Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จําหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลักทรัพย์หรือการเมืองทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสําคัญใน
ธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษทั ฯ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดจําหน่ายหุน้ ในครัง้ นี้ หรือ
(ค) เมื่ อ มี ก ารยกเลิ ก สัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ จ ัด จํ า หน่ า ยและรับ ประกั น การจํ า หน่ า ย (Underwriting
Agreement) หรือ
(ง) เมื่อมีเหตุท่ที ําให้สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่ วยงาน
ราชการสังระงั
่ บ หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
ได้
ทัง้ นี้ รายละเอียดและเงือ่ นไขการยกเลิกการเสนอขายหุน้ สามัญและการจัดจําหน่ายหุน้ สามัญดังกล่าว
ข้า งต้ น จะเป็ นไปตามรายละเอีย ดและเงื่อ นไขที่จ ะกํ า หนดไว้ในสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด จํ า หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement)
ในกรณีทผ่ี ูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายยกเลิกการเสนอขายและจัดจําหน่ ายหุน้
ในครัง้ นี้จากเหตุใดเหตุหนึ่งตามข้อกําหนดข้างต้น หรือเหตุอ่นื ที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จําหน่ าย
และรับประกันการจําหน่ าย (Underwriting Agreement) ผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการ
จําหน่ ายและผู้จดั จําหน่ ายและรับประกัน การจําหน่ ายแต่ละรายจะดําเนิ น การคืน เงิน ค่าจองซื้อทัง้
จํานวนให้แก่ผจู้ องซือ้ แต่ละรายทีจ่ องซือ้ หุน้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
บริษัท ฯ ตกลงจ่ายค่ าตอบแทนในการจัด จําหน่ า ยและรับ ประกัน การจําหน่ า ยให้แ ก่ผู้จ ดั จําหน่ า ย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 4,410,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) โดย
การชํ า ระเงิน ดัง กล่ า วจะเป็ นไปตามสัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ จ ัด จํ า หน่ า ยและรับ ประกั น การจํ า หน่ า ย
(Underwriting Agreement)
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6.3.3 ประมาณการจํานวนเงิ นค่าหุ้นที่บริ ษทั ฯ จะได้รบั ทัง้ สิ้ น
ประมาณการจํานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั หลังหักค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์
หุน้ สามัญจํานวน 60,000,000 หุน้ มูลค่าราคาหุน้ ละ 2.45 บาท
147,000,000
หัก ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์
4,410,000
จํานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั
142,590,000
จํานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ต่อหุน้
2.38

บาท
บาท
บาท
บาท

6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์1
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ คําขอให้รบั หุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชําระแล้ว
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน2
ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์
ค่าพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้ และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ โดยประมาณ3
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ น

50,000
25,000
117,600
30,000
50,000
4,410,000
65,270
5,150,000
9,897,870

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ : 1. ค่าใช้จา่ ยข้างต้นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
2. ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
3. ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ รวมถึง ค่าทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น

6.5 วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สําหรับผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ท่สี าํ นักงานและสาขาของผูจ้ ดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทําการ ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผล
บังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้
สําหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ทส่ี าํ นักงานของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ าย
และรับประกันการจําหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทําการ ตัง้ แต่วนั ที่
หนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้
สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ทส่ี าํ นักงานของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ าย
และรับประกันการจําหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทําการ ตัง้ แต่วนั ที่
หนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้
ทัง้ นี้ ผู้มอี ุป การคุณ ของผู้จดั จําหน่ ายหลัก ทรัพ ย์ ผู้มอี ุ ป การคุณ ของบริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริห าร และ
พนักงานของบริษทั ฯ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนซึง่ มีขอ้ มูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้ วน
ทีย่ ่นื ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) จากเว็บไซต์ของ
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สํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพือ่ ศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้ได้ก่อนทําการ
จองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
6.6 วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ แบ่งเป็ นการจัดสรร 3 ส่วน ตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่
1) เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จาํ นวน 45,000,000 หุน้ 2) เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการ
คุณของบริษทั ฯ จํานวน 9,525,000 หุน้ 3) เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ จํานวน
5,475,000 หุ้น ผ่านผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ทัง้ นี้ สัดส่วนในการเสนอขายหุ้นให้กบั
บุคคลทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ การจัดสรรหุน้ สามัญโดยผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ จะอยูภ่ ายใต้เกณฑ์ดงั นี้
1.

ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 จะไม่จดั สรรหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายให้แก่ตนเอง ผูบ้ ริหาร
ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ผู้ ม ีอํ า นาจควบคุ ม บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ยของตนเอง และผู้ ท่ี เกี่ ย วข้อ ง ตาม
รายละเอียดที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลัก เกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรือ่ งการจําหน่ ายหลักทรัพย์ทอ่ี อก
ใหม่ประเภทหุน้ และใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตราสารทุน บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 16
ธันวาคม 2557 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

2.

ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายขอสงวนสิทธิท่จี ะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุ้ น สามัญ ที่จ ัด สรรให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น ในแต่ ล ะประเภทเพื่อ ให้ ก ารเสนอขายหุ้ น สามัญ ครัง้ นี้ ป ระสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด โดยการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้จะไม่มกี ารจัดสรรหุน้ ทีเ่ สนอขายให้แก่
ผูจ้ องซือ้ รายย่อย

3.

ภายหลังจากการปิ ดรับจองซื้อหุน้ สามัญสําหรับผูจ้ องซื้อในแต่ละประเภท ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่ ายอาจพิจารณาเปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ เติมสําหรับผูจ้ องซือ้ ประเภทใดประเภท
หนึ่ ง หรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้น สามัญ ที่จดั สรรให้แ ก่นัก ลงทุ น ประเภทใดประเภทหนึ่ ง ทัง้ นี้ การ
ดําเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายแต่
เพียงผูเ้ ดียว โดยปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
โดยทัวกั
่ นทางสือ่ ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมต่อไป

4.

การจัดสรรหุน้ สามัญในครัง้ นี้เป็ นการปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ่กี ําหนดตามข้อ 5(3) เรื่อง
การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ขอ้ บังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

6.6.1 วิ ธีจดั สรรหุ้นจํานวน 45,000,000 หุ้นให้แก่ผม้ ู ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
การจัด สรรหุ้น สามัญ ให้แ ก่ ผู้ม ีอุ ป การคุ ณ ของผู้จ ดั จําหน่ ายหลัก ทรัพ ย์ให้อยู่ในดุ ลยพินิ จ ของผู้จ ดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 โดยจะจัดสรรแก่บุคคลใดในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธ
การจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผูจ้ องซือ้ ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 และหาก
ยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็ นผู้มอี ุปการคุณของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ครบตามจํานวนที่
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กํา หนดแล้ว ผู้จ ดั จํา หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ต ามข้อ 6.2 ขอสงวนสิท ธิในการปิ ด รับ จองซื้อ หุ้น ก่ อ นครบ
กําหนดระยะเวลาการจองซือ้
6.6.2 วิ ธีจดั สรรหุ้นจํานวน 9,525,000 หุ้นให้แก่ผ้มู ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ
การจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/
หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย โดยจะทําการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใดในจํานวน
มากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จองซื้อปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 และหากยอดการจองซื้อหุน้ ของผูจ้ องซื้อทีเ่ ป็ นผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ครบ
ตามจํานวนทีก่ ําหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับ
จองซือ้ หุน้ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้
6.6.3 วิ ธีจดั สรรหุ้นจํานวน 5,475,000 หุ้นให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ
ที่ ป ระชุ ม วิส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่ อ วัน ที่ 28 มกราคม 2560 มี ม ติ จ ัด สรรหุ้ น จํ า นวน
5,475,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และมอบหมายให้
กรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากกรรมการบริษทั หรือ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีอาํ นาจในการจัดสรรหุน้ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
ในกรณีท่มี หี ุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษทั ฯ นัน้ บริษัทฯ นํ าไปจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ รวมกับหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่
บริษทั ฯ จะจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัวไปต่
่
อไป โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ ทีเ่ หลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ นี้ จะเป็ นราคาเสนอ
ขายเดียวกันกับราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีบ่ ริษทั ฯ จัดสรรต่อประชาชนทัวไป
่
ทัง้ นี้ กรรมการและผู้บ ริห ารที่ไ ด้ร บั การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ในครัง้ นี้ จํา นวน 2,821,000 หุ้น
รายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายสิทธิชยั ลีเกษม
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
นายวิชยั ไม้แก่นสาร
นายณรงค์ศกั ดิ ์ โตรุง่ เรืองยศ
นางมาลี อินทร
นายกิตติพนั ธุ์ เชือ้ ทอง
นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
รวม

ตําแหน่ ง
กรรมการ / ผูบ้ ริหาร
กรรมการ
กรรมการ / ผูบ้ ริหาร
กรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร

จํานวนหุ้นที่ได้รบั
การจัดสรรสูงสุด
ไม่เกิ น (หุ้น)
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
21,000
2,821,000

ร้อยละของจํานวนหุ้นที่
จัดสรรให้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
7.31
7.31
7.31
7.31
7.31
7.31
7.31
0.38
51.53

การจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ และ/หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย โดยจะทําการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่
บุคคลใดในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผูจ้ องซื้อ
ปฏิบ ตั ิไม่ถู ก ต้องครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็ นกรรมการ
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ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ครบตามจํานวนทีก่ ําหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
ตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้
6.7 วันและวิ ธีการจอง และการชําระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญ
6.7.1 สําหรับผูม้ ีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ ขัน้ ตํ่าจํานวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100 หุน้ โดย
ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ ให้ครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือ
ชื่อ หากผูจ้ องซื้อเป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มอี ํานาจลงนามผูกพันของนิติ
บุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ผู้จ องซื้อ ประเภทบุ ค คลธรรมดาสัญ ชาติไ ทย: สํา เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนที่ย ัง ไม่
หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ไี ม่มบี ตั รประจําตัวประชาชน ให้
แนบสํา เนาทะเบีย นบ้า นที่ม ีเลขประจํ า ตัว ประชาชน 13 หลัก หรือ สํา เนาเอกสารทาง
ราชการอื่นทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผู้
จองซื้อ เป็ นผู้เยาว์ท่ีย งั ไม่ม ีบ ัต รประจํา ตัว ประชาชน จะต้อ งแนบสํา เนาบัต รประจํา ตัว
ประชาชนที่ยงั ไม่ห มดอายุของผู้ป กครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และ
สําเนาทะเบียนบ้านทีผ่ ูเ้ ยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผูป้ กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และ/
หรือ กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยาว์ทม่ี บี ตั รประจําตัวประชาชน จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูเ้ ยาว์และของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรม) และสําเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง)
(2) ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางทีย่ งั
ไม่ห มดอายุ พร้อมลงนามรับ รองสําเนาถูก ต้อง (กรณี ผู้จ องซื้อเป็ น ผู้เยาว์ จะต้องแนบ
หลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
(3) ผูจ้ องซื้อประเภทนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั
ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง
(4) ผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญ การจัดตัง้
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) ที่
ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอี ํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญ ของนิ ติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้าว
หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี ) ของผู้มอี ํานาจลงนามของนิติ
บุค คลดังกล่าว พร้อมรับ รองสําเนาถูก ต้อง สําเนาเอกสารประกอบข้างต้น ทัง้ หมดที่ลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary
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Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสาร
ดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้
(5) กรณี ผู้จ องซื้อ ประเภทบุ ค คลธรรมดาสัญ ชาติไ ทยหรือ ต่ า งด้า ว เป็ นผู้ท่ีม ีบ ัญ ชีซ้ือ ขาย
หลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และได้
ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แบ บ
ประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่ อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จําเป็ น ต้องแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ จ องซื้ อ จะต้ อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitablity Test ที่ ก รอก
รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซื้อให้แก่ผูจ้ ดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์เพือ่ เป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้
(6) กรณีผูจ้ องซื้อประเภทนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็ นผูท้ ่มี ี
บัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ
6.2 และทัง้ นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ องซือ้ ดังกล่าว และกรรมการทีเ่ ป็ นผูล้ งนามในเอกสารได้ผ่าน
ขัน้ ตอนการรู้จ กั ลูก ค้า และตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลูก ค้า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แบ บ
ประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อ นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ องซื้อ และกรรมการที่
เป็ นผู้ ล งนามในเอกสารดัง กล่ า วไม่ จํ า เป็ นต้ อ งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น นิตบิ ุคคลที่เป็ นผูจ้ อง
ซื้อ และ/หรือกรรมการที่เป็ นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD
และ Suitablity Test ทีก่ รอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้
จองซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์เพือ่ เป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้
(7) กรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 ผู้จ องซื้อ ประเภทบุ ค คลธรรมดา จะต้ อ งกรอกข้อ มู ล เพิ่ม เติม ในใบแบบ “ข้ อ มู ล
เพิ่ มเติ มสํ า หรับ การดํ า เนิ นการตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน
“ข้อมูลเพิ่ มเติ มสําหรับการดําเนิ นการตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA)” และ “คํ า รับ รองสถานะนิ ติ บุ ค คลและคํา ยิ น ยอมเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตาม
FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ หุน้ เพิม่ เติมด้วย
(8) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้ องซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ท่สี ามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ บริ ษัท
หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โดยผู้
จองซื้อจะต้องเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์ ซึง่ ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
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(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดํ า เนิ น ก าร
จัด ทํ า แบบประเมิ น ความสามารถรับ ความเสี่ย ง (Suitability Test) กับ ผู้ จ ัด จํ า หน่ า ย
หลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อ โดยผูจ้ ดั จําหน่าย
หลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ทร่ี ดั กุมเพียงพอ สามารถ
ตรวจสอบตัวตนของผู้จ องซื้อได้โดยใช้ช่ือผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password
Login) และผู้จ องซื้อ ต้อ งยืน ยัน ว่า ได้ศึก ษาข้อ มู ล เกี่ย วกับ การเสนอขายหุ้น เพิ่ม ทุ น ใน
หนังสือชี้ชวนของบริษทั ฯ และ/หรือ เอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive
Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน
ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ ผู้จดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์จะจัดให้มหี นังสือชีช้ วนและเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive
Summary) ในเว็บ ไซต์ (Website) ของผู้จ ดั จํา หน่ ายหลัก ทรัพ ย์ ทัง้ นี้ วิธีก ารจองซื้อ ให้
เป็ นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ ตอนทีผ่ จู้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายอาจกําหนดเพิม่ เติม
สําหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
(9) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านเจ้าหน้าทีผ่ แู้ นะนํา
การลงทุ น หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้ จ ัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ ท่ีส ามารถ
ให้บริการจองซือ้ หุน้ ผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิ ป (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ
ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ทจ่ี ะทําการจองซือ้ และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD) และได้ดํ า เนิ น การจัด ทํ า แบบประเมิน ความสามารถในการรับ ความเสี่ย ง
(Suitability Test) กับผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซือ้ แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน
2 ปี โดยผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทปที่รดั กุมเพียงพอ และผูจ้ องซื้อจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญ
ของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสีย่ ง และยินยอม
ผูกพันตามหนังสือชีช้ วนดังกล่าว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้
ทัง้ นี้ ผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จะจัดให้ม ีห นังสือชี้ช วนและเอกสารสรุป ข้อมูลสําคัญ ของ
หลัก ทรัพ ย์ (Executive Summary) ในเว็บ ไซต์ (Website) ของผู้จ ดั จํา หน่ ายหลัก ทรัพ ย์
โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามดังนี้
- ผู้แนะนํ าการลงทุนของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ต้องติดต่อผู้จองซื้อในการดําเนินการ
จองซื้อ หลัก ทรัพ ย์ผ่ า นโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทป เพื่อ เป็ นหลัก ฐานการจองซื้อ โดยระบุ
จํานวนหุน้ ที่จดั สรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ตอ้ งชําระ การฝากหุน้ ช่องทางและ
วันทีต่ อ้ งชําระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผูจ้ องซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอ
ขายหุน้ ในหนังสือชีช้ วนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ หรือจาก
หนังสือชีช้ วนผ่าน www.sec.or.th
37

- ผูแ้ นะนําการลงทุนของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตอ้ งให้ผจู้ องซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึก
เทปพิสจู น์ตวั ตนโดยขัน้ ตอนการตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซื้อ เช่น การสอบถามเลขที่
บัญ ชีท่ีผู้จองซื้อมีก บั ผู้จดั จําหน่ ายหลัก ทรัพ ย์ หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือวัน
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เดือ นปี เกิ ด หรือ ธนาคารที่ ใ ช้ ชํ า ระโดยวิธีเงิน โอนอัต โนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) กับผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผูแ้ นะนําการลงทุน เป็ นต้น
- ผู้จองซื้อต้องยืนยัน ทางวาจาว่าได้ศึก ษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่ม ทุน ใน
หนังสือชีช้ วนและ/หรือเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary)
และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วน และ/หรือเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์
ดังกล่าว
- ผูแ้ นะนําการลงทุนของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคํายืนยันพร้อมรายละเอียดการ
จองซื้อ ผ่ า นทางโทรศัพ ท์ บ ัน ทึก เทป ต้อ งบัน ทึก คํา สังการจองซื
่
้ อ ผ่ า นระบบที่ผู้จ ัด
จําหน่ ายหลักทรัพย์จดั เตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านโทรศัพท์บนั ทึก
เทป ชื่อผูแ้ นะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซือ้ ผ่านระบบ
(10) หากผู้จ องซื้อ ไม่ ส ามารถดํา เนิ น การจองซื้อ ผ่ า นระบบออนไลน์ (Online) หรือ ผ่ า นทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซื้อโดยตามวิธกี ารจองในข้อ 6.7.1 (ก) ข้อ (1)
– (6) ได้
(ข) ผูจ้ องซื้อสามารถจองซื้อได้ท่สี าํ นักงานและสาขาของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการ
จําหน่าย หรือผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2
- กรณีจองซือ้ ผ่านการกรอกใบจองซือ้ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้ แต่เวลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
- กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตัง้ แต่
เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
- กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป สามารถจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้ แต่
เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชําระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี าํ ระเงินมีดงั นี้
- ผูจ้ องซื้อจะต้องชําระเงินค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเป็ นเงินโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Trasfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่
ฝากอยูก่ บั ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ การชําระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัตจิ ะกระทําได้เฉพาะผูจ้ องซื้อทีไ่ ด้เปิ ด
บัญชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทีไ่ ด้ดาํ เนินการแจ้งความ
ประสงค์ให้โอนเงิน เพื่อชําระค่าภาระผูก พัน โดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน อัตโนมัติ
ดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซือ้
- ในกรณีทผ่ี จู้ ดั จําหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Trasfer
System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กบั ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผูจ้ องซื้อจะต้อง
ชําระค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยชําระเป็ นเงินโอนเข้าบัญชีของผูจ้ ดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เท่านัน้ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผูจ้ ดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์ โดยผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวม
ในส่วนของตนเข้าบัญชีของบริษทั ฯ ต่อไป
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- ในกรณีท่ผี ูจ้ องซื้อไม่ได้มบี ญ
ั ชีจองซื้อกับผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ท่ผี ูจ้ องซื้อประสงค์จะจอง
ซื้อหลักทรัพย์ด้วยตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 หรือผู้จองซื้อที่มบี ญ
ั ชีจองซื้อแต่ไม่สามารถชําระ
เงิน ค่าจองผ่ านระบบเงิน โอนอัต โนมัติ (หรือที่เรีย กว่า “Automatic Trasfer System” หรือ
“ATS”) หรือเงินทีฝ่ ากอยูก่ บั ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ได้ ผูจ้ องซื้อสามารถชําระเงินค่าจองซื้อ
หุน้ ตามจํานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ารชําระเงินดังนี้


หากทําการจองซื้อในวัน ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผูจ้ องซื้อสามารถชําระเงินค่า
จองซื้ อ โดยชํ า ระเป็ นเงิน โอน เช็ ค แคชเชีย ร์เช็ค (หรือ ที่ เรีย กว่ า “เช็ค ธนาคาร”)
หรือดร๊าฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร
ได้ภายใน 1 วัน ทําการเท่านัน้ โดยหากชําระเป็ น เช็คให้ลงวันที่ 6 กุ ม ภาพันธ์ 2560
หรือ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านัน้ และ ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จอง
ซื้ อ เท่ า นั ้น และหากชํ า ระเป็ นแคชเชีย ร์เช็ค หรือ ดร๊า ฟท์ ให้ล งวัน ที่ภ ายหลังวัน ที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ แต่ไม่เกินวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ทัง้ นี้ การชําระเงินค่า
จองซื้อเป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารทีผ่ ูจ้ ดั
จํ า หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ แ ต่ ล ะรายตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ 6.2 กํ า หนด พร้อ มทัง้ เขีย นชื่อ
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง



หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 หรือเวลา 9:00 น.
– 16:00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ผูจ้ องซื้อจะต้องชําระค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็ม
จํานวนทีจ่ องซือ้ โดยชําระเป็ นเงินโอนเท่านัน้

