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สารจากคณะกรรมการ
ปี 2559 บริ ษทั ฯ เปลี่นแปลงครั้งยิง่ ใหญ่ ภายใต้ชื่อบริ ษทั ใหม่ “บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) หรื อ SE (เดิมชื่อ บริ ษทั
สยามราชธานี (ตะวันออก) จากัด)” รวมถึ งเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างผูถ้ ือหุ ้น แต่งตั้งบอร์ ดบริ หารคณะต่างๆ ระบบควบคุ มภายในตาม
มาตรฐาน COSO และระบบควบคุมคุณภาพ ISO9001 ระบบบัญชีมาตรฐานบัญชีชุดใหญ่ เพื่องานพัฒนาก้าวไปสู่ องค์กรที่มีการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporated Governance) รวมถึงการเตรี ยมตัวเข้าสู่ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็ นความมุ่งมัน่ ของเรา เพื่อยกระดับการให้บริ การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร เพื่อสร้างความพึง
พอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้า และร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาอุสาหกรรมไทยให้เติ บโตยัง่ ยืน ภายใต้สโลแกน “Industrial Equipment
Solution Provider” แม้วา่ ปี นี้ ภาคอุตสาหกรรมน้ ามัน ปิ โตรเคมี ยานยนต์ ผูร้ ับเหมาและอื่นๆ ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักของเรา จะยังคงอยูใ่ น
สภาวะชะลอตัว แต่ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ยังคงอยูใ่ นระดับที่น่าพึงพอใจ โดยมีรายได้รวม 434.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06 กาไร
สุทธิรวม 26.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.68 อันเกิดจากค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมตัวเข้าตลาด และการปรับผังองค์กร เพื่อรองรับการขยายงาน
ในอนาคต
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีโครงการสร้างอาคารศูนย์บริ การวิศวกรรม (Workshop) เพื่อขยายงานขายบริ การให้กบั กลุ่มอุตสาหกรรม
เพื่อสร้างรายได้ใหม่ๆ ภายใต้ความหลากหลายของสิ นค้าและบริ การให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่ การเป็ นผูน้ างานขายและงานบริ การ
ภาคอุตสาหกรรมของไทย และรองรับงานที่จะขยายตัวภายใต้ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับโครงการ Eastern Economic Corridor ( EEC ) ที่
รัฐบาลมุ่งมัน่ สนับสนุนอย่างเต็มที่ในอนาคต 5 ปี จากนี้ไป
ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ผมขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงคณะผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกท่าน
ที่ทุ่มเททั้งแรงใจ แรงกาย ตลอดปี ที่ผา่ นมาตลอดจนผูใ้ ห้การสนับสนุนทุกภาคส่ วนที่มอบความไว้วางใจและช่วยผลักดัน จนทาให้บริ ษทั ฯ
สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็ นผลสาเร็ จในปี นี้ บริ ษทั จะรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม บริ ษทั ฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าในปี 2560 ท่ามกลางการขยายตัวของโครงการ EEC จะทาให้เศรษฐกิจของภาค
ตะวันออก และบริ ษทั เจริ ญเติบโตต่อไปอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน

นายธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ

รายงานประจาปี 2559 | 1

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ณ 1 ม .ค.2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้านบาท ร้ อยละ
164.81
84.15
195.84
100.00
90.34
46.13
93.31
47.65
102.52
52.35

ตรวจสอบแล้ว
ณ 31 ธ .ค.2557
ณ 31 ธ .ค.2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ
230.30
89.10
205.05
90.09
258.47
100.00
227.60
100.00
145.66
56.35
107.44
47.21
148.88
57.60
111.82
49.13
109.60
42.40
115.78
50.87

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

ร้ อยละ
88.73
100.00
35.27
37.46
62.54

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

ปี 2556
ล้านบาท
ร้ อยละ
383.19
97.84
8.47
2.16
391.66
100.00
283.82
72.46
39.53
10.09
24.62
6.29
0.64
0.16
8.52
2.17
34.53
8.82

อัตราส่ วนทางการเงิน

หน่ วย

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาชาระหนี้
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปันผล

เท่า
วัน
วัน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ
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ปี 2557
ล้านบาท
ร้ อยละ
475.24
98.93
5.12
1.07
480.36
100.00
377.71
78.63
41.71
8.68
26.71
5.56
0.07
0.02
7.08
1.47
27.07
5.64

ปี 2556
1.82
52.67
69.45
25.93
8.82
33.68
17.63
2.00
0.91
n/a
34.75

ปี 2558
ล้านบาท ร้ อยละ
410.82
97.48
10.61
2.52
421.43 100.00
308.90
73.30
40.20
9.54
32.78
7.78
0.10
0.02
8.37
1.99
31.06
7.37

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

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2557
ปี 2558
1.58
1.91
69.18
89.26
77.04
100.70
20.52
24.81
5.64
7.37
25.53
27.56
11.92
12.78
2.11
1.73
1.36
0.97
78.79
652.68
73.87
386.33

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

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
 ประธานกรรมการ
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสิ ทธิชัย ลีเกษม
 กรรมการ
 กรรมการบริหาร

นายวิชัย ไม้ แก่นสาร





กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

นางสาวอรสา วิมลเฉลา





กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ ยง

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช






กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

นางจันทร์ จิรา สมัครไทย





กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
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คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

นางสาวจิรนาถ สุ มานนท์





กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

นายณรงค์ ศักดิ์ โตรุ่ งเรืองยศ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ ยง
 ผู้จัดการฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีระบบปั๊ม

นายกิตติพนั ธ์ เชื้อทอง
 กรรมการบริหาร
 ผู้จัดการฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์
วัสดุและนวัตกรรม
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นางสิ ษฏ์ ฐา แซ่ เตียว
 กรรมการบริหาร
 ผู้จัดการฝ่ ายสนับสนุน
 เลขานุการบริษัท