ทัง้ นี้ ผูจ้ องซื้อจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึน้ จากการ
ทําธุรกรรมการโอนเงินทัง้ หมด (ถ้ามี) ต่างหากจากจํานวนเงินค่าจองซื้อหุน้ (จํานวนเงินที่ผูจ้ ดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ได้รบั สุทธิจากค่าธรรมเนียมทัง้ หมดต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจํานวน)
(ง) ผู้จองซื้อต้องนํ าใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ
(ค) หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้ หุน้ มายืน่ ความจํานงขอจองซือ้ และชําระเงินได้ท่ี
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 ตัง้ แต่ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวัน ที่ 6 กุ ม ภาพัน ธ์
2560 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้ าที่ท่รี บั จองซื้อจะลงลายมือชื่อรับ
จองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบ
ออนไลน์ (Online) และผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทีช่ าํ ระค่าจองซือ้ ผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ
(หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ผูจ้ องซื้อไม่ตอ้ งนําส่งใบจองซื้อหรือ
เอกสารประกอบการจองซือ้
(จ) ผูท้ ย่ี ่นื ความจํานงในการจองซื้อและได้ชําระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน
ไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกัน
การจํ า หน่ า ย ตามที่ร ะบุ ไ ว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 มีส ิท ธิย กเลิก การจองซื้อ ของผู้จ องซื้อ ที่
ดําเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ง) ได้
6.7.2 สําหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
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(ก) ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ ขัน้ ตํ่าจํานวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100 หุน้ โดย
ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลง
ลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องลงนามโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อม
ประทับตราสําคัญของบริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้จ องซื้อ ประเภทบุ ค คลธรรมดาสัญ ชาติไ ทย: สํา เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนที่ย ัง ไม่
หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ไี ม่มบี ตั รประจําตัวประชาชน ให้
แนบสํา เนาทะเบีย นบ้า นที่ม ีเลขประจํ า ตัว ประชาชน 13 หลัก หรือ สํา เนาเอกสารทาง
ราชการอื่นทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผู้
จองซื้อ เป็ นผู้เยาว์ท่ีย งั ไม่ ม ีบ ัต รประจํา ตัว ประชาชน จะต้อ งแนบสํา เนาบัต รประจํา ตัว
ประชาชนที่ยงั ไม่ห มดอายุของผู้ป กครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และ
สําเนาทะเบียนบ้านทีผ่ ูเ้ ยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผูป้ กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และ/
หรือ กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยาว์ทม่ี บี ตั รประจําตัวประชาชน จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูเ้ ยาว์และของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรม) และสําเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง)
(2) ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางทีย่ งั
ไม่ห มดอายุ พร้อมลงนามรับ รองสําเนาถูก ต้อง (กรณี ผู้จ องซื้อเป็ น ผู้เยาว์ จะต้องแนบ
หลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
(3) ผูจ้ องซื้อประเภทนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั
ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง
(4) ผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญ การจัดตัง้
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) ที่
ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอี ํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญ ของนิ ติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้าว
หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ํานาจลงนามของนิติ
บุค คลดังกล่าว พร้อมรับ รองสําเนาถูก ต้อง สําเนาเอกสารประกอบข้างต้น ทัง้ หมดที่ลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary
Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสาร
ดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้
(5) กรณี ผู้จ องซื้อ ประเภทบุ ค คลธรรมดาสัญ ชาติไ ทยหรือ ต่ า งด้า ว เป็ นผู้ท่ีม ีบ ัญ ชีซ้ือ ขาย
หลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดําเนิ น การจัดทําแบบประเมิน ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
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ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อน
การจองซื้ อ ผู้ จ องซื้ อ ดั ง กล่ า วไม่ จํ า เป็ นต้ อ งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitablity Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซื้อให้แก่ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายเพื่อ
เป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้
(6) กรณีผูจ้ องซื้อประเภทนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็ นผูท้ ่มี ี
บัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการ
จําหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และทัง้ นิตบิ ุคคลที่เป็ นผูจ้ องซื้อดังกล่าวและกรรมการที่
เป็ นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดําเนิ น การจัดทําแบบประเมิน ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อน
การจองซื้อ นิ ติบุคคลที่เป็ น ผู้จองซื้อและกรรมการที่เป็ น ผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวไม่
จําเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น นิตบิ ุคคลที่เป็ นผู้จองซื้อ และ/หรือกรรมการที่เป็ นผู้ลงนามใน
เอกสารดังกล่าวจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitablity Test ที่กรอกรายละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จดั การการจัดจําหน่ าย
และรับประกันการจําหน่ายเพือ่ เป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้
(7) กรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 ผู้จ องซื้อ ประเภทบุ ค คลธรรมดา จะต้ อ งกรอกข้อ มู ล เพิ่ม เติม ในใบแบบ “ข้ อ มู ล
เพิ่ มเติ มสํ า หรับ การดํ า เนิ นการตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน
“ข้อมูลเพิ่ มเติ มสําหรับการดําเนิ นการตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA)” และ “คํ า รับ รองสถานะนิ ติ บุ ค คลและคํา ยิ น ยอมเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตาม
FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ หุน้ เพิม่ เติมด้วย
(ข) ผูจ้ องซื้อสามารถจองซื้อได้ท่สี าํ นักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
(ค) ผูจ้ องซื้อต้องชําระเงินค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยวิธชี ําระเงินมี
ดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2560 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผู้จองซื้อสามารถชําระเงินค่าจองซื้อโดย
ชําระเป็ นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทําการ โดย
หากชํ า ระเป็ นเช็ค ให้ ล งวัน ที่ 6 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 หรือ วัน ที่ 7 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 และชื่อ
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เจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านัน้ และหากเป็ นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับแต่ไม่เกินวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ทัง้ นี้
การชําระเงิน ค่าจองซื้อเป็ น เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ข ดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญ ชี
ธนาคารทีผ่ จู้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้อ 6.2.1 กําหนด พร้อมทัง้
เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวัน ที่ 7 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 หรือเวลา 9:00 น. –
16:00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชําระค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่
จองซือ้ โดยชําระเป็ นเงินโอนเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผูจ้ องซื้อจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึน้ จากการ
ทําธุรกรรมการโอนเงินทัง้ หมด (ถ้ามี) ต่างหากจากจํานวนเงินค่าจองซื้อหุน้ (จํานวนเงินที่ผูจ้ ดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ได้รบั สุทธิจากค่าธรรมเนียมทัง้ หมดต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจํานวน)
(ง) ผู้จองซื้อต้องนํ าใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ
(ค) หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้ หุน้ มายืน่ ความจํานงขอจองซือ้ และชําระเงินได้ท่ี
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายตามสถานทีท่ ่รี ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 6กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยในการจองซือ้
เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั จองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผู้
จองซือ้
(จ) ผูท้ ย่ี ่นื ความจํานงในการจองซื้อและได้ชําระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน
ไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสทิ ธิ
ยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าํ เนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ง) ได้
6.7.3 สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ ขัน้ ตํ่าจํานวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดย
ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลง
ลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องลงนามโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อม
ประทับตราสําคัญของบริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้จ องซื้อ ประเภทบุ ค คลธรรมดาสัญ ชาติไ ทย: สํา เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนที่ย ัง ไม่
หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ไี ม่มบี ตั รประจําตัวประชาชน ให้
แนบสํา เนาทะเบีย นบ้า นที่ม ีเลขประจํ า ตัว ประชาชน 13 หลัก หรือ สํา เนาเอกสารทาง
ราชการอื่นทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผู้
จองซื้อ เป็ นผู้เยาว์ท่ีย งั ไม่ม ีบ ัต รประจํา ตัว ประชาชน จะต้อ งแนบสํา เนาบัต รประจํา ตัว
ประชาชนที่ยงั ไม่ห มดอายุของผู้ป กครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และ
สําเนาทะเบียนบ้านทีผ่ ูเ้ ยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผูป้ กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และ/
หรือ กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยาว์ทม่ี บี ตั รประจําตัวประชาชน จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูเ้ ยาว์และของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรม) และสําเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง)
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(2) ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางทีย่ งั
ไม่ห มดอายุ พร้อมลงนามรับ รองสําเนาถูก ต้อง (กรณี ผู้จ องซื้อเป็ น ผู้เยาว์ จะต้องแนบ
หลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
(3) กรณี ผู้จ องซื้อ ประเภทบุ ค คลธรรมดาสัญ ชาติไ ทยหรือ ต่ า งด้า ว เป็ นผู้ท่ีม ีบ ัญ ชีซ้ือ ขาย
หลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดําเนิ น การจัดทําแบบประเมิน ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อน
การจองซื้ อ ผู้ จ องซื้ อ ดั ง กล่ า วไม่ จํ า เป็ นต้ อ งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitablity Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซื้อให้แก่ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายเพื่อ
เป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้
(4) กรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 จะต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบแบบ “ข้อมูลเพิ่ มเติ มสําหรับการดําเนิ นการตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” พร้อ มลงนามรับ รองความถู ก ต้อ ง
ของข้อมูล เพือ่ เป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ เพิม่ เติมด้วย
(ข) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี าํ นักงานของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
(ค) ผูจ้ องซื้อต้องชําระเงินค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยวิธชี ําระเงินมี
ดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2560 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผู้จองซื้อสามารถชําระเงินค่าจองซื้อโดย
ชําระเป็ นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทําการ โดย
หากชํ า ระเป็ นเช็ค ให้ล งวัน ที่ 6 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 หรือ วัน ที่ 7 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 และชื่อ
เจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านัน้ และหากเป็ นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับแต่ไม่เกินวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ทัง้ นี้
การชําระเงิน ค่าจองซื้อเป็ น เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ข ดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญ ชี
ธนาคารทีผ่ จู้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้อ 6.2.1 กําหนด พร้อมทัง้
เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวัน ที่ 7 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 หรือเวลา 9:00 น. –
16:00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชําระค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่
จองซือ้ โดยชําระเป็ นเงินโอนเท่านัน้
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ทัง้ นี้ ผูจ้ องซื้อจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึน้ จากการ
ทําธุรกรรมการโอนเงินทัง้ หมด (ถ้ามี) ต่างหากจากจํานวนเงินค่าจองซื้อหุน้ (จํานวนเงินที่ผูจ้ ดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ได้รบั สุทธิจากค่าธรรมเนียมทัง้ หมดต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจํานวน)
(ง) ผู้จองซื้อต้องนํ าใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ
(ค) หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้ หุน้ มายืน่ ความจํานงขอจองซือ้ และชําระเงินได้ท่ี
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายตามสถานทีท่ ่รี ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยในการจอง
ซือ้ เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ สามัญให้แก่
ผูจ้ องซือ้
(จ) ผูท้ ย่ี ่นื ความจํานงในการจองซื้อและได้ชําระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอเงินคืน
ไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสทิ ธิ
ยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าํ เนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ง) ได้
6.8 การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู้ องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจํานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
6.8.1 สําหรับผูม้ ีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
ในกรณี ท่ีม ีก ารจองซื้อ หุ้น สามัญ เกิน กว่า จํา นวนหุ้น สามัญ ที่เสนอขายแก่ ผู้ม ีอุ ป การคุ ณ ของผู้จ ดั
จําหน่ ายหลักทรัพย์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายในส่วนของตน ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2
6.8.2 สําหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ
ในกรณีทม่ี กี ารจองซื้อหุน้ สามัญเกินกว่าจํานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายแก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ให้
อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย หรือ
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
6.8.3 สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ
ในกรณี ท่ีม ีก ารจองซื้อหุ้น สามัญ เกิน กว่าจํานวนหุ้น สามัญ ที่เสนอขายแก่ ก รรมการ ผู้บ ริห าร และ
พนักงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิ จของผู้บริห ารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษทั ได้มอบหมาย หรือผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
6.9 วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์
6.9.1 กรณี ผจ้ ู องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ
ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สามัญ
จากผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญรายนัน้ ๆ จะดําเนินการให้มกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญ
ผ่านตน โดยไม่มดี อกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผูจ้ องซื้อที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อ
ผ่านตนเองโดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
(หรือ ที่เรีย กว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วัน ทํ า การนั บ จากวัน สิ้น สุ ด
ระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทําการนับจากวันสิน้ สุด
ระยะเวลาการจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการ
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เรียกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้
หุน้ สามัญให้แก่ผูจ้ องซื้อได้ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดดังกล่าว ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์รายที่มหี น้าที่
รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร นับจากวันทีพ่ น้ กําหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง
วันทีไ่ ด้มกี ารชําระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่า
จองซื้อเข้าบัญ ชีธ นาคารของผู้จ องซื้อผ่ านระบบการโอนเงิน อัต โนมัติ (หรือ ที่เรีย กว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่ระบุในใบ
จองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูล
ชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.2 กรณี ผจ้ ู องซื้อได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่าจํานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ
ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็ นผูร้ บั จองซื้อหุน้ สามัญ
จากผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ รายนัน้ ๆ จะดําเนินการให้มกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญในส่วน
ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ทุก รายผ่านตน โดยไม่มดี อกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ครบตามจํานวนทีจ่ องซือ้ การโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคาร
ของผู้จ องซื้อ ผ่ า นระบบการโอนเงิน อัต โนมัติ (หรือ ที่เรีย กว่า “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) ภายใน 5 วันทําการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายผูจ้ องซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจอง
ซื้อ ภายใน 10 วัน ทําการนับ จากวัน สิ้น สุด ระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จ องซื้อจะเป็ น ผู้รบั ผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร
(ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีไม่ส ามารถคืน เงิน ค่าจองซื้อหุ้น สามัญ ให้แ ก่ ผู้จ องซื้อได้ภ ายในระยะเวลาที่
กําหนดดังกล่าว ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชําระ
ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร
คืน นับจากวันทีพ่ น้ กําหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มกี ารชําระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้อผ่านระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงิน
ค่าจองซื้อทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซื้อได้รบั คืน
เงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีก
ต่อไป
ทัง้ นี้ หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูล
ชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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6.9.3 กรณี ผจ้ ู องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นเนื่ องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจองซื้อหุ้น
ตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็ นผูร้ บั จองซื้อหุน้ สามัญ
จากผูจ้ องซื้อทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ รายนัน้ ๆ จะดําเนินการให้มกี ารคืนเช็คค่าจองซื้อหุน้ ให้แก่ผูจ้ อง
ซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซือ้ เพราะไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินค่าจองซื้อตามเช็คที่สงจ่
ั ่ ายค่าจองซื้อหุ้นได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืน
จากผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็ นผูร้ บั จองซื้อ ภายใน 10 วันทําการจากวัน
สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
ทัง้ นี้ หากผู้จ องซื้อ ไม่ไ ด้ร บั การจัด สรรหุ้น อัน เนื่ อ งมาจากการปฏิบ ัติผิด เงื่อ นไขการจองซื้อ ผู้จ ดั
จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย จะดําเนินการให้มกี ารคืนเช็คค่า
จองซื้อหุ้นโดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญ ชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
(หรือ ที่เรีย กว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วัน ทํ า การนั บ จากวัน สิ้น สุ ด
ระยะเวลาการจองซื้อ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทําการนับจากวันสิน้ สุด
ระยะเวลาการจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการ
เรียกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
6.9.4 กรณี มีการยกเลิ กการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
(ก) ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ บริษทั ฯ
และ/หรือผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายใช้สทิ ธิยกเลิกเสนอขายหุ้นสามัญ
และจัดจําหน่ายหุน้ สามัญ ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ หุน้ สามัญทันที
(ข) กรณี ท่ีเกิด เหตุ ก ารณ์ อ่ืน ใดที่ทํ าให้บ ริษัท ที่ออกหลัก ทรัพ ย์ต้อ งระงับ หรือ หยุด การเสนอขาย
หลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้ ผูจ้ องซือ้ มีสทิ ธิทจ่ี ะยกเลิกการจองซือ้
หลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นผูร้ บั จองซื้อ
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิด เหตุ ก ารณ์ ต าม (ก) หรือ (ข) และผู้จ องซื้อ ได้ใช้ส ิท ธิย กเลิก การจองซื้อ หลัก ทรัพ ย์ ผู้จ ัด
จําหน่ ายหลักทรัพย์ท่รี บั จองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะ
ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยไม่มดี อกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผูจ้ องซื้อรายนัน้ ๆ ตาม
ชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซื้อกรณีผู้จองซื้อชําระด้วยวิธี
โอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทําการนับ
จากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ใน
ใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 10 วันทําการนับจาก
วันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ ตาม (ข) ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่สามารถคืน
เงินค่าจองซือ้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
รายที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชําระดอกเบี้ยให้แก่ผูจ้ องซื้อในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้น สามัญ คืน นับจากวัน ที่พ้น
กําหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชําระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หากได้มกี ารโอนเงิน ค่าจองซื้อเข้าบัญ ชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงิน อัตโนมัติ
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(หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รบั คืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดย
ชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่ง
ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน
ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.10 วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าทีเ่ ป็ น
นายทะเบียนหุ้นสามัญให้กบั บริษทั ฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครัง้ นี้ กล่าวคือ ผู้
จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นําหุน้ สามัญที่ตนได้รบั การจัดสรรเข้าสูร่ ะบบ
ซื้อ ขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ท ัน ที ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ผู้จ องซื้อ สามารถขายหุ้น สามัญ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญ าตให้หุ้น สามัญ ของบริษัทฯ เริม่ ทําการซื้อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึง่ แตกต่างกับกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหุน้ สามัญได้
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้
ดังนัน้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษทั ฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้คอื
(ก) ในกรณี ท่ีผู้ จ องซื้อ ไม่ ป ระสงค์ จ ะขอรับ ใบหุ้น แต่ ป ระสงค์ จ ะใช้บ ริก ารของศู น ย์ร บั ฝากหลัก ทรัพ ย์
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซ่งึ ผู้จอง
ซื้อมีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ี บริษทั ฯ จะดําเนินการนํ าหุน้ สามัญที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั
“บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่บริษทั หลักทรัพย์นัน้ ฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้
จองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีน้ี ผู้ท่ไี ด้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหุ้น
สามัญ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ทําการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดําเนิ นการตามข้อ 6.10 (ก) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว
มิฉะนัน้ แล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
ตามข้อ 6.10 (ข) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
(ข) ในกรณี ท่ีผู้ จ องซื้อ ไม่ ป ระสงค์ จ ะขอรับ ใบหุ้น แต่ ป ระสงค์ จ ะใช้บ ริก ารของศู น ย์ร บั ฝากหลัก ทรัพ ย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 กรณีน้ี บริษทั ฯ จะดําเนินการนําหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุน้ สามัญตามจํานวนทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชี
ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทํา
การ นับจากวันที่สน้ิ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหุน้ สามัญที่
ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของ
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซื้อสามารถติดต่อได้ท่ศี ูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมี
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ค่าธรรมเนียมการถอนหุน้ สามัญตามอัตราทีศ่ ูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กําหนด ทัง้ นี้ การถอนหลักทรัพย์ท่ี
ฝากไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ดังนัน้ ผู้
จองซื้อที่นําฝากในบัญ ชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทนั ภายในวันที่หลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ เริม่ ทําการซือ้ ขายได้วนั แรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ค) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ โดยให้ออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ้ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะ
ทําการส่งมอบใบหุน้ ตามจํานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อ ทีอ่ ยู่
ทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูจ้ อง
ซือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจะไม่สามารถขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รบั ใบ
หุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ อาจได้รบั ภายหลังจากทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯ ได้เริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทัง้ นี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณี ใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นใน
บัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10 (ข) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน

ส่วนที่ 3 หน้า 28

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

4. ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย
ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วน
ราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) เฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียนทีด่ ําเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ฯ จํานวน 2 บริษทั โดยเป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่
1. บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน) (“HARN”)
2. บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) (“PHOL”)
โดยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม
2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ของบริษทั จดทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 21.51 เท่า รายละเอียดดังนี้
บริ ษทั

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิ จ

บริษัท หาญ เอ็น จิเนี ยริ่ง นํ าเข้าและจําหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์ในระบบ
โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน) วิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบ
(“HARN”)
ดับ เพลิง และงานโครงการติด ตัง้ ระบบ
ดับ เพลิง ผลิตภัณ ฑ์ระบบทําความเย็น
ผลิต ภัณ ฑ์ร ะบบปรับ อากาศและระบบ
สุ ข าภิ บ าล และผลิต ภัณ ฑ์ ร ะบบพิม พ์
ดิจติ อล
บริษั ท ผลธัญ ญะ จํ า กัด จัด หาและจําหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์เพื่อ ความ
(มหาชน) (“PHOL”)
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม

ตลาดรองที่จด
ทะเบียน / กลุ่ม
อุตสาหกรรม
mai / service

ราคาเฉลี่ย
(บาท)1
2.64

P/E ratio
เฉลี่ย2
(เท่า)
27.04

mai / service

4.11

15.97

ค่าเฉลี่ย

21.51

ทีม่ า: SETSMART
หมายเหตุ:
1. เป็ นราคาหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักซึง่ คํานวณโดยใช้มลู ค่าการซือ้ ขายหารด้วยปริมาณการซือ้ ขาย
2. เป็ น P/E ratio เฉลีย่ คํานวณจากข้อมูลการซือ้ ขายย้อนหลัง 6 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดย
ราคาหุน้ (P) เป็ นราคาซื้อขายของหุ้นในช่วงเวลานัน้ ๆ และกําไรสุทธิต่อหุ้น (E) เป็ นกําไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน ณ ช่วงเวลา
นัน้ ๆ

ส่วนที่ 3 หน้า 8

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 1

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และด้วย
ความระมัดระวังในฐานะกรรมการของบริษทั ฯ หรือผูด้ ํารงตําแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ น เท็จ ไม่ทําให้ผู้อ่ืนสําคัญ ผิด หรือไม่ข าดข้อมูลที่ค วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1)

งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีป่ ระกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และหนังสือชี้ชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ แล้ว

(2)

ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั ฯ มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญของบริษทั ฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
ระบบดังกล่าว

(3)

ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
ระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผูส้ อบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทําที่มชิ อบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริษทั ฯ