นางมาลี อินทร
 กรรมการบริหาร
 ผู้จัดการฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์
การจัดการกระบวนการผลิต
และระบบท่ อ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “SE”) (เดิ มชื่ อ “บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จากัด”) จด
ทะเบี ยนก่อตั้งขึ้ นเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบี ยนเริ่ มแรก 2.00 ล้านบาท มีวตั ถุประสงค์เพื่อ จัดหาและจาหน่ ายสิ นค้า
อุตสาหกรรมในกลุ่มผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มที่ ครอบคลุมทุ กลักษณะการใช้งานทั้งน้ า ของเหลว ของหนื ด และอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยบริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าและรับรู ้ถึงความต้องการสิ นค้าและบริ การอื่นๆ ที่สาคัญในโรงงานอุตสาหกรรม บริ ษทั ฯ จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจโดยเพิ่มการ
จัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าอุตสาหกรรมอีก 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิ ตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม รวมถึงงานบริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สิ นค้า
อุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ยงั คงเป็ นสิ นค้าหลักที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายมาจนถึงทุกวันนี้
จุดเริ่ มต้นของบริ ษทั ฯ เริ่ มจากในปี 2527 ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริ ษทั เอ็นจิเนี ยริ่ ง โปรดักส์ จากัด (“เอ็นจิเนี ยริ่ ง โปรดักส์”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริ การด้านวิศวกรรมออกแบบและจาหน่ายระบบปั๊ มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรม และเนื่องด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจส่ งผลให้เกิดการลงทุนอย่างมากตามแนวทางของภาครัฐในโครงการอีสเทิร์นซี บอร์ ด
(Eastern Seaboard) ในภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่ งถื อเป็ นจุ ดยุทธศาสตร์ ของการขนส่ งและการลงทุ นในภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทาให้โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มจานวนขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้วย
เหตุน้ ี ในปี 2536 ผูบ้ ริ หารจึงได้แยกการดาเนิ นธุ รกิจจาก เอ็นจิเนี ยริ่ ง โปรดักส์ และจัดตั้งบริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มที่ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานทั้งน้ า
ของเหลว ของหนืด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้ งั อยูใ่ นนิ คม
อุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย จากการที่บริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีและเข้าถึง
กลุ่มลูกค้า ทาให้บริ ษทั ฯ รับรู ้ถึงความต้องการในสิ นค้าและบริ การในส่ วนอื่นๆ ที่สาคัญในโรงงานอุตสาหกรรม บริ ษทั ฯ จึงเพิ่มการจัดหา
และจาหน่ ายสิ นค้าไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม รวมถึงงานบริ การ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม
ด้วยวิสยั ทัศน์ของกลุ่มผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที่มุ่งขยายการจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมและการบริ การให้ครอบคลุมกลุ่ม
ลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมทัว่ ประเทศ ในปี 2552 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดสานักงานกรุ งเทพฯ และเพิ่มที มงานวิศวกรฝ่ ายขาย เพื่อนาเสนอและ
จาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต
และระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล และภูมิภาคต่างๆ ทัว่
ประเทศไทย รวมถึงโอกาสในการจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมไปยังลูกค้าในต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุรกิจภายใต้แนวคิด Industrial Equipment Solution Provider กล่าวคือ บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั หาและจาหน่าย
สิ นค้าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดสรรสิ นค้าคุณภาพ นาเสนอทางเลือกและนวัตกรรมใหม่ บริ การด้วยความจริ งใจ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า รวมถึงการให้บริ การด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าอุตสาหกรรม การให้บริ การหลังการขาย และการ
ให้บริ การซ่อมบารุ ง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานและเพิ่มอายุการใช้งานของสิ นค้าให้มากยิง่ ขึ้น
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริ ษทั ใหม่เป็ นบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน) ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
0.50 บาท และทุนที่ชาระแล้วจานวน 90,000,000 บาท สาหรับหุ ้นสามัญที่เหลืออีกจานวน 60,000,000 หุ ้น บริ ษทั ฯ ออกไว้เพื่อรองรับการ
เสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริ ษทั จากเดิม 90,000,0000 บาท เป็ น 120,000,000
บาท บริ ษทั ฯได้จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 60,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
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ประชาชนทัว่ ไป ( Initial Public Offering) ในราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญหุ ้นละ 2.45 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 147,000,000 บาท และเริ่ มการ
ดาเนินการซื้อขายเป็ นครั้งแรก ( First Trading Day) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

4.1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมและให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 3
กลุ่มผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division)
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายปั๊ มสูบส่งน้ าและของเหลวที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสู ง และโครงการ
น้ าของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท รายละเอียดดังนี้
1.1 ปั๊ มประเภทหมุนเหวีย่ ง (Centrifugal Pump) เป็ นปั๊ มที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ปั๊ มประเภทนี้เหมาะ
สาหรับของเหลวใสและมีความหนื ดต่า ส่ วนใหญ่ใช้ในระบบสาธารณูปโภคและกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊ ม
ประเภทหมุนเหวีย่ งที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่าย ได้แก่
 ปั๊ ม Horizontal End Suction
 ปั๊ ม Vertical In-Line Multi Stage
 ปั๊ ม Immersible
 ปั๊ ม Vertical Turbine
 ปั๊ ม Submersible
 ปั๊ ม Horizontal Split Case
 ปั๊ ม Axial Flow
1.2 ปั๊ มประเภทแทนที่บวก (Positive Displacement Pump) เป็ นปั๊ มที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายของเหลวจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง ปั๊ ม
ประเภทนี้เหมาะสาหรับของเหลวที่มีความหนืดสูง ส่วนใหญ่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊ มประเภทแทนที่
บวกที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่าย ได้แก่
 ปั๊ ม Screw
 ปั๊ ม Piston
 ปั๊ ม Peristaltic
 ปั๊ ม Air Operated Double Diaphragm
 ปั๊ ม Diaphragm Metering
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่ องอัดก๊าซ Liquid Ring และเครื่ องอัดก๊าซ
Centrifugal
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ (Process and Piping Solution Division)
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
2.1 อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
 อุปกรณ์เพื่อการคัดแยกวัสดุ ได้แก่ สเตรนเนอร์ ฟิ ลเตอร์ เครื่ องเหวีย่ งแยกตะกอน และเครื่ องดักละอองน้ า
 วัสดุเพื่อการดูดซึม ได้แก่ สารดูดความชื้น และตัวรองสารเร่ งการทาปฏิกิริยา
 อุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสาร
 ระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการเผาไหม้และความร้อน
 ระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการบาบัดมลพิษทางอากาศ
2.2 ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 ระบบท่อและข้อต่อ
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 แท็งก์พลาสติก
 อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน ได้แก่ วาล์วหายใจ และลิ้นแตกระบายความดัน
 ระบบป้ องกันและระงับการระเบิด ได้แก่ แผ่นแตกระบายความดัน อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดแบบไร้เปลวไฟ วาล์วตัดตอน
และสเปรย์ระงับประกายไฟ
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ วสั ดุนวัตกรรม (Innovative Material Division)
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ งในโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
3.1 ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่ กาวไซยาโนอะคริ เลต กาวอะนาโรบิค และกาวอีพอ๊ กซี่
3.2 วัสดุยาแนว ได้แก่ ซิลิโคนยาแนว อะครี ลิคยาแนว และโพลียรู ิ เทนยาแนว
3.3 วัสดุเคลือบผิว ได้แก่ น้ ายาเคลือบผิว และน้ ายากันสนิม
3.4 ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 อุปกรณ์อาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม ได้แก่ กระดาษทาความสะอาดงานอุตสาหกรรม และน้ ายาทาความสะอาด
 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ แว่นตา ถุงมือ และชุดป้ องกันร่ างกาย
 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ผ้ากันไฟ การ์ดป้ องกันสารเคมี กระจกทนความร้อน ฉนวนยางหุ ้ม
วัสดุ อุปกรณ์ซ่อมท่อรั่วฉุกเฉิ น และใบตัด-ใบเจียร์
ตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจกว่า 24 ปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการคัดสรรสิ นค้าที่มีคุณภาพสู งจากผูผ้ ลิตสิ นค้าชั้นนา
ระดับสากล และให้บริ การด้วยความจริ งใจ รวมถึงนาเสนอทางเลือกหรื อนวัตกรรมใหม่ๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดต่อสิ นค้า
และบริ การ อีกทั้ง บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นพัฒนาการดาเนิ นงานและการให้บริ การที่เกี่ยวกับสิ นค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง
โดยนามาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทัว่ โลกมาใช้ควบคุมคุณภาพสิ นค้าและบริ การ บริ ษทั ฯ ได้
รับรองคุณภาพในด้านการออกแบบ จาหน่าย ประกอบ ติดตั้ง และบริ การหลังการขายสาหรับสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิต
และงานซ่อมบารุ ง ได้แก่ ปั๊ มสูบส่งน้ าและของเหลว ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง ด้วยความมุ่งมัน่ ในการประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่าย
สิ นค้าอุตสาหกรรมและการให้บริ การที่มีคุณภาพสูงสุด จึงทาให้บริ ษทั ฯ เป็ นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม
ในจังหวัดระยอง จังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก และจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย ตลอดจนบริ ษทั ฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากคู่คา้ ทาง
ธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับแผนในอนาคตจากการก่อสร้างศูนย์บริ การวิศวกรรม ( Workshop) บริ ษทั ฯ ได้มีวางแผนขยายธุรกิจด้านงานบริ การโดย
แบ่งงานบริ การสิ นค้าจากทั้ง 3 ฝ่ ายเป็ นลักษณะงาน บริ การเคลือบพื้นผิวเครื่ องจักร อุปกรณ์และระบบท่อ ให้บริ การงานออกแบบและตัด
เย็บฉนวนหุม้ เครื่ องจักรและอุปกรณ์แก่โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงใช้เป็ นสถานที่บริ การประกอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบปั๊ มสู บ
ส่งน้ า,ของเหลวและอุปกรณ์ในระบบท่อ

4.2. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
บริ ษทั ฯ มีวิสัยทัศน์ ในการเป็ นหนึ่ ง ในผูน้ าการจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรม และการให้บริ การด้านต่างๆ ใน 3 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์
วัสดุนวัตกรรม รวมถึงมุ่งเน้นการนาเสนอเทคโนโลยีและทางเลือกใหม่ พร้อมส่ งมอบสิ นค้าและงานบริ การที่มีคุณภาพสู งสุ ดให้แก่
ลูกค้า
บริ ษทั ฯ มีพนั ธกิจในการดาเนิ นกิจการทั้งการจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าและการให้บริ การ เพื่อสร้างประโยชน์และความพึงพอใจ
สู งสุ ดให้แก่ลูกค้าและคู่คา้ ทางธุ รกิ จ อีกทั้ง บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ สร้ างองค์กรให้เข็มแข็งและมี ศกั ยภาพภายใต้บรรยากาศการทางานที่ ดี
รวมถึงมุ่งมัน่ บริ หารองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ พนักงาน และผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ ยวข้อง บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นเป้ าหมายในการคัดสรรสิ นค้าคุณภาพสู ง เพื่อทางเลือกที่ดีกว่าและคุม้ ค่าที่ สุดแก่ลูกค้า และการให้บริ การ
อย่างมืออาชีพ รวมถึงเสริ มสร้างศักยภาพการทางานร่ วมกันให้แก่พนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมัง่ คง พร้อมที่จะปรับตัวใน
ทุกสถานการณ์ และสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรสู่ระดับสากล
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4.3. การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
เดือน/ปี
สิ งหาคม 2536