ในการนี้ เพือ่ เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้นางสาวอรสา วิมลเฉลา หรือ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช หรือ นายวิชยั ไม้แก่นสาร หรือ นางสิษฏ์ฐา
แซ่เตียว เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของนางสาวอรสา วิมลเฉลา
หรือ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช หรือ นายวิชยั ไม้แก่นสาร หรือ นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
2. นายสิทธิชยั ลีเกษม
3. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

4. นายวิชยั ไม้แก่นสาร

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

-นางสาวอรสา วิมลเฉลา-

กรรมการ และกรรมการบริหาร

-นายสิทธิชยั ลีเกษม-

กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ

-นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช-

กรรมการ กรรมการบริหาร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
และผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี

-นายวิชยั ไม้แก่นสาร-

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 2

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

ผูร้ บั มอบอํานาจ
ชื่อ

1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
2. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

3. นายวิชยั ไม้แก่นสาร

4. นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

-นางสาวอรสา วิมลเฉลา-

กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ

-นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช-

กรรมการ กรรมการบริหาร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
และผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
กรรมการบริหาร
และผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุน

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 3

-นายวิชยั ไม้แก่นสาร-

-นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว-

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนฉบับนี้แล้ว และด้วย
ความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษทั ข้าพเจ้าไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทํา
ให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มเี หตุอนั ควร
สงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผู้อ่นื สําคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางสาวอรสา วิมลเฉลา หรือ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช หรือ นายวิชยั ไม้แก่นสาร หรือ
นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของนางสาวอรสา
วิมลเฉลา หรือ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช หรือ นายวิชยั ไม้แก่นสาร หรือ นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว กํากับไว้ ข้าพเจ้า
จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

1. นายธนชาติ นุ่มนนท์

2. นางจันทร์จริ า สมัครไทย

3. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

-นายธนชาติ นุ่มนนท์-

กรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

-นางจันทร์จริ า สมัครไทย-

กรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

-นางสาวจิรนาถ สุมานนท์-

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 4

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

ผูร้ บั มอบอํานาจ
ชื่อ

1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
2. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

3. นายวิชยั ไม้แก่นสาร

4. นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

-นางสาวอรสา วิมลเฉลา-

กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ

-นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช-

กรรมการ กรรมการบริหาร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
และผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
กรรมการบริหาร
และผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุน

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 5

-นายวิชยั ไม้แก่นสาร-

-นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว-

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

การรับรองการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิ น
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลัก ทรัพ ย์และหนังสือชี้ช วนฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด หรือไม่ขาด
ข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ”

บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

กรรมการ

-นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

2. นายเซียง ซุง ยอง

กรรมการ

-นายเซียง ซุง ยอง-

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 6

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
และเลขานุการบริ ษทั

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุการของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง
1. นายธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

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

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

ประธานกรรมการ บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่
กรรมการอิสระ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั ม๊ สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

ประธานกรรมการ บริษทั สยามราชธานี
กรรมการอิสระ (ตะวันออก) จํากัด
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์) The
University of Auckland, New
Zealand
2559

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(ไฟฟ้ า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 121/2015

หน้า 1

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ
หุม้

2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

53.14

ภรรยาของนาย
สิทธิชยั ลีเกษม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

หน้า 2

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการอิสระ

บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)

ให้บ ริก ารและจํา หน่ า ยอุ ป กรณ์
เครือ่ งคอมพิวเตอร์

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการอิสระ

บริษทั ฮิวแมนิกา้ จํากัด

ให้บริการบริหารการจัดวางระบบ
ทรัพ ยากรบุ ค คล เงิน เดือ นและ
ประมวลผล ให้ คํ า ปรึก ษาและ
จัดหาซอฟท์แวร์ระบบทรัพยากร
บุคคลและบัญชี

2558 – ปั จจุบนั

นายกสมาคม

สมาคมอุตสาหกรรม
สารสนเทศไทย

สมาคมเกี่ ย วกับ สารสนเทศใน
ประเทศไทย

2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ให้ บ ริ ก ารจัด เก็ บ ข้ อ มู ล และที่
ปรึกษาทางการตลาด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ
ประธาน
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

บริษทั ไอเอ็มซี
เอ้าท์ซอร์สซิง่ (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่
จํากัด (มหาชน)

จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

(เครือ่ งกล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทธุรกิ จ
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ SEC/2015
2536 - 2559

หน้า 3

กรรมการ
บริษทั สยามราชธานี
ประธาน
(ตะวันออก) จํากัด
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั วี-แคร์ โกลบอลเฮลท์
จํากัด

ประกอบกิจกรรมโรงพยาบาล

2551 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั แอเรีย แปด ศูนย์
จํากัด

ให้บริการเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
และสือ่ อินเตอร์เนต

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
2547 – ปั จจุบนั

3. นายสิทธิชยั ลีเกษม
กรรมการ
กรรมการบริหาร
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ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(อุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

53.14

สามีของนางสาว
อรสา วิมลเฉลา

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 127/2016

หน้า 4

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

กรรมการ
บริษทั สยามราช ทราเวิล
กรรมการผูจ้ ดั การ จํากัด

ประเภทธุรกิ จ
จําหน่ายตั ๋วเครือ่ งบินและจัดทัวร์

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั วิมลเฉลา จํากัด

ให้เช่าอาคารสํานักงาน

2544 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ยูทลิ ติ ้ี บิสเิ นส อัล
ลายแอนซ์ จํากัด

ให้บริการบริหารจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อม

2537 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริษทั เคสเซล (ประเทศ
กรรมการผูจ้ ดั การ ไทย) จํากัด

2532 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

2559 – ปั จจุบนั

บริษทั พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่
จํากัด
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่
จํากัด (มหาชน)

ผลิต และจํา หน่ า ยท่ อ ไลนิ่ ง และ
วาล์ ว ไลนิ่ ง ที่ ใ ช้ ก ับ ของเหลวที่
เป็ นสารเคมี ห รือ ของเหลวที่ ม ี
ลักษณะกัดกร่อน
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น
จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

หน้า 5

บริษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จํากัด

จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

กรรมการ

บริษทั วี-แคร์ โกลบอลเฮลท์
จํากัด

ประกอบกิจกรรมโรงพยาบาล

กรรมการ

บริษทั โฟร์เอส อารีน่า
แคปปิ ตอลลิสต์ จํากัด

ให้บริการเช่าสนามกีฬา พืน้ ทีจ่ ดั
กิจกรรม และจําหน่ายอุปกรณ์
กีฬา อาหาร และเครือ่ งดืม่ เพือ่
สุขภาพ

2536 – 2559

กรรมการ
กรรมการบริหาร

2559 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

4. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

อายุ
(ปี )

48

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เครือ่ งกล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)

13.56

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

พีเ่ ขยของนาง
มาลี อินทร

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ SEC/2015
หลักสูตร Risk Management
Program for Corporate
หน้า 6

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั สยามราช ทราเวิล
จํากัด

จําหน่ายตั ๋วเครือ่ งบินและจัดทัวร์

2544 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ยูทลิ ติ ้ี บิสเิ นส อัล
ลายแอนซ์ จํากัด

ให้บริการบริหารจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อม

2537 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เคสเซล (ประเทศ
ไทย) จํากัด

ผลิต และจํา หน่ า ยท่ อ ไลนิ่ ง และ
วาล์ ว ไลนิ่ ง ที่ ใ ช้ ก ับ ของเหลวที่
เป็ นสารเคมี ห รือ ของเหลวที่ ม ี
ลักษณะกัดกร่อน

2532 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อืน่

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่
จํากัด
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่
จํากัด (มหาชน)

จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

Leaders (RCL) รุน่ ที่ 3/2016

5. นายวิชยั ไม้แก่นสาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี

61

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
2537 – 2559

-

-

2559 – ปั จจุบนั

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า 7

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

กรรมการ
บริษทั สยามราชธานี
กรรมการบริหาร (ตะวันออก) จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
การเงินและบัญชี

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่
จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิ จ
จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้
จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 123/2016

6. นางจันทร์จริ า สมัครไทย
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

45

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา

-

-

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

2559

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
การเงินและบัญชี

2550 – ปั จจุบนั

2556 - 2558

2559 – ปั จจุบนั

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

หน้า 8

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จํากัด

จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

กรรมการ

บริษทั คอนซัลท์ แอนด์ แม
เน็จเม้นท์ คอลลาบอเรชัน่
จํากัด

ให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษ าด้ า น
บริห ารงานพาณิ ช ยกรรมและ
อุตสาหกรรม

Advisor to
Executive
Director
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวสอบ

บริษทั พระราม 3 ฮอนด้า
จํากัด

จําหน่ ายรถยนต์ ให้บ ริการซ่อม
รถยนต์ และธุรกิจให้เช่า

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่
จํากัด (มหาชน)

จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

วิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทธุรกิ จ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 89/2011
หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP)
รุน่ ที่ 13/2014

2559

หน้า 9

กรรมการ
บริษทั สยามราชธานี
กรรมการอิสระ (ตะวันออก) จํากัด
กรรมการตรวสอบ

จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั เจ้าพระยา ไทย
โฮลดิง้ จํากัด

2538 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี ให้บ ริก ารวิศ วกรรมรับ จ้า งผลิต

ธุรกิจเหมืองแร่

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน

7. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

42

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

-

2559 – ปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั
จํากัด (มหาชน)

กรรมการ
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่
กรรมการอิสระ จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวสอบ

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 128/2016

2559

หน้า 10

กรรมการ
บริษทั สยามราชธานี
กรรมการอิสระ (ตะวันออก) จํากัด
กรรมการตรวสอบ

ประเภทธุรกิ จ
แ ล ะ ติ ด ตั ้ ง อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใช้ ใน
ก ร ะ บ ว ก า ร ผ ลิ ต ใน โร ง ง า น
อุตสาหกรรม
จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้
จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

8. นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุ น
เลขานุ การบริษทั

48

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

-

2553 – ปั จจุบนั

Commercial
Manager

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
สนับสนุ น
เลขานุ การบริษทั

2559

กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
สนับสนุ น
เลขานุ การบริษทั

หลักสูตร Company
Secretary Program (CSP)
รุน่ ที่ 70/2016

หน้า 11

GE Water and Process
Technologies (Thailand)
Co., Ltd.
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่
จํากัด (มหาชน)

ผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ดา้ น
เคมี

บริษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จํากัด

จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น

จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

9. นายณรงค์ศกั ดิ ์ โตรุง่ เรืองยศ
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
กลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ ม

43

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

-

2549 - 2558

ผูจ้ ดั การสาขา

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
กลุม่ ผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ ม

2547 - 2559

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
กลุม่ ผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน)
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่
จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

บริษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จํากัด

จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 123/2016
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จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

ระบบปั๊ ม

10. นางมาลี อินทร
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ

46

ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 123/2016

-

น้องสะใภ้ของ
นายแสงเพชร
ตันทะอธิพานิช

2559 – ปั จจุบนั

2538 – 2559
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กรรมการบริหาร บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย จํากัด (มหาชน)
กลุม่ ผลิตภัณฑ์การ
จัดการ
กระบวนการผลิต
และระบบท่อ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย บริษทั สยามราชธานี
กลุม่ ผลิตภัณฑ์การ (ตะวันออก) จํากัด
จัดการ
กระบวนการผลิต

ประเภทธุรกิ จ
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้
จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้
จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

และระบบท่อ

11. นายกิตติพนั ธุ์ เชือ้ ทอง
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
กลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม

47

ปริญญาโท การจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

-

2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
กลุม่ ผลิตภัณฑ์
วัสดุนวัตกรรม

2548 - 2559

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
กลุม่ ผลิตภัณฑ์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เครือ่ งกล)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร์
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ประเภทธุรกิ จ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อัครวินท์
วิศวกรรม
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่
จํากัด (มหาชน)

รับเหมาก่อสร้าง

บริษทั สยามราชธานี
(ตะวันออก) จํากัด

จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง

จั ด ห า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมประเภทปั๊ ม สูบ ส่ ง
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง
วัสดุนวัตกรรม

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ ได้ นบั รวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้ วย
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ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ
นํ้ าและของเหลว อุ ป กรณ์ ใน
กระบวนการผลิต ระบบท่อ และ
วั ส ดุ สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต และงานซ่ อ ม
บํ า รุ ง แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร ง า น ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมถึงการให้บ ริก าร
เคลือ บพื้น ผิว และตัด เย็บ ฉนวน
หุม้

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

2. ข้อมูลการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จํากัด
สมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศไทย
บริษทั ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิง่
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั แอเรีย แปด ศูนย์ จํากัด
บริษทั สยามราช ทราเวิล จํากัด
บริษทั วิมลเฉลา จํากัด
บริษทั ยูทลิ ติ ้ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์
จํากัด
บริษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั พีพเี อ็ม เอ็นจิเนียริง่ จํากัด
บริษทั วี-แคร์ โกลบอลเฮลท์ จํากัด
บริษทั โฟร์เอส อารีน่า แคปปิ ตอลลิสต์
จํากัด
บริษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด
(มหาชน)
บริษทั เจ้าพระยา ไทย โฮลดิง้ จํากัด

นาย
ธนชาติ
นุ่มนนท์

นางสาว
อรสา
วิมลเฉลา

นาย
สิทธิชยั
ลีเกษม

I,II,III,IV

II,VI,C

II,VII

นาย
แสงเพชร
ตันทะอธิ
พานิช
II,VII,D

กรรมการ/ผูบ้ ริหาร
นาย
นาง
นางสาว
วิชยั
จันทร์จริ า
จิรนาถ
ไม้แก่นสาร สมัครไทย
สุมานนท์
II,VII,M

II,III,V

II,III
II,III
M
II
II
II,D
II
II
II,D
II,D
II

II
II
II
II
II
II
II,M
II
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II,III,V

นาง
สิษฏ์ฐา
แซ่เตียว

นาย
ณรงค์ศกั ดิ ์
โตรุง่ เรืองยศ

นาง
มาลี
อินทร

นาย
กิตติพนั ธุ์
เชือ้ ทอง

VII,M

VII,M

VII,M

VII,M

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

นาย
ธนชาติ
นุ่มนนท์

นางสาว
อรสา
วิมลเฉลา

นาย
สิทธิชยั
ลีเกษม

นาย
แสงเพชร
ตันทะอธิ
พานิช

กรรมการ/ผูบ้ ริหาร
นาย
นาง
นางสาว
วิชยั
จันทร์จริ า
จิรนาถ
ไม้แก่นสาร สมัครไทย
สุมานนท์

บริษทั คอนซัลท์ แอนด์ แมเน็จเม้นท์
คอลลาบอเรชัน่ จํากัด
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

หมายเหตุ
I = ประธานกรรมการ
VI = ประธานกรรมการบริหาร

นาง
สิษฏ์ฐา
แซ่เตียว

นาย
ณรงค์ศกั ดิ ์
โตรุง่ เรืองยศ

นาง
มาลี
อินทร

นาย
กิตติพนั ธุ์
เชือ้ ทอง

II
II

II = กรรมการ
VII = กรรมการบริหาร

III = กรรมการอิสระ
C = ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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IV = ประธานกรรมการตรวจสอบ
D = กรรมการผูจ้ ดั การ

V = กรรมการตรวจสอบ
M = ผูบ้ ริหาร

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จํากัด (“เอ็มเอ”) เป็ นผูใ้ ห้บริการตรวจสอบภายใน และ เอ็มเอ ได้มอบหมายให้นายสมชาติ กาลสุข เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมี
รายละเอียดของผูต้ รวจสอบภายใน ดังนี้

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง
นายสมชาติ กาลสุข
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
Audit Partner

อายุ
(ปี )
37

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร
-

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA)
ทะเบียนเลขที่ 9669

หน้า 1

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

2556 – ปั จจุบนั

Audit Partner

2543 – 2556

Auditor

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั เอ็มเอ
คอนซัลติง้ จํากัด

บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ
ภายใน และให้คาํ ปรึกษาธุรกิจ

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูม ิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด

บริการตรวจสอบบัญชี

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง
นางสาวนันทนัช พิรยิ ะอนนท์
รองหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

32

Master of Business
Administration (Executive),
Sasin Graduate Institute of
Business Administration of
Chulalongkorn University

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

2557 – ปั จจุบนั

Director

บริษทั เอ็มเอ
คอนซัลติง้ จํากัด

2554 – 2557

Bachelor of Arts (Honours)
International Business
Administration, Nottingham
Trent University, UK

2549 – 2553

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA)
ทะเบียนเลขที่ 10358

หน้า 2

Advisory Manager บริษทั เคพีเอ็มจี ภูม ิ
ไชย ทีป่ รึกษาธุรกิจ
จํากัด
Auditor

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูม ิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด

ประเภทธุรกิ จ
บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ
ภายใน และให้คาํ ปรึกษาธุรกิจ
บริการให้คาํ ปรึกษาธุรกิจ

บริการตรวจสอบบัญชี

บริษทั สยามอีสต์ โซลูช ั ่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง
นางสาววิชุดา อุดมศรีลาภ
ผูจ้ ดั การ

อายุ
(ปี )
29

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(ร้อยละ)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

2558 - ปั จจุบนั

Manager

บริษทั เอ็มเอ
คอนซัลติง้ จํากัด

บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ
ภายใน และให้คาํ ปรึกษาธุรกิจ

บริษทั ไอบีเอ็ม
Business
Compliance Officer โซลูชนั ่ เดลิเวอร์ร่ี
จํากัด

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2555 - 2557

2551 – 2555

หน้า 3

Auditor

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูม ิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด

ประเภทธุรกิ จ

บริการตรวจสอบบัญชี

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3
แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี มี ค วามสําคัญ อย่างยิ่งสําหรั บ บริ ษ ัท จดทะเบี ย นหรื อ บริ ษ ัท ที่ มี
ประชาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้ องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหายต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึ งเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่จะต้อง
ดําเนิ นการให้มน่ั ใจว่า บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนิ นงานให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ องกันทรัพย์สิน
จากการทุจริ ต เสี ยหาย รวมทั้งมีการจัดทําบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ได้รั บ ความร่ ว มมื อ
เป็ นอย่า งดี จ ากไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์ คู เปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒ นาแบบประเมิ น
ความเพี ยงพอของระบบควบคุ ม ภายใน (“แบบประเมิ น ”) ฉบับ นี้ ขึ้ น เพื่อ เป็ นเครื่ องมื อช่ วยให้บ ริ ษ ัท ใช้เป็ น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จดั ทําตามแนวคิดของ COSO 1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุ ง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนํามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น
รวมทั้งเหมาะสมกับบริ ษทั จดทะเบียนไทย ซึ่ งคําถามหลักยังแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO
เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่ วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่ วน
ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
0

การนําไปใช้
บริ ษทั ควรใช้แบบประเมินนี้ เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของ
บริ ษัท อย่า งมี นั ย สํ า คัญ การประเมิ น ดัง กล่ า วควรผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั ด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกําหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษทั ได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยูบ่ นพื้นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมินแล้วพบว่า บริ ษทั
ยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่วา่ จะเป็ นการไม่มีระบบในเรื่ องนั้น หรื อมีแล้วแต่ยงั ไม่เหมาะสม)
บริ ษทั ควรอธิ บายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย

เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริ กา
(AICPA) สถาบันผูต้ รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผูบ้ ริ หารการเงิน
(Financial Executives Institute หรื อ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริ กา (American Accounting
Association หรื อ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริ หาร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)
1

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)

1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่ าของความซื่ อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม

รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดแนวทาง และมีการ
ปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่ อตรงและการรักษาจรรยาบรรณใน
การดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจําวัน และการตัดสิ นใจใน
เรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก

บริ ษทั มีการจัดทําคู่มือ Code of Conduct และ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งกําหนด
แนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวไว้ชดั เจน และ
ได้ประกาศใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษทั แล้ว และมีการใช้แคมเปญเพื่อ
รณรงค์ให้บุคลากรทุกคนปฏิบตั ิหน้าที่
อยูบ่ นหลักดังกล่าว



บริ ษทั มีการจัดทําคู่มือ Code of Conduct
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
นโยบายต่อต้านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ซึ่ ง
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวไว้
1.2.1 มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct)
ชัดเจน และ
สําหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนใน ได้ประกาศใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษทั แล้ว
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
กิจการ ซึ่ งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทําให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อองค์กร 2
1.2 มีขอ้ กําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อตรงและรักษาจรรยาบรรณ
ที่ครอบคลุมถึง

1

1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกําหนด
ข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้
พนักงานลงนามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษเป็ นประจํา
ทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงาน
และบุคคลภายนอกได้รับทราบ

2

บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั



ไม่ ใช่

คําถาม
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม
Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรื อหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอก
องค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดเกี่ยวกับความซื่ อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาํ ให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื น
ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาํ ให้สามารถลงโทษหรื อจัดการ
กับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําที่ขดั ต่อหลักความซื่ อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอัน
ควร

รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

บริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบ และว่าจ้าง
ผูต้ รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกให้
ดําเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
ไตรมาสละ 1 ครั้ง บริ ษทั ยังได้มีการกําหนด
ให้มีการประเมินความซื่ อตรงและจริ ยธรรม
ในการประเมินผลปฎิบตั ิงานทั้งในส่ วนที่ให้
ประเมินตนเองและประเมินโดยหัวหน้างาน



บริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบ และว่าจ้าง
ผูต้ รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกให้
ดําเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีนโยบายการแจ้ง
เบาะแสการกระทําผิดเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูล
หรื อเบาะแสเพื่อจัดการต่อไป



ไม่ ใช่

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าที่กาํ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม

รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ าย บริ ษทั มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของ
บริ หาร โดยได้สงวนสิ ทธิ์ อาํ นาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้ คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
อย่างชัดเจน
ตรวจสอบไว้ใน Board of Directors’ Charter
และ Audit Committee’s Charter ตามลําดับ
ซึ่ งได้จดั ทําขึ้นโดยแยกกันอย่างชัดเจน