ตุลาคม 2544
มกราคม 2552

สิ งหาคม 2558

ธันวาคม 2558

มีนาคม 2559

กุมภาพันธ์ 2560

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
 บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จากัด จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบี ยน 2.00 ล้านบาท โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่ อจัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าอุต สาหกรรมใน 3 กลุ่มผลิ ต ภัณฑ์ได้แก่ กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในจังหวัดระยองและจังหวัด ใกล้เคียง
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
 บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2.00 ล้านบาท เป็ น 5.00 ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ
 บริ ษัท ฯ เปิ ดส านั ก งานกรุ ง เทพฯ โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าเสนอและจ าหน่ า ยสิ น ค้า
อุต สาหกรรมทั้ง 3 กลุ่ มผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้แ ก่ กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิ ตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม ให้
เข้าถึ งกลุ่มลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล และจังหวัดอื่ นๆ ครอบคลุม ทุ กภาคส่ วนของ
ประเทศไทย และโอกาสในการจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมไปยังลูกค้าในต่างประเทศ
 บริ ษทั ฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่ งรับรองคุณภาพในด้านการออกแบบ จาหน่ าย
ประกอบ ติดตั้ง และบริ การหลังการขายสาหรับสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิต
และงานซ่อมบารุ ง ได้แก่ ปั๊ มสูบส่งน้ าและของเหลว ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง
 บริ ษทั ฯ ปรับโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาทเป็ น 90.00 ล้านบาท
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและสร้างความมัน่ คงทางการเงินในระยะยาวให้กบั บริ ษทั ฯ
โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 850,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เสนอ
ขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมจานวน 4 ราย โดยเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 100.00 บาทให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มที่จองซื้ อหุ ้นตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนในราคาตามมูลค่ายุติธรรมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้อหุน้ สามัญในส่ วนที่เกินกว่า
สัดส่วนการถือหุน้ เดิม ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมคือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา ได้โอนหุ ้นสามัญบางส่ วน
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นใหม่คือ นายเกริ ก ลีเกษม ซึ่ งเป็ นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงทาให้บริ ษทั ฯ มีผู ้
ถือหุน้ ทั้งหมดรวมจานวน 5 ราย
 บริ ษทั ฯ แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน และเปลี่ยนชื่อบริ ษทั ใหม่เป็ น บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่
จากัด (มหาชน)
 บริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญจากเดิมหุ ้นละ 100.00 บาท เป็ นหุ ้นละ 0.50
บาท
 บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90.00 ล้านบาท เป็ น 120.00 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญ
ใหม่จานวน 60,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท สาหรับการเสนอขายหุ ้นสามัญต่อ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering)
 9 กพ. บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริ ษทั จากเดิม 90,000,0000 บาท
เป็ น 120,000,000 บาท บริ ษทั ฯได้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 60,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ประชาชนทัว่ ไป ( Initial Public
Offering) ในราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญหุน้ ละ 2.45 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 147,000,000 บาท
 14 กพ. เริ่ มการดาเนินการซื้อขายเป็ นครั้งแรก ( First Trading Day)
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4.4. โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้ว 120,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 240,000,000 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท

กลุ่มครอบครัว
นางสาวอรสา วิมลเฉลา

นายแสงเพชร
ตันทะอธิพานิช2

1

ร้ อยละ 61.625

ร้ อยละ 10.333

นางกฤติกา
พัวพิไล
ร้ อยละ 3.542

กลุ่มครอบครัว
นางราณี เอื้อทวีกุล
ร้ อยละ 0.927

ประชาชนทัว่ ไป
ร้ อยละ 23.573

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
1. กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ประกอบด้วย
- นางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือหุน้ จานวน 96,046,400 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 40.019 ของทุนที่ออกและชาระแล้วภายหลังการเสนอ
ขายหุน้ สามัญในครั้งนี้
- นายสิ ทธิ ชยั ลีเกษม เป็ นสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนางสาวอรสา วิมลเฉลา ซึ่ งถือหุ ้นจานวน 403,600 หุ ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 0.168 ของทุนที่ออกและชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครั้งนี้
- นายเกริ ก ลี เกษม เป็ นบุ ตรที่ บรรลุนิติภาวะแล้วของนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิ ทธิ ชยั ลีเกษม ซึ่ งถื อหุ ้นจานวน
51,450,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 21.438 ของทุนที่ออกและชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครั้งนี้
2. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช เป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ โดยดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมและให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่ งแบ่งเป็ น
3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม (Pumping System Technology Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division) และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม (Innovative Material Division)
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 3,500 รายการ ภายใต้ตราสิ นค้าชั้นนาระดับสากลมากกว่า 40 ตราสิ นค้า
ซึ่งสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากสิ นค้าอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบท่อ และงานซ่อมบารุ ง
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ แบ่งตามประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์สาหรับปี 2557 – 2559 รายละเอียดดังนี้
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
โครงสร้ างรายได้
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม
245.17
51.04
159.66
37.89
166.31
38.29
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและ
ระบบท่อ
111.78
23.27
123.83
29.38
135.53
31.21
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
118.28
24.62
127.32
30.21
124.81
28.74
รวมรายได้ จากการขายและบริการ
475.24
98.93
410.82
97.48
426.65
98.24
รายได้อื่น1
5.12
1.07
10.61
2.52
7.66
1.76
รายได้ รวม
480.36
100.00
421.42
100.00
434.31
100.00
หมายเหตุ 1. รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่านายหน้า รายได้ส่งเสริ มการขาย และดอกเบี้ยรับ เป็ นต้น

5.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งเป็ น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม (Pumping System Technology Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
(Process and Piping Solution Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) และตั้งแต่ มกราคม 2560 บริ ษทั ฯ
ได้เพิ่มหน่วยงานบริ การขึ้น เป็ นกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริ การ เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division)
“One Stop Shop Pumps Supplier”
ปั๊ มเป็ นอุปกรณ์สูบส่ งของเหลวโดยอาศัยพลังงานจากแหล่งต้นกาเนิ ดเพื่อเคลื่อนย้ายของเหลวจากที่ หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ งซึ่ งอาจ
เป็ นการเคลื่อนย้ายในทิศทางจากที่ต่าไปยังที่สูงกว่าหรื อในระยะทางที่ไกลออกไป ปั๊ มที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายส่ วนใหญ่เป็ นอุปกรณ์ที่
ใช้ในระบบสาธารณูปโภคและกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์ในโรงแรม โรงพยาบาล อาคารสู ง และ
โครงการน้ าของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งปั๊ มสู บส่ งน้ าและของเหลวสามารถแบ่งตามลักษณะการทางานของปั๊ มได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ปั๊ ม
ประเภทหมุนเหวีย่ ง (Centrifugal Pump) และปั๊ มประเภทแทนที่บวก (Positive Displacement Pump)
1.1 ปั๊มประเภทหมุนเหวีย่ ง (Centrifugal Pump)
ปั๊ มประเภทหมุนเหวี่ยง หรื อเรี ยกกันทัว่ ไปว่า ปั๊ มหอยโข่ง เป็ นปั๊ มที่ นิยมใช้อย่างแพร่ หลายในโรงงานอุตสาหกรรม มีหลักการ
ทางานโดยการถ่ายเทกาลังจากเครื่ องยนต์หรื อมอเตอร์ ไปยังใบพัดของปั๊ มเพื่อให้เกิดกาลังขับหมุน ซึ่ งจะดูดของเหลวเข้าตรงกลางใบพัด
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และเหวีย่ งออกทาให้เกิดการไหลเหวีย่ งจากจุดศูนย์กลางของใบพัดไปสู่แนวเส้นรอบวงทุกทิศทางและไหลรวมกันในตัวปั๊ มไปออกทางท่อ
จ่าย ซึ่งจะสูบส่งของเหลวดังกล่าวไปยังจุดหมายตามที่ตอ้ งการ

รู ปภาพการทางานของปั๊ มประเภทหมุนเหวีย่ ง
ปั๊ มประเภทหมุนเหวี่ยงใช้กบั ของเหลวที่มีลกั ษณะใสและมีความหนื ดต่า เช่น น้ าประปา น้ าร้อน น้ าหล่อเย็น น้ าเสี ย น้ าดับเพลิง
ของเหลวใส สารเคมี เป็ นต้น ส่ วนใหญ่ใช้ในระบบสาธารณู ปโภค (Utility System) และกระบวนการผลิ ตของโรงงานอุ ตสาหกรรม
(Process Industry) โดยปั๊ มประเภทหมุนเหวีย่ งที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่าย มีหลากหลายดีไซน์ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการติดตั้ง
และการใช้งาน ดังนี้

ปั๊ม Horizontal End Suction

ปั๊ม Vertical In-Line Multi Stage

ปั๊ม Immersible

ปั๊ม Vertical Turbine

ปั๊ม Submersible

ปั๊ม Horizontal Split Case

1.2 ปั๊มประเภทแทนทีบ่ วก (Positive Displacement Pump)
ปั๊ มประเภทแทนที่บวกมีหลักการทางานโดยการสร้างโพรงขยายภายในตัวปั๊ มในขณะที่ปั๊มหมุนหรื อสู บเพื่อให้ของเหลวไหลเข้า
ไปแทนที่ โพรงภายในตัวปั๊ ม หลังจากนั้น ของเหลวจะถูกผลักออกเนื่ องจากพื้นที่ ของโพรงภายในตัวปั๊ มลดลงจากการอัดส่ งของปั๊ ม ซึ่ ง
ของเหลวจะถูกส่ งไปยังจุดหมายตามที่ตอ้ งการ ปั๊ มประเภทแทนที่บวกใช้กบั ของเหลวที่มีความหนื ดสู ง มีกากตะกอนเจือปน เช่น น้ ามัน
พืช กาว โฟม ยางมะตอย เป็ นต้น และสามารถใช้กบั ของเหลวใสบางประเภทที่ ตอ้ งการแรงดันสู ง ส่ วนใหญ่ใช้ในกระบวนการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรม (Process Industry) โดยปั๊ มประเภทแทนที่บวกที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายมีหลากหลายดีไซน์ เพื่อให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการใช้งาน ดังนี้
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ปั๊ม Screw

ปั๊ม Air Operated Double Diaphragm

ปั๊ม Diaphragm Metering

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

เครื่องอัดก๊ าซ Liquid Ring (Liquid Ring Compressor)

เครื่องอัดก๊ าซ Centrifugal (Centrifugal Compressor)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ตราสิ นค้าชั้นนาอย่างเป็ นทางการจานวน 10 ตราสิ นค้า

ตราสิ นค้ าปั๊มประเภทหมุนเหวีย่ ง

- Vertical In-Line Multi Stage
- Immersible
- Submersible
- Horizontal Split Case
- Horizontal End Suction
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Five Fighting Pump System
- Vertical Turbine
- Horizontal Split Case