2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้าหมายการ
ดําเนิ นธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน

Audit Committee’s Charter ของบริ ษทั ได้
ครอบคลุมถึงกํากับดูแลให้บริ ษทั มีการ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจน
และวัดผลได้



2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริ ษทั กําหนดบทบาทหน้าที่

บริ ษทั มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของ



ไม่ ใช่

คําถาม
ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ
บัตร ซึ่ งครอบคลุมบทบาทที่สาํ คัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อ
รายงานทางการเงิน

รายละเอียดเพิม่ เติม
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้ใน Board of Directors’ Charter
และ Audit Committee’s Charter ตามลําดับ
และมีการจัดทําคู่มือ Code of Conduct
รวมถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งกําหนด
แนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวไว้ชดั เจน

ใช่

2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และ บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ ง
มีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอ
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ
คําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆได้
และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั



2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้
ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั
ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ
และปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสม
เพียงพอ

คณะกรรมการของบริ ษทั มี 7 ท่าน

ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจํานวน 3
ท่านซึ่ งทําหน้าที่เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 ท่านนี้
เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นบัญชีและ
การเงิน

2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการ
ควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึ่ งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม การประเมินความเสี่ ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูล
และการสื่ อสาร และการติดตาม

บริ ษทั มีการกําหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริ ษทั ว่าคณะกรรมการบริ ษทั
มีหน้าที่จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และมีการกําหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบว่ามีหน้าที่ประเมิน
ความเหมาะสมและประสิ ทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษทั



ไม่ ใช่

3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มโี ครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่ งการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม

รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดโครงสร้างองค์กรที่
สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัด
ให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น แบ่งแยก
หน้าที่ในส่ วนงานที่สาํ คัญ ซึ่ งทําให้เกิดการตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับ
กรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ น
ต้น

บริ ษทั มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุน
การมีการควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่ วนงานที่สาํ คัญ
รวมถึงมีคณะกรรมการตรวจสอบ และว่าจ้าง
ผูต้ รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกให้
ดําเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง



3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดสายการรายงานในบริ ษทั
บริ ษทั มีการกําหนดสายการรายงานในบริ ษทั
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ ความ ตามโครงสร้างองค์กร โดยพิจารณาถึงความ
รับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล
เหมาะสมเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล โดยมีการ
แบ่งตามเนื้องาน



3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน



บริ ษทั มีการกําหนดและจํากัดอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานไว้ในคู่มือตาราง
อํานาจอนุมตั ิ และระเบียบการปฏิบตั ิงาน

ไม่ ใช่

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ ความสามารถ
คําถาม

รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา
และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้และความสามารถที่เหมาะสม
และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิน้ นั
อย่างสมํ่าเสมอ

บริ ษทั มีนโยบายการบริ หารงานบุคคลและ
ระเบียบปฏิบตั ิที่ครอบคลุมเรื่ องการสรรหา
คัดเลือก ฝึ กอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ



4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การ
ให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี
และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมถึง การสื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานทราบ

บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานสองครั้งต่อปี และมีการสร้าง
แรงจูงใจโดยการให้รางวัลต่อบุคลากรที่มีผล
การปฏิบตั ิงานดีเทียบกับเป้าหมาย นอกจากนี้
บริ ษทั มีการประเมินผลงานของแผนกทุก
เดือน ซึ่ งหากผลการประเมินตํ่ากว่า KPI ที่
กําหนดไว้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องต้องทําแผนปฏิบตั ิ
การเพื่อปรับปรุ งผลงาน และจะได้รับการ
ลงโทษตามที่บริ ษทั กําหนดไว้



4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้อม
สําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู ้และความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา

บริ ษทั มีนโยบายการบริ หารงานบุคคลซึ่ ง
ครอบคลุมถึงระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
วางแผนกําลังคน และบริ ษทั ได้จดั ทําแผน
อัตรากําลังพลตามแผนธุรกิจปั จจุบนั รวมถึง
แผนดําเนินการจัดหาบุคลากรที่ยงั ขาด
ตามอัตรากําลังพลที่กาํ หนด



4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษา
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึ กษา
(mentoring) และการฝึ กอบรม

บริ ษทั มีนโยบายการบริ หารงานบุคคลและ
ระเบียบปฏิบตั ิที่ครอบคลุมเรื่ องการสรรหา
คัดเลือก ฝึ กอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ



4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอด
ตําแหน่ง (succession plan) ที่สาํ คัญ

บริ ษทั มีนโยบายแผนสื บทอดตําแหน่งและได้
กําหนดตําแหน่งหลักที่ตอ้ งการและ
คุณสมบัติของตําแหน่งนั้น ๆ ซึ่ งบริ ษทั ได้
จัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับ
แผนสื บทอดตําแหน่งของปี 2559 และ
2560 แล้ว



ไม่ ใช่

5. องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

บริ ษทั ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบตั ิในกรณี ที่จาํ เป็ นเพื่อให้สะท้อน
สื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากร
การควบคุมภายในเหมาะสม และมี
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มี
กระบวนการสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากร
การปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณี ที่จาํ เป็ น
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายใน โดยจัดให้แต่ละแผนกมีการ
แลกเปลี่ยนกระบวนการปฏิบตั ิงานใหม่ซ่ ึ ง
กันและกัน เพื่อให้ทุกฝ่ ายเข้าใจการทํางาน
ของแต่ละแผนก และปฏิบตั ิตามการควบคุม
ภายในที่กาํ หนดขึ้นอย่างเคร่ งครัด



บริ ษทั มีการกําหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน
(KPI) ซึ่ งนําไปใช้ในการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสองครั้งต่อปี
โดยนําผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณา
การปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปี



5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการ บริ ษทั ได้มีการกําหนดหัวข้อเกี่ยวกับหน้าที่
ความรับผิดชอบในระบบการควบคุมภายใน
ให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง
มาเป็ นปัจจัยหนึ่ งในตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็ จของหน้าที่ใน
ของพนักงานรายบุคคลด้วย
การปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย
บริ ษทั มีการตั้งเป้าหมายผลดําเนิ นงานจาก
5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการ
สถานการณ์ปัจจุบนั และจากการพูดคุย
สร้างแรงกดดันที่มากเกินไป
สอบถามจากฝ่ ายปฏิบตั ิการ และได้มี
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน
การสื่ อสารกับฝ่ ายปฏิบตั ิการผ่านการประชุม



5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการ

5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่
เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of
Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของ
บริ ษทั



ไม่ ใช่

การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ าง ๆ ที่
เกีย่ วข้ องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง บริ ษทั กําหนดให้มีการตรวจสอบงบการเงิน
โดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดง โดยผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่อยูใ่ นลิสต์
ได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน ของ กลต. เป็ นรายไตรมาสและรายปี
แสดงถึงสิ ทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มี
มูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง



6.2 บริ ษทั กําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดย บริ ษทั มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิของ
พิจารณาถึงปั จจัยที่สาํ คัญ เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญ
ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
ซึ่ งครอบคลุมถึงแนวทางการประเมิน
การมีสาระสําคัญของเหตุการณ์หรื อข้อมูล
ทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ



6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั
อย่างแท้จริ ง

บริ ษทั กําหนดให้มีการตรวจสอบงบการเงิน
โดยผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่อยูใ่ นลิสต์
ของ กลต. เป็ นรายไตรมาสและรายปี



6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุมตั ิและสื่ อสารนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคน
รับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรม
ขององค์กร

บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงและจัดทํานโยบายและคู่มือบริ หาร
ความเสี่ ยง รวมทั้งได้มีการสื่ อสารนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงให้ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคนรับทราบ



ไม่ ใช่

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้
อย่ างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์ กร
รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

บริ ษทั ได้ระบุและประเมินความเสี่ ยง
ด้านต่าง ๆ และได้จดั ทําทะเบียนความเสี่ ยง
(Risk Register) และแผนภาพความเสี่ ยง
(Risk Map) เพื่อประเมินความสําคัญของ
ความเสี่ ยงต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิด
เหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
กําหนดแผนจัดการความเสี่ ยง และติดตาม



7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้ง
ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึ่ งรวมถึงความ
เสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดําเนิ นงาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริ ษทั ได้ระบุและประเมินความเสี่ ยง
ด้านต่าง ๆ และได้จดั ทําทะเบียนความเสี่ ยง
(Risk Register) และแผนภาพความเสี่ ยง
(Risk Map) เพื่อประเมินความสําคัญของ
ความเสี่ ยงต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งโอกาส
เกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
กําหนดแผนจัดการความเสี่ ยง และติดตาม



7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้สื่อสาร
นโยบาย คู่มือและแผนบริ หารความเสี่ ยง
ให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับทราบ
เพื่อมีส่วนร่ วมในการบริ หารและแก้ไข
ตามแผนบริ หารความเสี่ ยง



7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสําคัญของความเสี่ ยง โดย
พิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น

บริ ษทั ได้ระบุและประเมินความเสี่ ยง
ด้านต่าง ๆ และได้จดั ทําทะเบียนความเสี่ ยง
(Risk Register) และแผนภาพความเสี่ ยง
(Risk Map) เพื่อประเมินความสําคัญของ
ความเสี่ ยงต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งโอกาส
เกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
กําหนดแผนจัดการความเสี่ ยง และติดตาม



7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพือ่ จัดการความ
เสี่ ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสี่ ยงนั้น (acceptance)
การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง
(avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง (sharing)

คู่มือการบริ หารความเสี่ ยง
(Risk Management Procedure/Manual) ของ
บริ ษทั ครอบคลุมถึงมาตรการต่าง ๆ สําหรับ
จัดการความเสี่ ยง และได้นาํ ไปปฏิบตั ิใน
ทะเบียนความเสี่ ยง (Risk Register)



คําถาม
7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่ งอาจมีผลกระทบ
ต่อการดําเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน
และหน้าที่งานต่าง ๆ

ไม่ ใช่

8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ ยงทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ ของ
องค์ กร
รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น
และได้มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ตารางอํานาจอนุมตั ิรายการ รวมถึงการ
กําหนดกระบวนการควบคุมภายในไว้อย่าง
ชัดเจน



8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่าง
รอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของเป้าหมายที่
กําหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของ
การให้สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า
ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น
ไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง
จนทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ น
ต้น

บริ ษทั มีการพิจารณาความเป็ นไปได้ของ
เป้าหมายที่กาํ หนดไว้ โดยอ้างอิงจาก
สถานการณ์ปัจจุบนั และจากการพูดคุย
สอบถามจากฝ่ ายปฏิบตั ิการ ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกไตรมาส



8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถาม
ผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาส
ในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดําเนินการเพื่อ
ป้องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต

บริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี
และผูต้ รวจสอบภายใน เกี่ยวกับโอกาส
ในการเกิดทุจริ ต



8.4 บริ ษทั ได้ส่ื อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ที่กาํ หนดไว้

บริ ษทั มีการสื่ อสารนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ และระเบียบปฏิบตั ิให้พนักงาน
ทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตาม



คําถาม
8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดย
ครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทํารายงาน
ทางการเงินเท็จ การทําให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์ รัป
ชัน
การที่ผบู ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน
(management override of internal controls) การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาํ คัญ การได้มาหรื อใช้
ไปซึ่ งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น

ไม่ ใช่

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม

รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

บริ ษทั มีประเมินความเสี่ ยงของการ
เปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กรและได้
กําหนดมาตรการตอบสนองไว้ในทะเบียน
ความเสี่ ยง



9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทําธุรกิจ ที่
อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

บริ ษทั มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ
การทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงิน ผ่านการบริ หารความเสี่ ยง



9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าํ องค์กร ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

บริ ษทั มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าํ
องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน
ผ่านการบริ หารความเสี่ ยง อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ยังไม่มีโครงการเปลี่ยนแปลงผูน้ าํ
องค์กร



9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร
ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

ไม่ ใช่

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่ วยลดความเสี่ ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับ
ความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน
ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ

บริ ษทั ได้เริ่ มมีการประเมินความเสี่ ยงที่ผลต่อ
การบรรลุประสงค์ของบริ ษทั และกําหนด
แนวทางจัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้ว



10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาํ หนดเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้ อ และการบริ หาร
ทัว่ ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และลําดับ
ชั้นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการ
กําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละ
ระดับ ขั้นตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขั้นตอนการ
จัดซื้ อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื้ อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั
ให้มีกระบวนการสําหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการ
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทําสัญญา
กับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะ
ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญา
ซื้ อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื
การคํ้าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการ

บริ ษทั มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิของ
กระบวนการต่าง ๆ ที่สะท้อนมาตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงมีการ
กําหนดตารางอํานาจอนุมตั ิไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร นอกจากนี้บริ ษทั มีนโยบายการทํา
รายการที่เกี่ยวข้องกันและการดําเนินการของ
บริ ษทั เมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(“Connected Transaction Policies and
Procedures”) เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ



คําถาม

ไม่ ใช่

คําถาม

รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

ปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั เช่น
ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด หรื อมีการทบทวน
ความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
10.3 บริ ษทั กําหนดให้การควบคุมภายในมีความ
หลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุม
แบบป้องกันและติดตาม

บริ ษทั ได้กาํ หนดการควบคุมภายในลงใน
กระบวนการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของบริ ษทั
เช่น การควบคุมเชิงป้องกัน การควบคุมเชิง
ตรวจพบ การแบ่งแยกหน้าที่ เป็ นต้น และ
กําหนดให้มีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ



10.4 บริ ษทั กําหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับ
ขององค์กร เช่น ทั้งระดับ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อ
กระบวนการ
10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3
ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูล
สารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการควบคุมภายใน
ในทุกกระบวนการขององค์กรแล้ว



บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการควบคุมภายใน
ในทุกกระบวนการขององค์กรแล้ว และ
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน
3 ด้านต่อไปนี้มีการกําหนดแยกออกจากกัน
อย่างชัดเจน



• หน้าที่อนุมตั ิ อ้างอิงตามตารางอํานาจ
อนุมตั ิ
• หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชี เป็ นของฝ่ าย
บัญชี
• หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เป็ น
ของแผนกคลังสิ นค้า

ไม่ ใช่

11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
คําถาม
11.1 บริ ษทั ควรกําหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ

รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

บริ ษทั มีการใช้โปรแกรมบัญชี Express
ในการปฏิบตั ิงานกระบวนงานต่าง ๆ ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับขนาด
ธุรกิจปั จจุบนั และมีการกําหนดการควบคุม
ทัว่ ไปของระบบอย่างเหมาะสม



11.2 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐาน บริ ษทั มีนโยบายการควบคุมภายในด้าน
ของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
สารสนเทศ และระเบียบการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
ซึ่ งครอบคลุมถึงกระบวนการสําคัญ เช่น
การรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูล
การสํารองข้อมูลและการกูร้ ะบบ การสอบ
ทานการเข้าถึงระบบต่าง ๆ การสอบทาน
ความเป็ นปั จจุบนั ของ active users และ
สิ ทธิ์ ที่ได้รับ เป็ นต้น



11.3 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของ บริ ษทั มีนโยบายการควบคุมภายในด้าน
ระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม
สารสนเทศ และระเบียบการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
ซึ่ งครอบคลุมถึงกระบวนการสําคัญ เช่น
การรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูล
การสํารองข้อมูลและการกูร้ ะบบ การสอบ
ทานการเข้าถึงระบบต่าง ๆ การสอบทาน
ความเป็ นปั จจุบนั ของ active users และ
สิ ทธิ์ ที่ได้รับ เป็ นต้น



11.4 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา
การพัฒนา และการบํารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม



บริ ษทั มีการควบคุมกระบวนการได้มาผ่าน
ตารางอํานาจอนุมตั ิ และมีนโยบายและ
ระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบํารุ งรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

ไม่ ใช่

12. องค์ กรจัดให้ มกี จิ กรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาํ หนดสิ่ งทีค่ าดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ
เพื่อให้ นโยบายที่กาํ หนดไว้ น้ันสามารถนําไปสู่ การปฏิบัตไิ ด้
คําถาม

รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

12.1 บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทํา
ธุรกรรมของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิ
ที่กาํ หนด เช่น ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ของ
สํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื อนํา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั
ไปใช้ส่วนตัว

บริ ษทั มีขอ้ กําหนดในการทําธุรกรรมของ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
อยูใ่ นนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และนโยบายการทํารายการที่
เกี่ยวข้องกันและการดําเนินการของบริ ษทั
เมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน (“Connected
Transaction Policies and Procedures”)



12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรม
กระทําโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยในธุรกรรมนั้น

บริ ษทั มีขอ้ กําหนดในการทําธุรกรรมของ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่
ใน นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และนโยบายการทํารายการที่
เกี่ยวข้องกันและการดําเนินการของบริ ษทั
เมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน (“Connected
Transaction Policies and Procedures”)



12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรม



บุคคลภายนอก (at arms’ length basis)

บริ ษทั มีขอ้ กําหนดในการทําธุรกรรมของ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
อยูใ่ นนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายเกี่ยวกับ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และนโยบายการทํารายการที่
เกี่ยวข้องกันและการดําเนินการของบริ ษทั
เมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน (“Connected
Transaction Policies and Procedures”)

12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของ

บริ ษทั ไม่มีเหตุการณ์ดงั กล่าว

n/a

คํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสําคัญ และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับ

บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม รวมทั้งกําหนดแนวทางให้
บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่ มเี งิน
ลงทุนในบริ ษัทย่ อยหรื อ บริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้

ไม่ ใช่

คําถาม

รายละเอียดเพิม่ เติม

12.5 บริ ษทั กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนํา
นโยบายและกระบวนการ

ไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หาร

และพนักงาน

บริ ษทั มีการกําหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการนํานโยบายและ
กระบวนการไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและ
พนักงานไว้ในคู่มือการปฏิบตั ิงาน

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการ บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายและคู่มือการ
นําไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ ปฏิบตั ิงานอย่างครบถ้วน และมีการปรับปรุ ง
ให้เหมาะสมเป็ นปั จจุบนั รวมถึงมีการบริ หาร
รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด
ความเสี่ ยงเพื่อช่วยเป็ นแนวให้ผบู ้ ริ หาร
ในการปฏิบตั ิงาน
ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มี
ความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มี
ความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายและคู่มือ
การปฏิบตั ิงานอย่างครบถ้วน และมีการ
ปรับปรุ งให้เหมาะสมเป็ นปัจจุบนั รวมถึง
มีการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อช่วยเป็ นแนว
ให้ผบู ้ ริ หารทบทวนนโยบายและ
กระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสม
อยูเ่ สมอ

ใช่






ไม่ ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที่
กําหนดไว้
คําถาม

รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

13.1 บริ ษทั กําหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดําเนินงาน
ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและ
เกี่ยวข้องต่องาน

บริ ษทั มีการกําหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ใน
การดําเนินการ และรายงานที่จาํ เป็ นสําหรับ
ผูบ้ ริ หาร (Management Report) เพื่อให้มี
ข้อมูลที่สาํ คัญครบถ้วนสําหรับใช้ประกอบ
การตัดสิ นใจ



13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ
รวมถึงปริ มาณและความถูกต้องของข้อมูล

บริ ษทั ได้มีการพิจารณาทั้งต้นทุนและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและ
ความถูกต้องของข้อมูลของระบบสารสนเทศ
ซึ่ งผูบ้ ริ หารเห็นว่าระบบมีความเหมาะสมกับ
ขนาดธุรกิจขององค์กรในปัจจุบนั



13.3 บริ ษทั ดําเนิ นการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่
สําคัญอย่างเพียงพอสําหรับ
ใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาํ คัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ อง
ที่เสนอ
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
บริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ

บริ ษทั มีการกําหนดให้เลขานุการบริ ษทั
มีหน้าที่จดั เก็บรวบรวมข้อมูลที่สาํ คัญ
เพื่อประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ



13.4 บริ ษทั ดําเนิ นการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับ
หนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุ
ข้อมูลที่จาํ เป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่
กฎหมายกําหนด

บริ ษทั มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงการจัดเตรี ยมข้อมูล
การนัดประชุม รายงานการประชุม เป็ นต้น



13.5 บริ ษทั ดําเนิ นการเพื่อให้รายงานการประชุม
คณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถาม
ของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกตของกรรมการใน
เรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วย
กับเรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น

บริ ษทั มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงการจัดเตรี ยมข้อมูล
การนัดประชุม รายงานการประชุม เป็ นต้น



13.6 บริ ษทั มีการดําเนินการดังต่อไปนี้
บริ ษทั มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ เช่น
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ น หลักฐานการสอบทานและการอนุมตั ิขอ้ มูล
หมวดหมู่
เอกสารประกอบการลงบัญชี รวมทั้งรายงาน



ไม่ ใช่

คําถาม
รายละเอียดเพิม่ เติม
13.6.2 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบ ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการอ้างอิงถึงการปฏิบตั ิงาน
ภายในว่ามีขอ้ บกพร่ อง
ในการควบคุมภายใน
จริ งไว้อย่างครบถ้วน และบริ ษทั ได้มี
บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
การแก้ไขข้อบกพร่ องที่ได้รับแจ้ง
จากผูส้ อบบัญชี หรื อผูต้ รวจสอบภายในแล้ว

ใช่

ไม่ ใช่

ใช่

ไม่ ใช่

14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อ
การควบคุมภายในทีจ่ ําเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามทีว่ างไว้
คําถาม

รายละเอียดเพิม่ เติม

14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทาง
การสื่ อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน

บริ ษทั มีช่องทางการสื่ อสารต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น
การประชุมผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ประจําเดือน กระดานข่าวสาร จดหมายข่าว
อีเมล เป็ นต้น



14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาํ คัญถึงคณะกรรมการ
บริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั
สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
หรื อสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การ
กําหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอ
ข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อ
สอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การ
จัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารตามที่
คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทาง
ลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ
ภายในบริ ษทั สามารถแจ้ง
ข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายใน
บริ ษทั (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

บริ ษทั กําหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ น
ศูนย์กลางในการติดต่อสอบถามและ
รวบรวมข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการต้องการ
จากหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากที่ได้รับจาก
ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งจัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารตามที่
คณะกรรมการร้องขอ



บริ ษทั มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทํา
ผิดเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั สามารถ
แจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉล
หรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั (whistle-blower
hotline) ได้อย่างปลอดภัย



15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คําถาม

รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น
จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับ
เรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น

บริ ษทั ได้มีกาํ หนดช่องทางสื่ อสารกับ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอกองค์กร และได้
การแจ้งลงในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว บริ ษทั
ยังมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่มีสาระสําคัญต่อหน่วยงาน
ภายนอก และ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพือ่ ดูแลรับผิดชอบส่ วนงาน
นักลงทุนสัมพันธ์แล้ว



15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทาง
ลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistleblower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย

บริ ษทั มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทํา
ผิดเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั สามารถแจ้ง
ข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อ
ทุจริ ตภายในบริ ษทั (whistle-blower hotline)
ได้อย่างปลอดภัย



ไม่ ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม

รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตาม
บริ ษทั มีนโยบายการติดตามดูแลการปฏิบตั ิ
จริ ยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่ ายบริ หารและ
ตามจริ ยธรรมธุรกิจขึ้นซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของ
พนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง Code of Conduct
ทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละส่ วนงานติดตาม
การปฏิบตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น



16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการ บริ ษทั ได้วา่ จ้างผูต้ รวจสอบภายในจาก
ควบคุมภายในที่วางไว้
โดยการประเมินตนเอง
หน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิ
และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
โดยผูต้ รวจสอบภายในจะหารื อกับ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายในตามความเสี่ ยง
(Risk Based Audit Plan) สําหรับปี



16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั

ผูต้ รวจสอบภายในจะทําการตรวจสอบ
ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยจะเริ่ มตั้งแต่ไตรมาส
ที่ 1 ปี 2559 เป็ นต้นไป



16.4 ดําเนิ นการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้และความสามารถ

บริ ษทั ได้วา่ จ้างผูต้ รวจสอบภายในจาก
หน่วยงานภายนอก ซึ่ งมีความรู ้และ
ประสบการณ์



16.5 บริ ษทั กําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในให้ข้ ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั มีการกําหนดให้การรายงานของผู ้
ตรวจสอบภายขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง ซึ่ งได้กาํ หนดไว้ใน
กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน



16.6 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่
ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing, IIA)

บริ ษทั สนับสนุนให้ผตู ้ รวจสอบภายใน
ปฏิบตั ิงานได้อย่างอิสระ และเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล



ไม่ ใช่

17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม

รายละเอียดเพิม่ เติม

ใช่

17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการ
ควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจาก
เป้าหมาย
ที่กาํ หนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ

บริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กําหนดให้มีการตรวจสอบภายใน
โดยหน่วยงานภายนอก และรายงานผล
การตรวจสอบรวมถึงความคืบหน้าต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษทั ไตรมาสละ 1 ครั้ง



17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
หรื อมีการกระทําที่ผดิ ปกติอื่น ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยง
และฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ พร้อม
แนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่ จะได้เริ่ มดําเนิ นการจัดการ
แล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ ง
ข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั /
คณะกรรมการตรวจสอบ

นอกเหนือจากรายงานของผูต้ รวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้มีการระบุถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารในการรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงขั้นตอน
การดําเนินการกับประเด็นที่ได้รับรายงาน
ไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด



ไม่ ใช่

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับงวด 3
เดือน และ 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับ
งวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริ ษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จํากัด
(มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารของกิ จการเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมู ลทางการเงิ น ระหว่างกาลเหล่านี้ ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาล โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ ง
อาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
โดยมิได้เป็ นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 27 การจัด
ประเภทบัญชีใหม่
การนําเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ โดยมีการ
ปรับตัวเลขเปรี ยบเทียบในงบการเงินปี 2558 ใหม่ มีผลทําให้งบการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่นาํ เสนอ
เพื่อเปรี ยบเทียบเป็ นข้อมูลที่ได้แก้ไขให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาว สุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125
27

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

27

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

สินทรัพย์

30 กันยายน 2559

31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท
1 มกราคม 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว)

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

4
5
6

87,383,500.57
86,623,088.28
19,522,498.54
193,529,087.39

94,319,198.22
93,337,068.15
17,391,506.28
205,047,772.65

57,134,969.07
136,693,494.28
36,472,042.31
230,300,505.66

7
8
9
10

12,459,154.65
4,642,135.50
7,697,713.94
839,523.24
9,500.00
25,648,027.33
219,177,114.72

8,480,255.22
4,910,378.14
7,997,909.44
740,839.00
421,215.00
22,550,596.80
227,598,369.45

8,822,822.84
5,147,287.41
8,703,891.68
586,255.40
4,911,260.32
28,171,517.65
258,472,023.31

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ

30 กันยายน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ตรวจสอบแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

79,153,292.75
410,927.29
79,564,220.04

106,727,021.63
711,145.24
107,438,166.87

145,098,136.91
562,989.00
145,661,125.91

418,634.27
4,425,943.00
4,844,577.27
84,408,797.31

674,850.60
3,704,195.00
4,379,045.60
111,817,212.47

284,118.60
2,931,277.00
3,215,395.60
148,876,521.51

สอบทานแล้ว)

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
11
ส่วนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
12
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
12
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
13
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
14
หุน้ สามัญ 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญ 900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
หุน้ สามัญ 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 180,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญ 900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
หุน้ สามัญ 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
15
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

120,000,000.00
90,000,000.00
5,000,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
5,000,000.00
10,124,480.00

10,124,480.00

0.00

1,965,977.45
32,677,859.96
134,768,317.41
219,177,114.72

1,965,977.45
13,690,699.53
115,781,156.98
227,598,369.45

500,000.00
104,095,501.80
109,595,501.80
258,472,023.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

16

หน่วย : บาท
2558

2559
314,137,261.48
(232,875,412.20)
81,261,849.28
5,967,571.59
87,229,420.87
(30,058,694.48)
(32,852,305.84)
(62,911,000.32)
24,318,420.55
(46,231.42)
24,272,189.13
(5,285,028.70)
18,987,160.43
0.00
18,987,160.43

283,450,835.57
(210,856,164.81)
72,594,670.76
10,906,277.87
83,500,948.63
(28,225,926.23)
(22,145,393.17)
(50,371,319.40)
33,129,629.23
(46,858.61)
33,082,770.62
(6,747,291.28)
26,335,479.34
0.00
26,335,479.34

0.11

2.63

180,000,000

10,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
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หน่วย : บาท
2558

2559
108,749,116.78
(80,290,715.94)
28,458,400.84
3,418,984.13
31,877,384.97
(10,242,797.22)
(8,388,840.30)
(18,631,637.52)
13,245,747.45
(12,911.34)
13,232,836.11
(2,434,201.59)
10,798,634.52
0.00
10,798,634.52

105,456,736.26
(75,993,715.01)
29,463,021.25
3,361,593.42
32,824,614.67
(11,089,526.72)
(6,565,557.45)
(17,655,084.17)
15,169,530.50
(12,806.23)
15,156,724.27
(3,045,702.91)
12,111,021.36
0.00
12,111,021.36

0.06

1.21

180,000,000

10,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชน่ั จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
จ่ายเงินปันผล
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
กําไรสะสม
และชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
หุน้ สามัญ
สํารองตามกฎหมาย
90,000,000.00

10,124,480.00

1,965,977.45

90,000,000.00

10,124,480.00

1,965,977.45

5,000,000.00

0.00

500,000.00

5,000,000.00

0.00

500,000.00
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13,690,699.53
18,987,160.43
32,677,859.96

115,781,156.98
18,987,160.43
134,768,317.41

104,095,501.80
(20,000,000.00)
26,335,479.34
110,430,981.14

109,595,501.80
(20,000,000.00)
26,335,479.34
115,930,981.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

หน่วย : บาท
รวม

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชน่ั จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าตัดจ่าย
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
(กําไร)ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย
หนี้สูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนิ้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

หน่วย : บาท
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

24,272,189.13

33,082,770.62

721,748.00
1,313,149.12
300,195.50
0.00
64,886.96
436,744.64
257,503.16
1,319,912.48
46,231.42

579,690.00
1,760,357.38
528,036.06
(1,618,073.37)
(1,050,433.54)
104,259.82
0.00
0.00
46,858.61

28,732,560.41

33,433,465.58

5,136,564.23
(2,567,736.90)
120,715.00

63,648,544.70
13,442,005.68
(16,802,572.98)

(24,883,809.89)
6,538,292.85
(46,231.42)
(8,138,518.89)
(1,646,457.46)

(54,020,786.36)
39,700,656.62
(46,858.61)
(6,592,733.12)
33,061,064.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชน่ั จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

2559

หน่วย : บาท
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดจ่ายซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุ ทธิ

(753,906.48)
0.00
(753,906.48)

(223,626.62)
2,654,205.61
2,430,578.99

(3,978,899.43)
(556,434.28)
0.00
(4,535,333.71)
(6,935,697.65)

353,276.62
(404,310.21)
(20,000,000.00)
(20,051,033.59)
15,440,610.29

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

94,319,198.22
87,383,500.57

57,134,969.07
72,575,579.36

291,000.00

0.00

ข้อมูลเพิ่มเติม : รายการไม่กระทบเงินสด
โอนเงินมัดจําเป็ นทรัพย์สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ทะเบียนเลขที่ 0107559000061
1.2 บริ ษทั ฯ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1.3 บริ ษทั ฯ ดําเนินกิจการหลัก คือ จําหน่ายและบริ การอุปกรณ์อุตสาหกรรม
1.4 บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล จากเดิมชื่อ บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด เป็ น บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
1.5 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ประกอบด้วย
ร้อยละของทุนชําระแล้ว
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
53.137
นายสิทธิชยั ลีเกษม
0.002
นายเกริ ก ลีเกษม
28.583
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ใ นการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โ ดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุดเพื่อให้
ข้อมูลนั้นเป็ นปัจจุบนั ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี ดังนั้น
การใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรใช้ควบคู่ ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุด
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ใ นนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-22. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ รวมถึงแนวทางการบัญชี
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ ซึ่มมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฎิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวทาง
การบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฎิบตั ิน้ ีไ ม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระ
สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
3. นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณที่ใ ช้ใ นงบการเงินระหว่างกาลนี้มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบตั ิใ นงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยกเว้นสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของ
สัญญาเช่า
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เช็คในมือ
รวม

30 กันยายน 2559
78,976.50
28,670.00
87,275,854.07
0.00
87,383,500.57

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558
104,000.00
30,000.00
94,094,398.02
90,800.20
94,319,198.22

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง จํานวน
7.00 ล้านบาท และจํานวน 9.00 ล้านบาท ตามลําดับ คํ้าประกันโดยเงินฝากประจําและโดยส่วนตัวกรรมการของบริ ษทั

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-35. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
30 กันยายน 2559
ลูกหนี้การค้า
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 1-90 วัน
เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 91-180 วัน
เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 181-365 วัน
เกินกําหนดชําระ 365 วัน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
เงินประกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ - เงินประกัน
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ดังนี้
ยอดยกมา
ตั้งเพิ่ม
ลดลง
ยอดยกไป

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558

38,628,502.74
38,620,408.89
2,134,470.90
1,520,746.01
673,763.48

38,239,731.00
34,327,157.27
2,262,154.63
642,441.36
1,653,060.64

81,577,892.02
(869,787.48)
80,708,104.54

77,124,544.90
0.00
77,124,544.90

1,432,125.00
3,085,009.41
1,430,227.86
417,746.47
6,365,108.74
(450,125.00)
5,914,983.74
86,623,088.28

2,066,246.45
6,375,484.86
7,041,346.18
729,445.76
16,212,523.25
0.00
16,212,523.25
93,337,068.15

0.00
1,381,127.48
(61,215.00)
1,319,912.48

0.00
0.00
0.00
0.00
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-46. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ
สินค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือ่ จากการลดมูลค่าสินค้า
สุทธิ
ค่าเผือ่ การปรับลดมูลค่าสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ดังนี้
ยอดยกมา
ตั้งเพิ่ม
ลดลง
ยอดยกไป

30 กันยายน 2559
21,809,822.37
1,435,262.94
(3,722,586.77)
19,522,498.54

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558
20,595,040.55
82,307.86
(3,285,842.13)
17,391,506.28

3,285,842.13
436,744.64
0.00
3,722,586.77

963,293.29
2,322,548.84
0.00
3,285,842.13

7. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจํา จํานวน 12.46 ล้านบาท และจํานวน 8.48
ล้านบาท ตามลําดับ ได้นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินสินเชื่อ ตามหมายเหตุ 20
8. อาคารและอุปกรณ์

มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อเพิ่ม
จําหน่ายระหว่างงวด
ค่าเสื่อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายงวด

30 กันยายน 2559
4,910,378.14
1,044,906.48
0.00
(1,313,149.12)
4,642,135.50

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558
5,147,287.41
2,923,226.62
(1,063,853.74)
(2,096,282.15)
4,910,378.14
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-58. อาคารและอุปกรณ์(ต่อ)
ค่าเสื่อมราคาสําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ดังนี้
หน่วย : บาท
สําหรับงวด
3 เดือน
9 เดือน
431,658.80
1,760,357.38

ปี 2558
ปี 2559
400,327.79
1,313,149.12
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เครื่ องจักรและอุปกรณ์ซ่ ึงได้หกั ค่าเสื่อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 13.19 ล้านบาท และจํานวน 11.01 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยานพาหนะมีมูลค่าสุทธิ จํานวน 1.64 ล้านบาท และจํานวน 2.17
ล้านบาท ตามลําดับ มีภาระผูกพันในการจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ตามหมายเหตุ 12
9. สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว

มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ งวด
หัก ตัดจําหน่ายระหว่างงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายงวด

30 กันยายน 2559
7,997,909.44
(300,195.50)
7,697,713.94

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558
8,703,891.68
(705,982.24)
7,997,909.44

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ดังนี้

ปี 2558
ปี 2559

หน่วย : บาท
สําหรับงวด
3 เดือน
9 เดือน
177,946.22
528,036.06

100,795.57

300,195.50

สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ อาคารโชว์รูมและสํานักงานที่สร้างบนที่ดินที่อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาเช่า
ดําเนินงานระยะยาว โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า สํานักงานและ
สิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่เช่าจะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่า โดยไม่คิดค่าตอบแทน ตามหมายเหตุ 18.5.1
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-610. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีดงั นี้
ณ วันที่
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
บันทึกเป็ น
31 ธันวาคม 2557 (ค่าใช้จ่าย)รายได้ 31 ธันวาคม 2558 (ค่าใช้จ่าย)รายได้
ในกําไรหรื อขาดทุน
ในกําไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน
586,255.40
154,583.60
740,839.00
144,349.60
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่า
ระยะยาว
0.00
0.00
0.00
(45,665.36)
สุทธิ
586,255.40
154,583.60
740,839.00
98,684.24

หน่วย : บาท
ณ วันที่
30 กันยายน 2559

885,188.60

(45,665.36)
839,523.24

11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หน่วย : บาท
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
เจ้าหนี้การค้า ประกอบด้วย
เจ้าหนี้การค้า
เช็คจ่ายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินมัดจํา
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

52,962,026.74
495,023.45
53,457,050.19

65,889,212.98
21,759.66
65,910,972.64

14,646,565.36
3,141,818.41
5,861,846.47
2,046,012.32
25,696,242.56
79,153,292.75

16,626,317.18
5,896,624.36
6,780,599.92
11,512,507.53
40,816,048.99
106,727,021.63
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-712. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
12.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้

ยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี

30 กันยายน 2559
3,554,000.00
(1,915,846.08)
1,638,153.92

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558
3,554,000.00
(1,383,717.42)
2,170,282.58

30 กันยายน 2559
442,440.00
432,180.10
874,620.10
(45,058.54)
829,561.56

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558
766,440.00
710,010.10
1,476,450.10
(90,454.26)
1,385,995.84

30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558

12.2 จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดงั นี้

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
12.3 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

829,561.56
(410,927.29)
418,634.27

1,385,995.84
(711,145.24)
674,850.60

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีสญ
ั ญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะมีกาํ หนดชําระเป็ น
รายเดือน โดยชําระให้เสร็จสิ้นภายในปี 2561
13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
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-813. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31
ธันวาคม 2558

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นงวด

30 กันยายน 2559
3,704,195.00
624,527.00
97,221.00
4,425,943.00

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558
2,931,277.00
670,326.00
102,592.00
3,704,195.00

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2559 และ 2558 ดังนี้
หน่วย : บาท
สําหรับ 3 เดือน
สําหรับ 9 เดือน
2559
2558
2559
2558
ค่าใช้จ่ายในการขาย
89,130.00
70,450.00
267,402.00
211,346.00
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
151,447.00
122,781.00
454,346.00
368,344.00
รวม
240,577.00
193,231.00
721,748.00
579,690.00
14. ทุนจดทะเบียน
14.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั แปรสภาพ
เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด และอนุมตั ิให้เปลี่ยนชื่อเป็ น "บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)" และได้ทาํ การเปลี่ยนชื่อ
และแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
14.2 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้จากมูลค่าหุน้ ละ 100 บาท จํานวน 9 แสนหุน้ จํานวนเงิน 90 ล้านบาท ลดลงเป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท จํานวน 180 ล้านหุน้
จํานวน 90 ล้านบาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90 ล้านบาท เป็ น 120 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 240 ล้านหุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท โดยจํานวน 60 ล้านหุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครั้งแรกภายหลังจากการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชนจํากัด และบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนมูลค่าที่ตราไว้กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
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-914. ทุนจดทะเบียน (ต่อ)
14.3 กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ถูกคํานวณขึ้นใหม่ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักจากการแปรสภาพหุน้ ใหม่ โดยถือ
เสมือนว่าการแปลงสภาพหุน้ ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558 ดังนี้
สําหรับงวด 9 เดือน
สําหรับงวด 3 เดือน
ก่อนการแปลง หลังการแปลง
ก่อนการแปลง
หลังการแปลง
กําไรสําหรับงวด (บาท)
12,111,021.36 12,111,021.36
26,335,479.34
26,335,479.34
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
50,000
10,000,000
50,000
10,000,000
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
242.22
1.21
526.71
2.63
15. สํารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้
จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมาย ดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
16. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ คํานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 จากกําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาํ หรับปี บวกกลับด้วยสํารองค่าใช้จ่าย
และรายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
16.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
สําหรับ 9 เดือน
สําหรับ 3 เดือน
2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราว และการกลับ
รายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2558

2,466,984.09

3,084,349.11

(32,782.50)

(38,646.20)

2,434,201.59

3,045,702.91

2559

2558

5,383,712.94

6,863,229.28

(98,684.24)
5,285,028.70

(115,938.00)
6,747,291.28
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- 10 16. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
16.2 กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
สําหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2559 และ 2558 มีดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
(รายได้)ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยูใ่ นงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

สําหรับ 3 เดือน
2559
2558
13,232,836.11 15,156,724.27
20%
20%
2,646,567.22 3,031,344.85
(212,365.64)
14,358.06
2,434,201.58
18.40%

3,045,702.91
20.09%

หน่วย : บาท
สําหรับ 9 เดือน
2559
2558
24,272,189.13
33,082,770.62
20%
20%
4,854,437.83
6,616,554.12
430,590.87
130,737.16
5,285,028.70

6,747,291.28

21.77%

20.40%

17. เงินปันผลจ่าย
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานวน 50,000 หุน้
ในอัตราหุน้ ละ 400.00 บาท จากผลการดําเนินงานปี 2555 เป็ นจํานวนเงิน 20 ล้านบาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่
8 เมษายน 2558
18. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
18.1 ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะ
ลักษณะธุรกิจ/
นโยบาย
ความสัมพันธ์
รายการ
กําหนดราคา
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ผูถ้ ือหุน้
คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ
ไม่มีค่าตอบแทน
และกรรมการ
นายเกริ ก ลีเกษม
ผูถ้ ือหุน้
ค่าเช่าที่ดิน
ราคาตลาด (ประเมิน
โดยผูป้ ระเมินอิสระ)
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
ผูถ้ ือหุน้
คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ
ไม่มีค่าตอบแทน
และกรรมการ
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- 11 18. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะ
ลักษณะธุรกิจ/
นโยบาย
ความสัมพันธ์
รายการ
กําหนดราคา
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ และ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ราคาตามที่ตกลงกัน
กรรมการร่ วมกัน
ตามสัญญา
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
ผูถ้ ือหุน้ และ
ค่าซ่อมแซม
ราคาตลาด
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ และ
ขายสินค้า
ต้นทุนบวกกําไร
กรรมการร่ วมกัน
10-30%
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุน้ และ
ขายสินค้า
ตามอัตราที่ขายให้
กรรมการร่ วมกัน
กับลูกค้ารายอื่น
บริ ษทั วิมลเฉลา จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ และ
ค่าเช่าสถานที่
ราคาตามที่ตกลงกัน
กรรมการร่ วมกัน
18.2 รายการบัญชีที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ
31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
30 กันยายน 2559
31 ธันวาคม 2558
18.2.1 ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์
0.00
90,522.00
18.2.2 เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
นายเกริ ก ลีเกษม