Canned Motor Pump

Plastic Process Pump

- Submersible

ตราสิ นค้ าปั๊มประเภทแทนทีบ่ วก

- Screw - Peristaltic

- Diaphragm Metering

Air Operated Double Diaphragm

- Piston

ตราสิ นค้ าประเภทอืน่ ๆ

- เครื่ องอัดก๊าซ Centrifugal
- เครื่ องอัดก๊าซ Liquid Ring
บริ ษทั ฯ มีทีมวิศวกรที่ ให้บริ การด้านวิศวกรรมเกี่ ยวกับปั๊ มตั้งแต่การสอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งาน การ
คัดเลือกประเภทปั๊ มที่เหมาะสม การประกอบอุปกรณ์และส่ วนประกอบปั๊ ม การให้คาแนะนาในการติดตั้ง และการทดสอบการทางานของ
ปั๊ มในการเดินระบบครั้งแรก (Commissioning) พร้อมทั้งให้ความรู ้และคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้งานและการบารุ งรักษาปั๊ มแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความปลอดภัยสู งสุ ด อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ยังให้บริ การหลังการขาย ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหา
ซ่ อ ม เปลี่ ย น แก้ไ ข (Corrective Maintenance) อุ ป กรณ์ ใ นระบบปั๊ ม รวมถึ ง การให้ บ ริ การซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ องกัน (Preventive
Maintenance) เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและประสิ ทธิภาพการทางานของปั๊ มให้มากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้บริ การวัดประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของระบบปั๊ ม (Energy Audit Service) โดยทีมวิศวกรผูเ้ ชี่ ยวชาญ
พร้อมเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปั๊ มโดยการวัดค่าการทางาน
ต่างๆ เช่น อัตราการไหล แรงดัน กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ เป็ นต้น และจัดทารายงานพร้อมสรุ ปผลการวิเคราะห์และวิธีการแก้ไขเพื่อเป็ นทางเลือก
ให้แก่ลูกค้าในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทางานในกระบวนการให้ดียงิ่ ขึ้น
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2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ (Process and Piping Solution Division)
“Solutions for Improvement”
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
2.1 อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์เพื่อการคัดแยกวัสดุ วัสดุเพื่อการดูดซึ ม อุปกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสาร ระบบที่
เกี่ยวเนื่องกับการเผาไหม้และความร้อน และระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการบาบัดมลพิษทางอากาศ รายละเอียดดังนี้
2.1.1 อุปกรณ์ เพือ่ การคัดแยกวัสดุ (Separation Unit)
 สเตรนเนอร์ (Strainer)
เป็ นอุปกรณ์กรองแยกของแข็งที่มีขนาดมากกว่า 25 ไมครอนขึ้นไป (1 มิลลิเมตร เท่ากับ 1,000 ไมครอน) ออก
จากระบบท่อส่งของเหลว เช่น การกรองน้ าดิบเพื่อเอาเศษตะกอนหรื อทรายออกก่อนส่ งน้ าที่ไม่มีสารแขวนลอย
ปนเปื้ อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
 ฟิ ลเตอร์ (Filter)
ฟิ ลเตอร์จะกรองวัสดุได้ละเอียดกว่าสเตรนเนอร์ โดยสามารถกรองวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า 25 ไมครอน ส่ วนใหญ่
ใช้ในโรงกลัน่ น้ ามัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเคมีภณ
ั ฑ์ โรงงานเส้นใย เป็ นต้น
 เครื่องเหวีย่ งแยกตะกอน (Decanter Centrifuge)
เป็ นอุปกรณ์แยกของแข็งออกจากของเหลวโดยใช้แรงเหวี่ยงหนี ศูนย์ (Centrifugal Force) แบบต่อเนื่ อง
เพื่อให้สิ่งปนเปื้ อนหรื อวัสดุที่ตอ้ งการแยกตกตะกอนและถูกลาเลียงออกมา
 เครื่องดักละอองนา้ (Mist Eliminator)
เป็ นอุปกรณ์ดกั จับไอระเหยของของเหลวออกจากก๊าซ เพื่อให้ก๊าซที่ผ่านออกไปปราศจากไอระเหยที่เป็ น
มลภาวะ หรื อลดอัตราการสูญเสี ยไอระเหยที่มีมูลค่าสู งในกระบวนการผลิต ส่ วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่ น้ ามัน
และก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเคมี เป็ นต้น
2.1.2 วัสดุเพือ่ การดูดซึม (Absorption Unit)
 สารดูดความชื้น (Molecular Sieve)
เป็ นสารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการดูดของเหลวซึ่ งเป็ นสารที่ไม่ตอ้ งการออกจากวัตถุดิบ ส่ วนใหญ่ใช้
ในโรงกลัน่ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเคมี โรงงานน้ าตาล เป็ นต้น
 ตัวรองสารเร่ งการทาปฏิกริ ิยา (Ceramic Catalyst Bed Support)
เป็ นสารเซรามิ ก ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นก้อ นกลมป้ องกัน การไหลออกของสารระหว่า งการท าเพื่ อ ท าให้
กระบวนการทาปฏิกิริยาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถเกิ ดขึ้นได้อย่างต่อเนื่ อง ส่ วนใหญ่ใช้ใน
โรงกลัน่ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเคมี เป็ นต้น
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2.1.3 อุปกรณ์ เพือ่ แลกเปลีย่ นมวลสาร (Distillation Unit)
เป็ นอุปกรณ์ในหอกลัน่ แบบลาดับส่วนซึ่งเป็ นกระบวนการแยกสารประกอบทางเคมีออกจากกันให้อยูใ่ นรู ปของ
องค์ประกอบย่อยแต่ละตัว โดยใช้ความแตกต่างของจุดเดื อด ส่ วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี และ
โรงงานเคมี เป็ นต้น

Structure Packing

Liquid Distributors

Trays

Liquid Re-distributors

Random Packing

Support Plate

2.1.4 ระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการเผาไหม้ และความร้ อน (Thermal and Combustion Unit)
เป็ นระบบอุปกรณ์ส่งถ่ายความร้อนสาหรับเพิ่มอุณหภูมิให้แก่ของเหลวหรื อก๊าซ ได้แก่ เตาเผาความร้อนสูง เครื่ อง
ส่งผ่านความร้อน หอเผาทิ้ง ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานเคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น
เตาเผาความร้ อนสู ง