24,430.25
180,472.05

46,775.23
0.00

18.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด
3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558
หน่วย : บาท
สําหรับ 3 เดือน
2559
18.3.1 ขายสินค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาช

166,100.00
0.00

สําหรับ 9 เดือน

2558

2559
0.00
0.00

2558

471,900.00
7,695.00
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- 12 18. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
หน่วย : บาท
สําหรับ 3 เดือน
2559
18.3.2 กําไรจากการขายรถยนต์
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
18.3.3 ค่าเช่าและบริ การ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
นายเกริ ก ลีเกษม
18.3.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
บริ ษทั วิมลเฉลา จํากัด

สําหรับ 9 เดือน

2558

2559

2558

0.00

1,618,073.37

0.00

1,618,073.37

33,093.00
180,157.35

17,033.71
0.00

99,279.00
540,472.05

73,540.00
0.00

1,656.00
0.00
1,869.16

771.92
0.00
0.00

5,071.90
0.00
1,869.16

21,758.60
28,453.44
0.00

18.4 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารสําคัญ สําหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
สําหรับ 3 เดือน
สําหรับ 9 เดือน
2559
2558
2559
2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น
3,125,000.00 2,577,220.02
9,411,264.00
9,366,343.09
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
65,601.00
54,593.00
196,802.00
163,779.00
รวม
3,190,601.00 2,631,813.02
9,608,066.00
9,530,122.09
18.5 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่ดินและเช่าอาคารสํานักงานขาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ดังต่อไปนี้
30 กันยายน 2559
1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
รวม

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558

536,899.95
1,285,965.00
1,188,000.00
11,159,088.00
14,169,952.95
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18.5.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
1 ราย (ตามหมายเหตุ 9) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 เป็ นจํานวน 13.87 ล้านบาท
18.5.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาเช่าอาคารสํานักงานขายกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จํากัด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวน 0.30 ล้านบาท
19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญสําหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
สําหรับ 3 เดือน
สําหรับ 9 เดือน
2559
2558
2559
2558
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าและวัตถุดิบ
14,420,591.34 5,471,946.10
(2,567,736.90)
13,442,005.68
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
11,218,099.47 9,325,158.75
33,741,392.19
27,708,325.48
ค่าเสื่อมราคา
400,327.79
431,658.80
1,313,149.12
1,760,357.38
20. ภาระผูกพัน
20.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั มีวงเงิน LC, TR, ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ Forward contract จากธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง
จํานวน 40 ล้านบาท และจํานวน 60 ล้านบาท ตามลําดับ คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 7 และโดยส่วนตัวกรรมการ
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คํ้าประกันโดยบริ ษทั อื่น 1 ราย และโดยส่วนตัวกรรมการ
20.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง ออกหนังสือคํ้าประกัน
ในการขายสินค้ากับลูกค้า เป็ นจํานวนเงิน 15.82 ล้านบาท และ 73,010 ดอลลาร์ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจํานวนเงิน
17.37 ล้านบาท และ 73,010 ดอลล่าร์ คํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 7 และคํ้าประกันโดยส่วนตัวกรรมการ
20.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินมัดจํา
ค่าสินค้าจากลูกค้า โดยมีมูลค่าตามใบสัง่ ซื้อรวม 27.21 ล้านบาท และจํานวน 41.54 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจํา
แล้ว จํานวน 4.79 ล้านบาท และจํานวน 8.13 ล้านบาท ตามลําดับ
20.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาค่ารักษาความปลอดภัย สิ้นสุดวันที่
30 เมษายน 2560 เป็ นจํานวนเงิน 0.39 ล้านบาท

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

- 14 21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานของบริ ษทั สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดงั นี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม
2559
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด

2558

132,567,280.07 126,298,366.23
(106,282,564.65) (91,571,233.18)
26,284,715.42 34,727,133.05

กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
2559
2558
88,942,987.26
(52,861,401.82)
36,081,585.44

59,350,125.25
(42,028,582.12)
17,321,543.13

กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
2559
92,626,994.15
(73,731,445.73)
18,895,548.42

2558

รวม
2559

หน่วย : บาท

2558

97,802,344.09 314,137,261.48 283,450,835.57
(77,256,349.51) (232,875,412.20) (210,856,164.81)
20,545,994.58 81,261,849.28
72,594,670.76
5,967,571.59
10,906,277.87
(30,058,694.48) (28,225,926.23)
(32,852,305.84) (22,145,393.17)
(46,231.42)
(46,858.61)
24,272,189.13
33,082,770.62
(5,285,028.70) (6,747,291.28)
18,987,160.43
26,335,479.34

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

- 15 22. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน สําหรับพนักงานทุกคนตามระเบียบกองทุน พนักงานจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนในอัตราร้อยละ 2, 4, 5, 6, 8 หรื อ 10 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับที่พนักงาน
จ่ายเข้ากองทุน บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สําหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ดังนี้
หน่วย : บาท
สําหรับ 3 เดือน
สําหรับ 9 เดือน
2559
2558
2559
2558
เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
417,084.00
341,282.29
1,208,350.00
1,077,017.24
23. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
23.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้การวัดมูลค่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 3
23.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่มี
ความเสี่ยงที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับสินเชื่อ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการพิจารณาสินเชื่อเป็ นราย ๆ และป้องกันความเสี่ยง
โดยการแบ่งแยกหน้าที่ฝ่ายขายฝ่ ายรับชําระ ฝ่ ายบริ การหลังการขาย และมูลค่าสินเชื่อของสัญญาแต่ละรายมีมูลค่าไม่สูง
23.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการซื้อและขายสินค้าที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ วงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 20.1

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

- 16 23. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
30 กันยายน 2559
สกุลเงินตรา
แปลงค่า
ต่างประเทศ
เป็ นเงินบาท
หนี้สิน
เยน
16,613,276.00 5,765,487.92
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา
106,151.17 3,702,075.13
ยูโร
41,949.26 1,647,842.44
ดอลล่าร์สิงคโปร์
0.00
0.00
11,115,405.49

31 ธันวาคม 2558
สกุลเงินตรา
แปลงค่า
ต่างประเทศ
เป็ นเงินบาท
44,262,376.00
246,573.19
75,660.00
29,236.71

13,440,699.90
8,939,215.12
1,951,309.23
1,163,606.44
25,494,830.69

24. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 0.94 ล้านบาท
25. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
ผูบ้ ริ หารและให้แก่ผบู ้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่
ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงนามและผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่าระดับบริ หารรายที่สี่
ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อ
เทียบเท่า
26. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ
ดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.63 : 1 ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
: 0.97 : 1)

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

- 17 27. การจัดประเภทบัญชีใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้มีการจัดประเภทบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
การจัดประเภทรายการใหม่ที่สาํ คัญในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
ก่อนจัดประเภท
เพิ่ม(ลด)
หลังจัดประเภท
ชื่อบัญชี
อาคารและอุปกรณ์
12,908,287.58
(7,997,909.44)
4,910,378.14
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
0.00
7,997,909.44
7,997,909.44
28. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชน่ั จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับงวด 3
เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสด สําหรับ
งวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จํากัด
(มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารของกิ จการเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมู ลทางการเงิ น ระหว่างกาลเหล่านี้ ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาล โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ ง
อาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาว สุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125
27

วันที่ 10 สิ งหาคม 2559

27

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชน่ั จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

4
5
6

73,567,126.99
85,488,968.97
34,862,756.88
193,918,852.84

94,319,198.22
93,337,068.15
17,391,506.28
205,047,772.65

7
8
9
10

12,439,892.06
4,917,133.38
7,798,509.51
806,740.74
11,000.00
25,973,275.69
219,892,128.53

8,480,255.22
12,908,287.58
0.00
740,839.00
421,215.00
22,550,596.80
227,598,369.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชน่ั จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญ 900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 180,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญ 900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/
สอบทานแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

11
12

90,719,447.98
512,496.71
91,231,944.69

106,727,021.63
711,145.24
107,438,166.87

12
13

505,134.95
4,185,366.00
4,690,500.95
95,922,445.64

674,850.60
3,704,195.00
4,379,045.60
111,817,212.47

14
120,000,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00

15

10,124,480.00

10,124,480.00

1,965,977.45
21,879,225.44
123,969,682.89
219,892,128.53

1,965,977.45
13,690,699.53
115,781,156.98
227,598,369.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชน่ั จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

16

หน่วย : บาท
2558

2559
205,388,144.70
(152,584,696.26)
52,803,448.44
2,548,587.46
55,352,035.90
(19,815,897.26)
(24,463,465.54)
(44,279,362.80)
11,072,673.10
(33,320.08)
11,039,353.02
(2,850,827.11)
8,188,525.91
0.00
8,188,525.91

177,994,099.31
(134,862,449.80)
43,131,649.51
7,544,684.45
50,676,333.96
(17,136,399.51)
(15,579,835.72)
(32,716,235.23)
17,960,098.73
(34,052.38)
17,926,046.35
(3,701,588.37)
14,224,457.98
0.00
14,224,457.98

0.05

1.42

180,000,000

10,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชน่ั จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

16

หน่วย : บาท
2558

2559
91,547,397.34
(64,774,441.22)
26,772,956.12
172,503.34
26,945,459.46
(10,588,729.04)
(13,688,132.08)
(24,276,861.12)
2,668,598.34
(15,608.24)
2,652,990.10
(1,243,642.42)
1,409,347.68
0.00
1,409,347.68

78,291,441.41
(59,462,551.64)
18,828,889.77
4,716,043.19
23,544,932.96
(8,862,965.76)
(7,257,846.89)
(16,120,812.65)
7,424,120.31
(16,465.81)
7,407,654.50
(1,555,106.03)
5,852,548.47
0.00
5,852,548.47

0.01

0.59

180,000,000

10,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชน่ั จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
กําไรสะสม
และชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
หุน้ สามัญ
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

90,000,000.00

10,124,480.00

1,965,977.45

90,000,000.00

10,124,480.00

1,965,977.45

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

5,000,000.00

0.00

500,000.00

5,000,000.00

0.00

500,000.00

13,690,699.53
8,188,525.91
21,879,225.44

115,781,156.98
8,188,525.91
123,969,682.89

104,095,501.80
14,224,457.98
118,319,959.78

109,595,501.80
14,224,457.98
123,819,959.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

หน่วย : บาท
รวม

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชน่ั จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าตัดจ่าย
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
(กําไร)ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย
หนี้สูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนิ้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

2559

หน่วย : บาท
2558

11,039,353.02

17,926,046.35

481,171.00
912,821.33
199,399.93
432,732.86
(482,922.36)
26,215.00
2,237,175.02
33,320.08

386,459.00
1,678,788.42
0.00
98,981.39
104,259.82
0.00
0.00
34,052.38

14,879,265.88

20,228,587.36

5,584,709.16
(16,988,328.24)
119,215.00

67,932,944.83
7,970,059.58
(14,431,807.30)

(13,249,748.98)
(9,654,887.18)
(33,320.08)
(6,107,286.38)
(15,795,493.64)

(58,973,914.63)
22,725,869.84
(34,052.38)
(4,628,304.36)
18,063,513.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-2บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชน่ั จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

2559

หน่วย : บาท
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดจ่ายซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุ ทธิ

(628,576.57)
(628,576.57)

(185,035.50)
(185,035.50)

(3,959,636.84)
(368,364.18)
0.00
(4,328,001.02)
(20,752,071.23)

(84,202.50)
(301,320.18)
(20,000,000.00)
(20,385,522.68)
(2,507,045.08)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

94,319,198.22
73,567,126.99

57,134,969.07
54,627,923.99

โอนอาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว

7,997,909.44

0.00

โอนลูกหนี้การค้าเป็ นเงินประกันผลงาน

1,229,484.00

0.00

291,000.00

0.00

ข้อมูลเพิ่มเติม : รายการไม่กระทบเงินสด

โอนเงินมัดจําเป็ นทรัพย์สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ทะเบียนเลขที่ 0107559000061
1.2 บริ ษทั ฯ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1.3 บริ ษทั ฯ ดําเนินกิจการหลัก คือ จําหน่ายและบริ การอุปกรณ์อุตสาหกรรม
1.4 บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล จากเดิมชื่อ บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด เป็ น บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
1.5 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ประกอบด้วย
ร้อยละของทุนชําระแล้ว
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
53.137
นายสิทธิชยั ลีเกษม
0.002
นายเกริ ก ลีเกษม
28.583
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ใ นการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โ ดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุดเพื่อให้
ข้อมูลนั้นเป็ นปัจจุบนั ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี ดังนั้น
การใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรใช้ควบคู่ ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุด
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ใ นนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
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-22. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ รวมถึงแนวทางการบัญชี
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ ซึ่มมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฎิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวทาง
การบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฎิบตั ิน้ ีไ ม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระ
สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
3. นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณที่ใ ช้ใ นงบการเงินระหว่างกาลนี้มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบตั ิใ นงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยกเว้นสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของ
สัญญาเช่า
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
เช็คในมือ
รวม

30 มิถุนายน 2559
86,972.88
16,202.11
23,463,952.00
50,000,000.00
0.00
73,567,126.99

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558
104,000.00
30,000.00
94,094,398.02
0.00
90,800.20
94,319,198.22

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง จํานวน
7.00 ล้านบาท และจํานวน 9.00 ล้านบาท ตามลําดับ คํ้าประกันโดยเงินฝากประจําและโดยส่วนตัวกรรมการของบริ ษทั
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-3 5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
30 มิถุนายน 2559
ลูกหนี้การค้า
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 1-90 วัน
เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 91-180 วัน
เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 181-365 วัน
เกินกําหนดชําระ 365 วัน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
เงินประกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ - เงินประกัน
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ดังนี้
ยอดยกมา
ตั้งเพิ่ม
ลดลง
ยอดยกไป

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558

40,590,429.34
38,204,543.87
1,980,289.46
676,136.22
771,767.77

38,239,731.00
34,327,157.27
2,262,154.63
642,441.36
1,653,060.64

82,223,166.66
(571,476.02)
81,651,690.64

77,124,544.90
0.00
77,124,544.90

2,810,683.55
424,278.06
593,404.50
418,912.22
4,247,278.33
(410,000.00)
3,837,278.33
85,488,968.97

2,066,246.45
6,375,484.86
7,041,346.18
729,445.76
16,212,523.25
0.00
16,212,523.25
93,337,068.15

0.00
1,032,691.02
(51,215.00)
981,476.02

0.00
0.00
0.00
0.00
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-4 6. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ
สินค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือ่ จากการลดมูลค่าสินค้า
สุทธิ
ค่าเผือ่ การปรับลดมูลค่าสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ดังนี้
ยอดยกมา
ตั้งเพิ่ม
ลดลง
ยอดยกไป

30 มิถุนายน 2559
36,928,303.62
737,373.03
(2,802,919.77)
34,862,756.88

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558
20,595,040.55
82,307.86
(3,285,842.13)
17,391,506.28

(3,285,842.13)
0.00
482,922.36
(2,802,919.77)

(963,293.29)
(2,322,548.84)
0.00
(3,285,842.13)

7. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจํา จํานวน 12.44 ล้านบาท และจํานวน 8.48
ล้านบาท ตามลําดับ ได้นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินสินเชื่อ ตามหมายเหตุ 19
8. อาคารและอุปกรณ์

มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อเพิ่ม
จําหน่ายระหว่างงวด
โอนออกเป็ นสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
ค่าเสื่อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายงวด

30 มิถุนายน 2559
12,908,287.58
919,576.57
0.00
(7,997,909.44)
(912,821.33)
4,917,133.38

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558
13,851,179.09
2,923,226.62
(1,063,853.74)
0.00
(2,802,264.39)
12,908,287.58
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-5 8. อาคารและอุปกรณ์(ต่อ)
ค่าเสื่อมราคาสําหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ดังนี้
หน่วย : บาท
สําหรับงวด
3 เดือน
6 เดือน
833,464.69
1,678,788.42

ปี 2558
ปี 2559
450,437.02
912,821.33
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เครื่ องจักรและอุปกรณ์ซ่ ึงได้หกั ค่าเสื่อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 12.68 ล้านบาท และจํานวน 11.01 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยานพาหนะมีมูลค่าสุทธิ จํานวน 1.82 ล้านบาท และจํานวน 2.17
ล้านบาท ตามลําดับ มีภาระผูกพันในการจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ตามหมายเหตุ 12
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้โอนอาคารโชว์รูมและสํานักงานเป็ นสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว ตามหมายเหตุ 9
9. สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว

มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ งวด
หัก ตัดจําหน่ายระหว่างงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายงวด

30 มิถุนายน 2559
7,997,909.44
(199,399.93)
7,798,509.51

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558
0.00
0.00
0.00

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 0.20 ล้านบาท
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ อาคารโชว์รูมและสํานักงานที่สร้างบนที่ดินที่อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาเช่า
ดําเนินงานระยะยาว โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 ตามหมายเหตุ 17.5.1
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สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน2559 มีดงั นี้
ณ วันที่
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
บันทึกเป็ น
31 ธันวาคม 2557 (ค่าใช้จ่าย)รายได้ 31 ธันวาคม 2558 (ค่าใช้จ่าย)รายได้
ในกําไรหรื อขาดทุน
ในกําไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน
586,255.40
154,583.60
740,839.00
96,234.20
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่า
ระยะยาว
0.00
0.00
0.00
(30,332.46)
สุทธิ
586,255.40
154,583.60
740,839.00
65,901.74

หน่วย : บาท
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2559

837,073.20

(30,332.46)
806,740.74

11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หน่วย : บาท
30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558
เจ้าหนี้การค้า ประกอบด้วย
เจ้าหนี้การค้า
เช็คจ่ายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินมัดจํา
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

72,832,199.23
211,356.11
73,043,555.34

65,889,212.98
21,759.66
65,910,972.64

10,789,308.13
2,706,066.83
3,548,133.92
632,383.76
17,675,892.64
90,719,447.98

16,626,317.18
5,896,624.36
6,780,599.92
11,512,507.53
40,816,048.99
106,727,021.63
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12.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้

ยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี

30 มิถุนายน 2559
3,554,000.00
(1,737,175.14)
1,816,824.86

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558
3,554,000.00
(1,383,717.42)
2,170,282.58

30 มิถุนายน 2559
550,440.00
524,790.10
1,075,230.10
(57,598.44)
1,017,631.66

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558
766,440.00
710,010.10
1,476,450.10
(90,454.26)
1,385,995.84

30 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558

12.2 จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดงั นี้

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
12.3 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

1,017,631.66
(512,496.71)
505,134.95

1,385,995.84
(711,145.24)
674,850.60

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีสญ
ั ญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะมีกาํ หนดชําระเป็ น
รายเดือน โดยชําระให้เสร็จสิ้นภายในปี 2561
13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31
ธันวาคม 2558

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นงวด

30 มิถุนายน 2559
3,704,195.00
416,357.00
64,814.00
4,185,366.00

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558
2,931,277.00
670,326.00
102,592.00
3,704,195.00

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ดังนี้
หน่วย : บาท
สําหรับ 3 เดือน
สําหรับ 6 เดือน
2559
2558
2559
2558
ค่าใช้จ่ายในการขาย
89,134.00
70,446.00
178,272.00
140,896.00
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
454,348.00
122,907.00
302,899.00
245,563.00
รวม
543,482.00
193,353.00
481,171.00
386,459.00
14. ทุนจดทะเบียน
14.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั แปรสภาพ
เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด และอนุมตั ิให้เปลี่ยนชื่อเป็ น "บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จํากัด (มหาชน)" และได้ทาํ การเปลี่ยนชื่อ
และแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
14.2 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้จากมูลค่าหุน้ ละ 100 บาท จํานวน 9 แสนหุน้ จํานวนเงิน 90 ล้านบาท ลดลงเป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท จํานวน 180 ล้านหุน้
จํานวน 90 ล้านบาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90 ล้านบาท เป็ น 120 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 240 ล้านหุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท โดยจํานวน 60 ล้านหุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครั้งแรกภายหลังจากการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชนจํากัด และบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนมูลค่าที่ตราไว้กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
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14.3 กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ถูกคํานวณขึ้นใหม่ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักจากการแปรสภาพหุน้ ใหม่ โดยถือ
เสมือนว่าการแปลงสภาพหุน้ ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน สําหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2558 ดังนี้
สําหรับงวด 3 เดือน
สําหรับงวด 6 เดือน
ก่อนการแปลง หลังการแปลง
ก่อนการแปลง
หลังการแปลง
กําไรสําหรับงวด (บาท)
5,852,548.47 5,852,548.47
14,224,457.98
14,224,457.98
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
50,000
10,000,000
50,000
10,000,000
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
117.05
0.59
284.49
1.42
15. สํารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้
จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมาย ดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
16. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ คํานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 จากกําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาํ หรับปี บวกกลับด้วยสํารองค่าใช้จ่าย
และรายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
16.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
สําหรับ 3 เดือน
สําหรับ 6 เดือน
2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราว และการกลับ
รายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2558

1,276,592.99

1,593,776.63

(32,950.57)

(38,670.60)

1,243,642.42

1,555,106.03

2559

2558

2,916,728.85

3,778,880.17

(65,901.74)
2,850,827.11

(77,291.80)
3,701,588.37
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16.2 กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
สําหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2559 และ 2558 มีดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยูใ่ นงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

สําหรับ 3 เดือน
2559
2558
2,652,990.10 7,407,654.50
20%
20%
530,598.02 1,481,530.90
713,044.41
73,575.13
1,243,642.43
46.88%

1,555,106.03
20.99%

หน่วย : บาท
สําหรับ 6 เดือน
2559
2558
11,039,353.02
17,926,046.35
20%
20%
2,207,870.60
3,585,209.27
642,956.51
116,379.10
2,850,827.11