เครื่องส่ งผ่านความร้ อน

เตาเผาทิง้

2.1.5 ระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบาบัดมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Treatment Unit)
เป็ นระบบอุปกรณ์บาบัดไอระเหยที่เป็ นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อให้ไอระเหย
ดังกล่าวแปรสภาพเป็ นคาร์ บอนไดออกไซด์และน้ าก่อนปล่อยออกสู่ บรรยากาศ ส่ วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงาน
เคมี โรงงานผลิตสารเคลือบผิว โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตสี เป็ นต้น
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2.2 ระบบท่ อและอุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 ระบบท่ อ
 ท่ อ (Pipe)
เป็ นตัวกลางในการไหลผ่านของของเหลวจากตาแหน่งหนึ่ งไปยังอีกตาแหน่งหนึ่ ง ซึ่ งท่อที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่าย
ผลิ ตจากวัตถุดิบ คุ ณภาพที่ สามารถป้ องกันการสึ กกร่ อนและเกิ ดสนิ ม มี ความแข็งแรงทนทาน และมี อายุการใช้งานยาวนาน
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท รายละเอียดดังนี้
1. ท่ อพลาสติก (Plastic Pipe) เป็ นท่อที่ทาจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสู งและมีน้ าหนักเบา ได้แก่ U-PVC
,C-PVC ,PP-R และ HDPE (High Density Polyethylene) มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่ อน เกิดสนิ มและ
ทนต่อการสึ กกร่ อนจากการเสี ยดสี ของตะกอนหรื อเศษของแข็งต่างๆ ได้
2. ท่ อเหล็กชุบสังกะสี บุพลาสติก (PE Lined Galvanize Pipe) เป็ นท่อเหล็กชุบด้วยสังกะสี โดยภายในบุ
ด้วยพลาสติก PE จึงเป็ นการรวมเอาประโยชน์ของพลาสติกและเหล็กมาใช้งาน โดยพลาสติกที่ บุอยู่
ภายใน ทาให้ลดการเกิดสนิ มหรื อตะกรันเกาะบนผิวภายในท่อ ส่ วนภายนอกเป็ นโครงสร้างเหล็กที่ มี
ความแข็งแรง ทนทาน และสามารถรั บแรงดันน้ าได้สูง ส่ วนใหญ่ใช้ในระบบสาธารณู ปโภค เช่ น
ระบบน้ าดิบ น้ าประปา น้ าดี น้ าเย็น น้ าร้อน เป็ นต้น
3. ท่ อดับเพลิง (Sprinkle Pipe) เป็ นท่อเหล็กดาเคลือบน้ ามันขัดเงา ที่ได้รับมาตรฐาน FM Approved ซึ่ ง
เป็ นไปตามข้อกาหนดของการใช้ท่อน้ าดับเพลิงในระดับสากล เหมาะสาหรับงานระบบท่อดับเพลิงใน
โรงงานและอาคาร

2.1.2 อุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
 แท็งก์ พลาสติก (Plastic Tank)
เป็ นอุปกรณ์ทาจากพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) สาหรับเก็บกักน้ าและของเหลว เช่น น้ าดี
น้ าเสี ย และสารเคมี โดยสามารถติดตั้งได้ท้ งั บนดิ นและใต้ดิน ส่ วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและ
อาคาร รวมถึงใช้เป็ นถังบาบัดน้ าเสี ย
 อุปกรณ์ ควบคุมแรงดัน (Pressure / Vacuum Release and Control)
1. วาล์ วหายใจ (Breather Valve) เป็ นอุปกรณ์สาหรับควบคุมค่าความดันภายในระบบให้อยูใ่ นระดับที่
ส่วนใหญ่จะติดตั้งกับถังบรรจุของเหลวหรื อก๊าซซึ่ งจะช่วยป้ องกันไม่ให้ถงั เกิดการยุบตัวหรื อขยายตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเมื่อมีการถ่ายเทออกและสูบเข้าของของเหลวหรื อก๊าซในกระบวนการ
2. ลิน้ แตกระบายความดัน (Rupture Disc) เพื่อระบายแรงดันออกในกรณี ที่แรงดันและอุณหภูมิในระบบ
สูงเกินกว่าที่กาหนด ลิ้นแตกระบายความดันที่ถูกติดตั้งไว้จะแตกออก เพื่อปล่อยแรงดันออกนอกระบบ
โดยเป็ นอุปกรณ์ช่วยป้ องกันความปลอดภัยไม่ให้ระบบหรื ออุปกรณ์อื่นเกิ ดความเสี ยหายรุ นแรงหรื อ
เสี ยหายต่อเนื่องจากแรงดันที่เกิดขึ้น
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 ระบบป้ องกันและระงับการระเบิด (Explosion Protection and Suppression System)
เป็ นระบบอุ ป กรณ์ ที่ ถู ก ออกแบบและติ ด ตั้ง เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี ย หายจากการระเบิ ด ของอุ ป กรณ์ ใ น
กระบวนการส่ วนใหญ่ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ มีละอองฝุ่ นสู ง เช่น โรงงานผลิตนมผง กาแฟ เม็ดสี แป้ ง
เป็ นต้น และอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ป ระโยชน์ จ ากถ่ า นหิ น ผง เช่ น โรงผลิ ต ไฟฟ้ า โรงผลิ ต ปู น ซี เ มนต์
ประกอบด้วย
1. แผ่ นแตกระบายแรงดัน (Explosion Vent) ทาหน้าที่ ระบายแรงดันภายในระบบอุปกรณ์ เมื่อเกิดการ
ระเบิด โดยแผ่นจะแตกออกเมื่อแรงดันในระบบมีค่าเกินกว่าที่ กาหนดไว้ เพื่อลดความสู ญเสี ยรุ นแรง
ของระบบอุปกรณ์ในโรงงาน
2. อุปกรณ์ ป้องกันการระเบิดแบบไร้ เปลวไฟ (Flameless Explosion Venting) มีลกั ษณะเป็ นตะแกรง
ทรงกระบอกซึ่ งจะถูกติดตั้งไว้กบั ถังหรื ออุปกรณ์ที่มีความเสี่ ยงที่จะเกิ ดการระเบิ ด เป็ นอุปกรณ์ที่อบั
อากาศซึ่งจะช่วยดับเปลวไฟอย่างฉับพลัน เพื่อป้ องกันไม่ให้เปลวไฟที่เกิดจากการระเบิดภายในระบบ
ลุกลามออกมาสู่ภายนอก