3,701,588.37

25.82%

20.65%

17. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
17.1 ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
ลักษณะ
ลักษณะธุรกิจ/
นโยบาย
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ความสัมพันธ์
รายการ
กําหนดราคา
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ผูถ้ ือหุน้
คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ
ไม่มีค่าตอบแทน
และกรรมการ
นายเกริ ก ลีเกษม
ผูถ้ ือหุน้
ค่าเช่าที่ดิน
ราคาตลาด (ประเมิน
โดยผูป้ ระเมินอิสระ)
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
ผูถ้ ือหุน้
คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ
ไม่มีค่าตอบแทน
และกรรมการ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ และ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ราคาตามที่ตกลงกัน
กรรมการร่ วมกัน
ตามสัญญา
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
ผูถ้ ือหุน้ และ
ค่าซ่อมแซม
ราคาตลาด
กรรมการร่ วมกัน
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-11 17. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะ
ลักษณะธุรกิจ/
นโยบาย
ความสัมพันธ์
รายการ
กําหนดราคา
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ และ
ขายสินค้า
ต้นทุนบวกกําไร
กรรมการร่ วมกัน
10-30%
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุน้ และ
ขายสินค้า
ตามอัตราที่ขายให้
กรรมการร่ วมกัน
กับลูกค้ารายอื่น
บริ ษทั วิมลเฉลา จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ และ
ค่าเช่าสถานที่
ราคาตามที่ตกลงกัน
กรรมการร่ วมกัน
17.2 รายการบัญชีที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ
31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
30 มิถุนายน 2559
31 ธันวาคม 2558
17.2.1 ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์
17,976.00
90,522.00
17.2.2 เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
นายเกริ ก ลีเกษม
บริ ษทั วิมลเฉลา จํากัด

24,589.57
135,314.70
2,000.00

46,775.23
0.00
0.00

17.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด
3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558
หน่วย : บาท
สําหรับ 3 เดือน
2559
17.3.1 ขายสินค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาช

16,800.00
0.00

สําหรับ 6 เดือน

2558

2559
0.00
0.00

2558

305,800.00
7,695.00

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

0.00
0.00

-12 17. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
หน่วย : บาท
สําหรับ 3 เดือน
17.3.2 ค่าเช่าและบริ การ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
นายเกริ ก ลีเกษม
17.3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
บริ ษทั วิมลเฉลา จํากัด

สําหรับ 6 เดือน

2559

2558

2559

2558

33,093.00
180,157.35

27,577.53
0.00

66,186.00
360,314.70

56,506.29
0.00

2,323.90
0.00
1,869.16

11,921.00
0.00
0.00

3,415.90
0.00
1,869.16

20,986.68
28,453.44
0.00

17.4 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารสําคัญ สําหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
สําหรับ 6 เดือน
สําหรับ 3 เดือน
2559
2558
2559
2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น
1,641,264.00 2,316,379.52
6,286,264.00
6,786,123.07
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
65,601.00
54,593.00
131,201.00
109,186.00
รวม
1,706,865.00 2,370,972.52
6,417,465.00
6,895,309.07
17.5 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่ดินและเช่าอาคารสํานักงานขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ดังต่อไปนี้
30 มิถุนายน 2559
1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
รวม

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558

582,057.30
1,157,058.00
1,188,000.00
11,307,588.00
14,234,703.30

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-13 17. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
17.5.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
1 ราย (ตามหมายเหตุ 9) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 เป็ นจํานวน 13.90 ล้านบาท
17.5.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาเช่าอาคารสํานักงานขายกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จํากัด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวน 0.33 ล้านบาท
18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญสําหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
สําหรับ 3 เดือน
สําหรับ 6 เดือน
2559
2558
2559
2558
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าและวัตถุดิบ
(4,988,564.23)
961,147.93
(16,988,328.24)
7,970,059.58
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
11,597,836.98 9,124,062.42
22,523,292.72
18,383,166.73
ค่าเสื่อมราคา
450,437.02
833,464.69
912,821.33
1,678,788.42
19. ภาระผูกพัน
19.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีวงเงิน LC, TR, ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ Forward contract จากธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง
จํานวน 40 ล้านบาท และจํานวน 60 ล้านบาท ตามลําดับ คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 7 และโดยส่วนตัวกรรมการ
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คํ้าประกันโดยบริ ษทั อื่น 1 ราย และโดยส่วนตัวกรรมการ
19.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง ออกหนังสือคํ้าประกัน
ในการขายสินค้ากับลูกค้า เป็ นจํานวนเงิน 18.28 ล้านบาท และ 73,010 ดอลลาร์ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจํานวนเงิน
17.37 ล้านบาท และ 73,010 ดอลล่าร์ คํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 7 และคํ้าประกันโดยส่วนตัวกรรมการ
19.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินมัดจํา
ค่าสินค้าจากลูกค้า โดยมีมูลค่าตามใบสัง่ ซื้อรวม 10.65 ล้านบาท และจํานวน 41.54 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจํา
แล้ว จํานวน 3.45 ล้านบาท และจํานวน 8.13 ล้านบาท ตามลําดับ
19.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสําหรับสัญญาค่ารักษาความปลอดภัย สิ้นสุดวันที่
30 เมษายน 2560 เป็ นจํานวนเงิน 0.56 ล้านบาท

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

- 14 20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานของบริ ษทั สําหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงั นี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม
2559
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด

2558

87,986,440.50 74,263,179.41
(70,414,549.42) (55,715,068.43)
17,571,891.08 18,548,110.98

กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
2559
2558
55,973,145.79
(33,989,572.07)
21,983,573.72

43,201,298.11
(30,773,960.64)
12,427,337.47

กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
2559
61,428,558.41
(48,180,574.77)
13,247,983.64

2558

รวม
2559

หน่วย : บาท

2558

60,529,621.79 205,388,144.70 177,994,099.31
(48,373,420.73) (152,584,696.26) (134,862,449.80)
12,156,201.06 52,803,448.44
43,131,649.51
2,548,587.46
7,544,684.45
(19,815,897.26) (17,136,399.51)
(24,463,465.54) (15,579,835.72)
(33,320.08)
(34,052.38)
11,039,353.02
17,926,046.35
(2,850,827.11) (3,701,588.37)
8,188,525.91
14,224,457.98

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-15 21. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน สําหรับพนักงานทุกคนตามระเบียบกองทุน พนักงานจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนในอัตราร้อยละ 2, 4, 5, 6, 8 หรื อ 10 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับที่พนักงาน
จ่ายเข้ากองทุน บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สําหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ดังนี้
หน่วย : บาท
สําหรับ 6 เดือน
สําหรับ 3 เดือน
2559
2558
2559
2558
เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
421,494.00
358,534.95
791,266.00
735,734.95
22. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
22.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้การวัดมูลค่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 3
22.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่มี
ความเสี่ยงที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับสินเชื่อ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการพิจารณาสินเชื่อเป็ นราย ๆ และป้องกันความเสี่ยง
โดยการแบ่งแยกหน้าที่ฝ่ายขายฝ่ ายรับชําระ ฝ่ ายบริ การหลังการขาย และมูลค่าสินเชื่อของสัญญาแต่ละรายมีมูลค่าไม่สูง
22.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการซื้อและขายสินค้าที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ วงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 19.1

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-16 22. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
30 มิถุนายน 2559
สกุลเงินตรา
แปลงค่า
ต่างประเทศ
เป็ นเงินบาท
หนี้สิน
เยน
21,110,065.00 7,305,982.40
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา
99,641.89 3,521,703.10
ยูโร
10,956.71
431,883.97
ดอลล่าร์สิงคโปร์
29,904.00
788,356.16
12,047,925.63

31 ธันวาคม 2558
สกุลเงินตรา
แปลงค่า
ต่างประเทศ
เป็ นเงินบาท
44,262,376.00
246,573.19
75,660.00
29,236.71

13,440,699.90
8,939,215.12
1,951,309.23
1,163,606.44
25,494,830.69

23. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 0.66 ล้านบาท
24. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
ผูบ้ ริ หารและให้แก่ผบู ้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่
ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงนามและผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่าระดับบริ หารรายที่สี่
ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อ
เทียบเท่า
25. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ
ดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.77 : 1 ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
: 0.97 : 1)
26. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุ
เรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในของ
กิ จ การ การตรวจสอบรวมถึ ง การประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ ผู ้บ ริ ห ารใช้แ ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมิ นการนําเสนองบการเงิ น
โดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

-2ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ของบริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
โดยมิ ได้เป็ นการแสดงความเห็ น อย่างมี เงื่ อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ดังต่อไปนี้
1. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ ยนนโยบายบัญชี จากการถื อปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น สําหรั บ กิ จ การที่ ไม่ มี ส่ วนได้เสี ยสาธารณะมาถื อ ปฏิ บ ตั ิ ต ามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ซึ่ งมาตรฐานการบัญ ชี ที่ มี ผ ลกระทบ คื อ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 12
(ปรั บปรุ งปี 2557) เรื่ อง ภาษี เงิ นได้ และมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 19 (ปรั บปรุ งปี 2557) เรื่ อง
ผลประโยชน์พนักงาน โดยผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานดังกล่าว ทําให้กาํ ไรสะสม
ต้นงวดลดลง จํานวน 2.35 ล้านบาท
2. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 การจัดประเภทบัญชีใหม่
การนําเสนองบการเงิ น สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ทั ฯ ได้มี ก ารจัด ประเภท
รายการใหม่ โดยมีการปรับตัวเลขเปรี ยบเทียบในงบการเงินปี 2557 ใหม่ ตามที่กล่าวไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน มีผลทําให้งบการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่นาํ เสนอ
เพื่อการเปรี ยบเทียบเป็นข้อมูลที่ได้แก้ไขให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เรื่ องอื่นๆ
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ก่อนปรับปรุ งใหม่ ที่แสดงเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 24 เมษายน 2558
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

(นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)

หน่วย : บาท
1 มกราคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)

6
7
8

94,319,198.22
93,337,068.15
17,391,506.28
205,047,772.65

57,134,969.07
136,693,494.28
36,472,042.31
230,300,505.66

79,251,698.31
59,365,866.99
26,187,955.86
164,805,521.16

9
10
11

8,480,255.22
12,908,287.58
740,839.00
421,215.00
22,550,596.80
227,598,369.45

8,822,822.84
13,851,179.09
586,255.40
4,911,260.32
28,171,517.65
258,472,023.31

8,685,301.41
17,203,770.74
457,911.20
4,685,125.00
31,032,108.35
195,837,629.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่.....................เมื่อวันที่................................
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

-2บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
12
ส่ วนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
13
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
13
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
14
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
15
หุน้ สามัญ 900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
หุน้ สามัญ 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
หุน้ สามัญ 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
16
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
106,727,021.63
711,145.24
107,438,166.87

145,098,136.91
562,989.00
145,661,125.91

89,537,329.06
803,004.00
90,340,333.06

674,850.60
3,704,195.00
4,379,045.60
111,817,212.47

284,118.60
2,931,277.00
3,215,395.60
148,876,521.51

685,090.08
2,289,556.00
2,974,646.08
93,314,979.14

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

10,124,480.00

0.00

0.00

1,965,977.45
13,690,699.53
115,781,156.98
227,598,369.45

500,000.00
104,095,501.80
109,595,501.80
258,472,023.31

500,000.00
97,022,650.37
102,522,650.37
195,837,629.51

90,000,000.00

90,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

17

410,815,910.96
(308,903,274.62)
101,912,636.34
10,605,211.88
112,517,848.22
(40,203,049.89)
(32,778,692.66)
(72,981,742.55)
39,536,105.67
(104,631.47)
39,431,474.20
(8,370,299.02)
31,061,175.18
0.00
31,061,175.18

หน่วย : บาท
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
475,237,842.35
(377,706,525.79)
97,531,316.56
5,122,595.10
102,653,911.66
(41,712,808.29)
(26,712,449.37)
(68,425,257.66)
34,228,654.00
(73,729.35)
34,154,924.65
(7,082,073.22)
27,072,851.43
0.00
27,072,851.43

468.48

541.46

66,301.37

50,000

2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
กําไรสะสม
และชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
หุน้ สามัญ
สํารองตามกฎหมาย
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (ตามที่รายงานไว้เดิม)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี
4
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (หลังปรับปรุ ง)
เงินปันผลจ่าย
19
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)
เพิ่มทุน
16
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เงินปันผลจ่าย
19
สํารองตามกฎหมาย
17
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

5,000,000.00

500,000.00

5,000,000.00

0.00

500,000.00

5,000,000.00
85,000,000.00

0.00

500,000.00

98,854,295.17
(1,831,644.80)
97,022,650.37
(20,000,000.00)
27,072,851.43
104,095,501.80

10,124,480.00
1,465,977.45
90,000,000.00

10,124,480.00

1,965,977.45

(120,000,000.00)
(1,465,977.45)
31,061,175.18
13,690,699.53

หน่วย : บาท
รวม

104,354,295.17
(1,831,644.80)
102,522,650.37
(20,000,000.00)
27,072,851.43
109,595,501.80
85,000,000.00
10,124,480.00
(120,000,000.00)
0.00
31,061,175.18
115,781,156.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย
รายได้อื่น
หนี้สูญ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนิ้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

2558

หน่วย : บาท
2557

39,431,474.20

34,154,924.65

772,918.00
2,802,264.39
(37,111.78)
(1,610,351.87)
2,322,548.84
(3,523,831.24)
23,503.65
104,631.47

641,721.00
3,630,379.78
(766,941.25)
0.00
0.00
0.00
0.00
73,729.35

40,286,045.66

37,733,813.53

43,332,922.48
16,757,987.19
4,490,045.32

(77,327,627.29)
(10,284,086.45)
(226,135.32)

(36,576,019.26)
68,290,981.39
(104,631.47)
(6,759,035.62)
61,427,314.30

55,912,975.95
5,808,940.42
(73,729.35)
(6,795,644.27)
(1,060,433.20)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-2บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดจ่ายซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับค่าหุน้ และส่ วนเกินทุน
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
ข้อมูลเพิ่มเติม : รายการไม่กระทบเงินสด
บริ ษทั ฯ ซื้อทรัพย์สินเป็ นเงินเชื่อ

4.1
4.2

2558

หน่วย : บาท
2557

(1,638,226.62)
2,674,205.61
1,035,978.99

(277,788.13)
0.00
(277,788.13)

342,567.62
(746,111.76)
95,124,480.00
(120,000,000.00)
(25,279,064.14)
37,184,229.15

(137,521.43)
(640,986.48)
0.00
(20,000,000.00)
(20,778,507.91)
(22,116,729.24)

57,134,969.07
94,319,198.22

79,251,698.31
57,134,969.07

1,285,000.00

0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ)………………………………......กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั ฯ เป็ นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2536 เลขทะเบียนเลขที่ 0215536000975
1.2 บริ ษทั ฯ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1.3 บริ ษทั ฯ ดําเนินกิจการหลัก คือ จําหน่ายและบริ การอุปกรณ์อุตสาหกรรม
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ใ นการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ไ ด้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ. ศ. 2547 และแสดง
รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่ อง กําหนดรายการย่อ
ที่ตอ้ งมีใ นงบการเงิน พ.ศ. 2554
งบการเงินสําหรับปี 2557 ที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีมาถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่ งเดิมบริ ษทั ฯ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะ เพื่อเตรี ยมการแปรสภาพจาก บริ ษทั จํากัด เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ในอนาคต ซึ่ งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
เกณฑ์ การวัดมูลค่า
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ใ นนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินและไม่ใ ช่ทางการเงิน
บริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงผูป้ ระเมินมูลค่า ซึ่ งมี
ความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรง
ต่อผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไ ม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญอย่างสมํ่าเสมอหาก
มีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคาผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐาน
ที่ไ ด้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

-22. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน บริ ษทั ได้ใ ช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ใ ห้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใ ช้ใ นการประเมินมูลค่าดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สงั เกตได้) สําหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไ ม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกต่างกันของมูลค่า
ยุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของ
ข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
บริ ษทั รับรู้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไ ม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระ
สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้น
บางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งนี้กาํ หนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ต
ศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ในขณะที่มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้

รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู้ในกําไรขาดทุนก็ได้มาตรฐานการ
บัญชีฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริ ษทั ฯรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-32. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหา
เกี่ยวกับการบัญชีสาํ หรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผูล้ งทุนมีอาํ นาจการควบคุมหรื อไม่
กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ผลู้ งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตน
มีสิทธิได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อาํ นาจในการสัง่ การกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้วา่ ตนจะมีสดั ส่วนการถือหุ้นหรื อสิ ทธิในการออกเสี ยงโดยรวม
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯ
มีอาํ นาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนําบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทํางบการเงิน
รวมบ้าง การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่ อง ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ซึ่ งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆต้องพิจารณาว่าตนมี
การควบคุมร่ วม (Joint control) กับผูล้ งทุนรายอื่นในกิจการนั้นหรื อไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่ วมกับผูล้ งทุนรายอื่น
ในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้นเป็ นการร่ วมการงาน ( Joint arrangement ) หลังจากนั้นกิจการต้องใช้
ดุลยพินิจในการกําหนดประเภทของการร่ วมการงานนั้นว่าเป็ น การดําเนินงานร่ วมกัน (Joint operation) หรื อการร่ วมค้า
(Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสี ยจากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่ วมการงาน กล่าวคือ หากเป็ น
การดําเนินงานร่ วมกัน ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดําเนินงาน
ร่ วมกันตามส่วนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็ นการร่ วมค้า ให้กิจการรับรู้เงินลงทุน
ในการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย หรื องบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้
เงินลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาํ หนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย
การร่ วมการงานบริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาํ หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินใดตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องอื่นกิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการ
รับรู้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-42. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
บริ ษทั ยังไม่ไ ด้ใ ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่หลายฉบับเนื่องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ โดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวกําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่ อง
ปี ที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การนําเสนองบการเงิน
2559
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ นค้าคงเหลือ
2559
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
งบกระแสเงินสด
2559
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
และข้อผิดพลาด
2559
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
2559
สัญญาก่อสร้าง
2559
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ภาษีเงินได้
2559
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2559
สัญญาเช่า
2559
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
รายได้
2559
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
2559
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
2559
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
2559
ต้นทุนการกูย้ มื
2559
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2559
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
2559
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
2559
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
2559
เงินเฟ้อรุ นแรง

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-52. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่ อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
กําไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41
เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ นทรัพย์ไ ม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ส่วนงานดําเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไ ม่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ใ ห้แก่ผเู้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ นทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

ปี ที่มีผลบังคับใช้
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-62. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่ อง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ ทธิใ นส่วนได้เสี ยจากกองทุนรื้ อถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไ ม่ใ ช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21
เงินที่นาํ ส่งรัฐ

ปี ที่มีผลบังคับใช้

ผูบ้ ริ หารคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้ และ
ถือปฏิบตั ิ โดยผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงินของบริ ษทั ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินใน
งวดที่ถือปฏิบตั ิ
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( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )
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-73. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
3.1.1 รายได้จากการขายสิ นค้า รับรู้เมื่อบริ ษทั ฯ ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อ และรายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้
ส่งมอบหลังจากหักสิ นค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว
3.1.2 รายได้จากการให้บริ การ รับรู้เมื่อได้ส่งมอบงานให้กบั ลูกค้าแล้ว
3.1.3 รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่ งถึงกําหนดรับคืนภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันฝาก และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงตามมูลค่าสิ ทธิที่จะได้รับหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่า
กับจํานวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และวิเคราะห์ฐานะลูกหนี้แต่ละรายตาม
ความเห็นชอบของฝ่ ายบริ หารหนี้สูญที่เกิดขึ้น จะรับรู้ไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการ
บริ หาร
3.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน หรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของปั๊มและส่วนประกอบหลัก
คํานวณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนประกอบอื่นและวัสดุสิ้นเปลืองคํานวณโดยวิธีเข้าก่อน ออกก่อน
3.5 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯ คํานวณค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั นี้

จํานวนปี

อาคารและส่วนปรับปรุ ง

5, 20

เครื่ องมือและอุปกรณ์

5

เครื่ องใช้สาํ นักงาน

5

ยานพาหนะ

5

เมื่อมีการขายหรื อเลิกใช้งานสิ นทรัพย์ บริ ษทั ฯ จะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์น้ นั ออกจาก
บัญชีและรับรู้ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์เหล่านั้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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-83. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ (ต่อ)
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งคํานวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรื อจํานวนที่จะได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนจากการจําหน่าย
สิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การซ่อมแซมและบํารุ งรักษา จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการ
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึนอย่างสําคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่

ที่ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคต ที่จะไหลเข้าสู่บริ ษทั ฯ จะมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสิ นทรัพย์ที่มีไว้ต้งั แต่ตน้
เมื่อได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั การปรับปรุ งหลักจะถูกตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ อง
สิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์กาํ หนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยูใ่ นการคํานวณกําไรจาก
การดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุน โดยที่ยงั ไม่มีการตัดค่าเสื่ อมราคาจนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะแล้วเสร็ จและพร้อมที่จะ
ตามวัตถุประสงค์
ดอกเบี้ยจากการกูย้ มื เงินเพื่อนํามาใช้ในการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ ได้บนั ทึกเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสิ นทรัพย์
นั้นตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรี ยมสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ มื
3.6 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ พิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ประเภทเงินลงทุน อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
หากมีราคาตํ่ากว่าราคาตามบัญชีถือว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า ซึ่ งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จบริ ษทั ฯ จะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ การด้อยค่านั้นไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังคง
มีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชี "รายได้อื่น" มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขาย
สุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าและจะประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่วยสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
3.7 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของ
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่าโดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )
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ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะ
คิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะจัด
เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน (สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
3.8 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั ฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมกับเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนเลี้ยงชีพได้แยกออก
จากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์พนักงานหลังเลิกจ้าง
บริ ษทั ฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็ นไปตามกฎหมายแรงงานไทย
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
โดยการประมาณการ ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยจากผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ (นักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย) โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ( Projected Unit Credit Method ) ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริ ษทั ฯ
กําหนดขึ้นอย่างเหมาะสม
บริ ษทั รับรู้กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
และรับรู้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานในกําไรหรื อขาดทุน
3.9 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐาน
บางประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ งผลที่
เกิดขึ้นจริ ง ภายหลังอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว้
3.10 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมาย
หรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที่มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริ ษทั ฯ
คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรื อบางส่วนอย่างแน่นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู้รายจ่ายที่
ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
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3.11 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ คงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงานแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
3.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ
ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคล ซึ่ งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญกรรมการหรื อพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
3.13 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน นโยบายบัญชีเกณฑ์การรับรู้และการวัดมูลค่า สําหรับแต่ละรายการได้มีการ
เปิ ดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
3.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
3.14.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
3.14.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี

รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวน

เท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่
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บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯ จะนําบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้น
3.15 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคํานวณโดยการหาร
ยอดกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ด้วยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
3.16 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์
ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด และ
ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มี
อยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สญ
ั ญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการ
คํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

- 12 3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ (ต่อ)
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ ควรรับรู้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตรา
คิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มใช้นโยบายการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยบริ ษทั ฯ บันทึกภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตามหมายเหตุขอ้ 3.14
โดยนําผลสะสมที่คาํ นวณขึ้นเสมือนว่าบริ ษทั ฯ ใช้วิธีบนั ทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มาโดยตลอด มาปรับปรุ งกําไรสะสม
ต้นงวดของปี 2558 และปรับย้อนหลังงบการเงินของปี 2557 ใหม่ ผลจากการเริ่ มใช้นโยบายการบันทึกบัญชีดงั กล่าว ทําให้
งบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีกาํ ไรสะสมต้นงวดเพิม่ ขึ้น จํานวน 0.46 ล้านบาท และสิ นทรัพย์สุทธิเพิม่ ขึ้น
ด้วยจํานวนเดียวกัน และบริ ษทั ฯ ได้เริ่ มใช้นโยบายการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ตามหมายเหตุ 3.8 โดยการ
คํานวณนั้นจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ โดยนําผลการคํานวณ
ผลประโยชน์พนักงานมาปรับปรุ งกําไรสะสมต้นงวดของปี 2558 และปรับย้อนหลังงบการเงินของปี 2557 ใหม่ ผลจากการเริ่ ม
ใช้นโยบายการบันทึกบัญชีดงั กล่าว ทําให้งบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีกาํ ไรสะสมต้นงวดลดลง จํานวน
2.29 ล้านบาท และหนี้สินสุทธิเพิ่มขึ้นด้วยจํานวนเดียวกัน

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

-13 4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ)
ผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวทําให้งบการเงิน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน (บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

ผลต่าง

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

0.00

457,911.20

457,911.20

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

0.00

(2,289,556.00)

(2,289,556.00)

98,854,295.17

97,022,650.37

(1,831,644.80)

กําไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร

งบแสดงฐานะการเงิน (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

ผลต่าง

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

0.00

586,255.40

586,255.40

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

0.00

(2,931,277.00)

(2,931,277.00)

106,440,523.40

104,095,501.80

(2,345,021.60)

กําไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (บาท)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
ภาษีเงินได้

7,210,417.42

7,082,073.22

(128,344.20)

0.00

641,721.00

641,721.00

27,586,228.23

27,072,851.43

(513,376.80)

551.72

541.46

(10.26)

ผลประโยชน์พนักงาน
กําไรสําหรับปี

ผลต่าง

กําไรต่อหุ้น
5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและยอดคงเหลือในสถาบันการเงิน เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ในงบกระแสเงินสดประกอบขึ้นจากรายการในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

- 14 5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด (ต่อ)
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
หน่วย : บาท
1 มกราคม 2558
เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เช็คที่ถึงกําหนดชําระแต่ยงั ไม่นาํ ฝาก
รวม

1 มกราคม 2557

122,922.00

65,000.00

30,000.00

30,000.00

56,875,849.55

79,156,698.31

106,197.52

0.00

57,134,969.07

79,251,698.31

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2558
เงินสดในมือ

31 ธันวาคม 2557

104,000.00

122,922.00

30,000.00

30,000.00

เงินฝากออมทรัพย์

94,094,398.02

56,875,849.55

เช็คที่ถึงกําหนดชําระแต่ยงั ไม่นาํ ฝาก
รวม

90,800.20
94,319,198.22

106,197.52
57,134,969.07

เงินฝากกระแสรายวัน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : บาท
2558
เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เช็คในมือ
รวม

104,000.00

122,922.00

30,000.00
94,094,398.02
90,800.20
94,319,198.22

30,000.00
56,875,849.55
106,197.52
57,134,969.07

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง จํานวน 9.00 ล้านบาท
คํ้าประกันโดยเงินฝากประจําและโดยส่วนตัวกรรมการของบริ ษทั

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

2557

- 15 7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
2558

หน่วย : บาท
2557

ลูกหนี้การค้า
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

38,239,731.00

37,282,591.69

เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 1-90 วัน

34,327,157.27

73,320,632.52

เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 91-180 วัน

2,262,154.63

11,584,356.93

เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 181-365 วัน

642,441.36

3,163,634.76

1,653,060.64

1,240,953.67

77,124,544.90

126,592,169.57

เงินประกัน

2,066,246.45

8,728,526.00

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

6,375,484.86

326,949.01

อื่นๆ

7,770,791.94

1,045,849.70

16,212,523.25
93,337,068.15

10,101,324.71
136,693,494.28

เกินกําหนดชําระ 365 วัน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

ลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
8. สิ นค้าคงเหลือ

หน่วย : บาท
2558
สิ นค้าคงเหลือ

2557

20,595,040.55

37,130,448.93

82,307.86

304,886.67

(3,285,842.13)

(963,293.29)

17,391,506.28

36,472,042.31

(963,293.29)

(963,293.29)

ตั้งเพิ่ม

(2,322,548.84)

0.00

ยอดยกไป

(3,285,842.13)

(963,293.29)

สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้า
สุ ทธิ
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสิ นค้ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้
ยอดยกมา

9. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจํา จํานวน 8.48 ล้านบาท และจํานวน 8.82 ล้านบาท
ตามลําดับ ได้นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่อ ตามหมายเหตุ 21
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
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- 16 10. อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
อาคาร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 1 มกราคม 2558
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 1 มกราคม 2558
รายการที่เพิ่ม
รายการที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
2557
2558

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องใช้สาํ นักงานเครื่ องมือและอุปกรณ์ ตูค้ อนเทรนเนอร์

ยานพาหนะ

หน่วย : บาท
รวม

15,814,069.85
0.00
0.00
15,814,069.85
0.00
0.00
15,814,069.85

897,371.00
0.00
0.00
897,371.00
0.00
0.00
897,371.00

5,409,666.02
277,788.13
0.00
5,687,454.15
245,926.62
(2,675,630.90 )
3,257,749.87

1,619,298.95
0.00
0.00
1,619,298.95
4,300.00
(353,543.42 )
1,270,055.53

233,200.00
0.00
0.00
233,200.00
0.00
0.00
233,200.00

13,184,099.07
0.00
0.00
13,184,099.07
2,673,000.00
(2,654,205.61 )
13,202,893.46

37,157,704.89
277,788.13
0.00
37,435,493.02
2,923,226.62
(5,683,379.93 )
34,675,339.71

6,150,366.00
786,726.23
0.00
6,937,092.23
732,605.89
0.00
7,669,698.12

838,254.87
49,999.60
0.00
888,254.47
9,109.53
0.00
897,364.00

4,725,314.94
343,682.71
0.00
5,068,997.65
269,617.51
(2,648,400.94 )
2,690,214.22

1,273,464.94
183,331.50
0.00
1,456,796.44
125,879.45
(353,051.88 )
1,229,624.01

233,199.00
0.00
0.00
233,199.00
0.00
0.00
233,199.00

6,733,334.40
2,266,639.74
0.00
8,999,974.14
1,665,052.01
(1,618,073.37 )
9,046,952.78

19,953,934.15
3,630,379.78
0.00
23,584,313.93
2,802,264.39
(4,619,526.19 )
21,767,052.13

8,876,977.62
8,144,371.73

9,116.53
7.00

618,456.50
567,535.65

162,502.51
40,431.52

1.00
1.00

4,184,124.93
4,155,940.68

13,851,179.09
12,908,287.58
3,630,379.78
2,802,264.39
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- 17 10. อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ซ่ ึ งได้หกั ค่าเสื่ อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจาํ นวน 2.80 ล้านบาท และจํานวน 3.63 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยานพาหนะมีมูลค่าสุทธิ จํานวน 2.29 ล้านบาท และจํานวน 1.71 ล้านบาท ตามลําดับ
มีภาระผูกพันในการจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ตามหมายเหตุ 13
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั สร้างบนที่ดินของกรรมการ โดยกรรมการอนุญาตให้ปลูกสิ่ งก่อสร้าง และใช้ในการ
ดําเนินการเป็ นระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2571
11. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
ณ วันที่

บันทึกเป็ น

31 ธันวาคม 2556 (ค่าใช้จ่าย)รายได้

ณ วันที่

บันทึกเป็ น

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

(ค่าใช้จ่าย)รายได้

31 ธันวาคม 2558

ในกําไรหรื อขาดทุน

ในกําไรหรื อขาดทุน

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน
รวม

457,911.20
457,911.20

128,344.20
128,344.20

586,255.40
586,255.40

154,583.60
154,583.60

740,839.00
740,839.00

12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หน่วย : บาท
2558

2557

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

65,889,212.98

106,897,584.68

40,837,808.65
106,727,021.63

38,200,552.23
145,098,136.91

เช็คจ่ายล่วงหน้า

21,759.66

0.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

16,626,317.18

15,882,668.12

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

5,896,624.36

4,130,777.36

เงินมัดจํา

6,780,599.92

17,668,562.07

อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น

11,512,507.53
40,837,808.65

518,544.68
38,200,552.23

เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
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- 18 13. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
13.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
หน่วย : บาท
2558

2557

ยานพาหนะ

4,787,644.86

3,502,644.86

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

(2,495,621.39)

(1,795,093.02)

ราคาตามบัญชี

2,292,023.47

1,707,551.84

13.2 จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดงั นี้
หน่วย : บาท
2558

2557

ภายใน 1 ปี

766,440.00

562,989.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

710,010.10

396,000.00

1,476,450.10

958,989.00

(90,454.26)

(103,312.02)

0.00

(8,569.38)

1,385,995.84

847,107.60

รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
หัก ภาษีซ้ือรอตัด
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
13.3 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้

หน่วย : บาท
2558

2557

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

1,385,995.84

847,107.60

หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(711,145.24)

(562,989.00)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

674,850.60

284,118.60

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั มีสญ
ั ญาเช่าการเงินสําหรับเยานพาหนะมีกาํ หนดชําระเป็ นรายเดือน
โดยชําระให้เสร็ จสิ้นภายในปี 2559 และ 2561

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
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- 19 14. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
2558
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด

หน่วย : บาท
2557

2,931,277.00

2,289,556.00

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั

670,326.00

561,581.00

ต้นทุนดอกเบี้ย

102,592.00

80,140.00

3,704,195.00

2,931,277.00

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นงวด

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 ดังนี้
2558
ค่าใช้จ่ายในการขาย

281,796.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
491,122.00
รวม
772,918.00
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก)
2558
อัตราคิดลด(ร้อยละ)
3.50
7.00
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต(ร้อยละ)
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2551
("TMO2008")
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ น
ไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
เพิ่มขึ้น
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
(481,687.00)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
537,514.00
อัตรามรณะ (เปลี่ยนแปลง 1 ปี )
42,503.00
แม้วา่ การวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
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( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

หน่วย : บาท
2557
222,849.00
418,872.00
641,721.00
2557
3.50
7.00

หน่วย : บาท
ลดลง
566,494.00
(466,461.00)
(42,027.00)

- 20 15. ทุนจดทะเบียน
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ได้มีมติพิเศษให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุน
จดทะเบียนเดิม 5 ล้านบาท เป็ น 90 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท และได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558
16. สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็ นสํารองตามกฎหมาย
ทุกครั้งที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่ายอดสะสมของสํารองนี้มีจาํ นวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทุนสํารองดังกล่าว
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
17. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ คํานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 จากกําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาํ หรับปี บวกกลับด้วยสํารองค่าใช้จ่าย
และรายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
17.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั

หน่วย : บาท
2557

2558

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

8,524,882.62

7,210,417.42

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว

(154,583.60)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

8,370,299.02

(128,344.20)
7,082,073.22

17.2 กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้

หน่วย : บาท
2557

2558
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

39,431,474.20

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

20%

34,154,924.65
20%

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

7,886,294.84

6,830,984.93

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

484,004.18
8,370,299.02

251,088.29
7,082,073.22

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

21.23%

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

20.74%

- 21 18. เงินปันผลจ่าย
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานวน 50,000
หุ้น ในอัตราหุ้นละ 400.00 บาท จากผลการดําเนินงานปี 2555 เป็ นจํานวนเงิน 20 ล้านบาท ซึ่ งได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่
8 เมษายน 2558
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานวน 50,000
หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2,000.00 บาท จากผลการดําเนินงานปี 2555 ถึง 2558 เป็ นจํานวนเงิน 100 ล้านบาท ซึ่ งได้มีการจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานวน 50,000
หุ้น ในอัตราหุ้นละ 400.00 บาท จากผลการดําเนินงานปี 2554 และ 2555 เป็ นจํานวนเงิน 20 ล้านบาท ซึ่ งได้มีการจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 8 เมษายน 2557
19. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
19.1 ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
นางสาวอรสา วิมลเฉลา

ลักษณะ

ลักษณะธุรกิจ/

นโยบาย

ความสัมพันธ์

รายการ

กําหนดราคา

ผูถ้ ือหุ้น

คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ

ไม่มีค่าตอบแทน

ค่าเช่าที่ดิน

ไม่มีค่าตอบแทน

ขายยานพาหนะ
คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ

ราคาตลาด
ไม่มีค่าตอบแทน

ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าซ่อมแซม

ราคาตามที่ตกลงกัน
ตามสัญญา
ราคาตลาด

ขายสิ นค้า

ราคาตลาด

ขายสิ นค้า

ราคาตลาด

และกรรมการ

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

ผูถ้ ือหุ้น
และกรรมการ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน ผูถ้ ือหุ้นและ
กรรมการร่ วมกัน

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

- 22 19. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
19.2 รายการบัญชีที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2558

2557

19.2.1 ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์

37,236.00

0.00

0.00

1,572.90

46,775.23

24,371.68

0.00

56,085.12

บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
19.2.2 เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

19.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
หน่วย : บาท
2558

2557

19.3.1 ขายสิ นค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์

34,800.00

0.00

0.00

93,570.00

340.00

0.00

115,715.16

112,980.79

บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด

25,544.75

27,001.35

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม

28,453.44

229,194.00

1,618,073.37

0.00

บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
19.3.2 ค่าเช่าและบริ การ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จํากัด
19.3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

19.3.4 กําไรจากการขายรถยนต์
กรรมการ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

- 23 19. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
19.4 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู้ ริ หารสําคัญ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
2558

2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น

9,366,343.09

8,861,691.18

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

1,244,518.00

1,026,146.00

10,610,861.09

9,887,837.18

รวม
20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้

หน่วย : บาท
2558

2557

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าและวัตถุดิบ

16,757,987.19

10,284,086.45

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

39,167,705.05

36,294,282.85

2,802,264.39

3,630,379.78

ค่าเสื่ อมราคา
21. ภาระผูกพัน

21.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั มีวงเงิน LC, TR, ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ Forward contract จากธนาคาร
พาณิ ชย์ 2 แห่ง จํานวน 60 ล้านบาท คํ้าประกันโดยบริ ษทั อื่น 1 ราย และโดยส่วนตัวกรรมการ
21.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ง ออกหนังสื อคํ้าประกัน
ในการขายสิ นค้ากับลูกค้า เป็ นจํานวนเงิน 17.37 ล้านบาท และ 73,010 ดอลลาร์ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวนเงิน
37.72 ล้านบาท และ 88,852.94 ดอลล่าร์ คํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 9 และคํ้าประกันโดยส่วนตัวกรรมการ
21.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินมัดจําค่าสิ นค้าจากลูกค้า
โดยมีมูลค่าตามใบสัง่ ซื้อรวม 41.54 ล้านบาท และจํานวน 99.75 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจําแล้ว จํานวน 8.13
ล้านบาท และจํานวน 14.58 ล้านบาท ตามลําดับ

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

- 24 22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
ธุรกิจ Pumps
2558
ขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

2557

ธุรกิจ Value & Process
2558
2557

ธุรกิจ Consumable Products
2558
2557

รวม
2558

หน่วย : บาท
2557

159,662,905.69 245,174,527.06 123,832,557.17 111,781,657.09 127,320,448.10 118,281,658.20 410,815,910.96 475,237,842.35
(120,184,755.86) (197,258,099.01) (85,844,719.18) (86,215,754.19) (102,873,799.58) (94,232,672.59) (308,903,274.62) (377,706,525.79)
39,478,149.83 47,916,428.05
37,987,837.99
25,565,902.90
24,446,648.52
24,048,985.61 101,912,636.34
97,531,316.56
10,605,211.88
5,122,595.10
(40,203,049.89) (41,712,808.29)
(32,778,692.66) (26,712,449.37)
(104,631.47)
(73,729.35)
39,431,474.20
34,154,924.65
(8,370,299.02) (7,082,073.22)
31,061,175.18
27,072,851.43

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )

- 25 23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน สําหรับพนักงานทุกคนตามระเบียบกองทุน พนักงานจ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2, 4, 5, 6, 8 หรื อ 10 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับที่
พนักงานจ่ายเข้ากองทุน บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดังนี้
หน่วย : บาท
2557

2558
เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

1,409,535.58

1,370,104.59

24. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้การวัดมูลค่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 3
24.2 ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่มี
ความเสี่ ยงที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับสิ นเชื่อ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการพิจารณาสิ นเชื่อเป็ นราย ๆ และป้องกันความเสี่ ยง
โดยการแบ่งแยกหน้าที่ฝ่ายขายฝ่ ายรับชําระ ฝ่ ายบริ การหลังการขาย และมูลค่าสิ นเชื่อของสัญญาแต่ละรายมีมูลค่าไม่สูง
24.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการซื้อและขายสิ นค้าที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ วงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้องกัน
ความเสี่ ยง ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 21.1
บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
2558
สกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
หนี้สิน
เยน
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา
ยูโร
ดอลล่าร์สิงคโปร์

44,262,376.00
246,573.19
75,660.00
29,236.71

2557
แปลงค่า
เป็ นเงินบาท
13,440,699.90
8,939,215.12
1,951,309.23
1,163,606.44
25,494,830.69

สกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
7,261,470.00
44,249.56
131,999.09
6,480.00

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
( นายวิชยั ไม้แก่นสาร )
( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )

แปลงค่า
เป็ นเงินบาท
2,007,876.33
1,465,244.53
5,326,849.68
162,825.55
8,962,796.09
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ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 40,000.00 บาท
26. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
ผูบ้ ริ หารและให้แก่ผบู้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่
ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงนามและผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าระดับบริ หารรายที่สี่
ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อ
เทียบเท่า
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร จํานวน 10.61 ล้านบาท และ
9.89 ล้านบาท ตามลําดับ
27. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม ปี 2558 : 0.97 : 1 ปี 2557 : 1.36 : 1
28. การจัดประเภทบัญชีใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน ได้มีการ
จัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงิน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
การจัดประเภทรายการใหม่ที่สาํ คัญในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้
ชื่อบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร

ก่อนจัดประเภท
57,028,771.55
136,384,453.51
40,784,302.63
1,009,738.29
0.00
4,500.00
140,448,814.87
4,130,777.36
518544.68
0.00
106,440,523.40

เพิม่ (ลด)
รายการจัดประเภท
รายการปรับปรุ ง
106,197.52
309,040.77
(4,312,260.32)
(1,009,738.29)
0.00
586,255.40
4,906,760.32
4,649,322.04
(4,130,777.36)
(518,544.68)
0.00
2,931,277.00
0.00
(2,345,021.60)

หน่วย : บาท
หลังจัดประเภท

(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการตามอํานาจ (ลงชื่อ) ….…………...……………….. กรรมการตามอํานาจ
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57,134,969.07
136,693,494.28
36,472,042.31
0.00
586,255.40
4,911,260.32
145,098,136.91
0.00
0.00
2,931,277.00
104,095,501.80

- 27 28. การจัดประเภทบัญชีใหม่ (ต่อ)
การจัดประเภทรายการใหม่ที่สาํ คัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
ชื่อบัญชี

ก่อนจัดประเภท

เพิ่ม(ลด)
รายการจัดประเภท

หลังจัดประเภท
รายการปรับปรุ ง

ค่าใช้จ่ายในการขาย

42,861,931.86

(923,499.57)

(225,624.00)

41,712,808.29

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

25,846,873.14

449,479.23

416,097.00

26,712,449.37

ต้นทุนทางการเงิน

576,494.70

(502,765.35)

0.00

73,729.35

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

7,210,417.42

0.00

(128,344.20)

7,082,073.22

29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดิน มีกาํ หนดอายุสญ
ั ญา 20 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2579 กับนายเกริ ก ลีเกษม ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั มูลค่าตามสัญญารวมเป็ นเงิน 14.41 ล้านบาท
30. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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