3. วาล์ วตัดตอน (Isolation Valve) โดยจะทาหน้าที่ป้องกันไฟที่เกิดจากการระเบิดภายในอุปกรณ์ไม่ให้
ลุกลามผ่านท่อไปยังจุดอื่นๆ ของระบบ

4. สเปรย์ ระงับประกายไฟ (Explosion Suppression) จะสามารถตรวจจับประกายไฟหรื อ เพลิงไหม้
ภายในระบบตั้งแต่ระยะเริ่ มต้น โดยเซ็นเซอร์ ตรวจจับเปลวไฟจะส่ งสัญญาณเพื่อให้อุปกรณ์ดงั กล่าว
ทางานโดยการฉี ดสารเคมีเพื่อดับเพลิง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ตราสิ นค้าชั้นนาอย่างเป็ นทางการจานวน 13 ตราสิ นค้า

ตราสิ นค้ าอุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต

- ฟิ ลเตอร์
-

- สเตรนเนอร์ -

- อุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนสาร - ตัวกรองสารเร่ งการ
- เครื่ องดักละอองน้ า
ทาปฏิกิริยา

เครื่ องเหวีย่ งแยกตะกอน สารดูดความชื้น

- ระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการ
เผาไหม้และความร้อน

เครื่ องดักละอองน้ า

- ระบบที่เกี่ยวเนื่องกับ
การบาบัดมลพิษทางอากาศ
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ตราสิ นค้ าระบบท่ อและอุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง

- ท่อและข้อต่อ -

ท่อและข้อต่อ -

- วาว์ลหายใจ
- ลิ้นระบายแรงดัน
- แผ่นแตกระบายแรงดัน
- อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดแบบไร้เปลวไฟ
- สเปรย์ระงับประกายไฟ

ท่อและข้อต่อ
- ท่อและข้อต่อ
- แท็งก์พลาสติก

บริ ษทั ฯ มีทีมวิศวกรฝ่ ายขายที่ให้บริ การด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อตั้งแต่การสอบถามความ
ต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งาน การคัดเลือกประเภทอุปกรณ์ที่เหมาะสม การให้คาแนะนาในการติดตั้ง และการทดสอบการทางานของ
อุปกรณ์ ในการเดิ นระบบครั้งแรก (Commissioning) พร้อมทั้งให้ความรู ้และคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้งานและการบารุ งรักษาอุปกรณ์ แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ วสั ดุนวัตกรรม (Innovative Material Division)
“Intelligence Solutions for Maintenance & Production”
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ งในโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
3.1 ผลิตภัณฑ์ กาว (Adhesive)
3.1.1 กาวไซยาโนอะคริเลต (Cyanoacrylate)
เป็ นกาวที่ ใช้ระยะเวลาการยึดติ ดน้อย ใช้ปะติ ดชิ้ นงานที่ มีขนาดเล็ก และสามารถใช้ได้กับวัสดุ หลากหลาย
ประเภท เช่น พลาสติก ยาง โลหะ หนัง กระดาษ แก้ว เซรามิก เป็ นต้น ส่ วนใหญ่ใช้ในการประกอบชิ้นส่ วนใน
สายการผลิ ตของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่ น ยานยนต์ อุปกรณ์ กีฬา อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น รวมถึ งงาน
ซ่อมแซมและบารุ งรักษาเครื่ องจักรต่างๆ
3.1.2 กาวอะนาโรบิค (Anaerobic)
เป็ นกาวที่ จะเกิ ดการแข็งตัวและยึดติดกับชิ้นงานเมื่ออยู่ในสภาวะที่ ไม่มีอากาศและใช้กบั งานยึดติดโลหะกับ
โลหะเท่านั้น กาวอะนาโรบิคแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
 นา้ ยาล็อคเกลียว (Thread Locking)
เป็ นน้ ายาที่ใช้สาหรับยึดติดสลักเกลียวและชิ้นส่วนที่เป็ นเกลียว เช่น สกรู น็อตยึด เป็ นต้น เพื่อป้ องกันไม่ไห้
เกลียวคลายตัวและสูญเสี ยแรงยึด
 นา้ ยาซีลเกลียว (Thread Sealing)
เป็ นน้ ายาที่ใช้แทรกซึมในช่องระหว่างเกลียวของท่อ เพื่อป้ องกันการรั่วไหลของของเหลวหรื อก๊าซระหว่าง
บริ เวณเกลียวเชื่อมต่อของจุดต่อท่อ สามารถนามาใช้แทนเทปพันเกลียวและน้ ายาทาท่อได้
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 นา้ ยาตรึงเพลา (Retaining)
เป็ นน้ ายาเชื่ อมชิ้นส่ วนโลหะที่เป็ นการประกอบแบบสวมใส่ โดยเฉพาะชิ้นส่ วนที่ มีรูปทรงกระบอก เพื่อ
เพิ่มความแข็งแรงของชิ้นส่ วนบริ เวณสวมอัดและยึดชิ้ นส่ วนไม่ให้หลุดหลวมได้ ส่ วนใหญ่ใช้ซ่อมเบ้า
ลูกปื น ยึดบูช ตรึ งเพลาเกียร์หรื อรอก เป็ นต้น
 ปะเก็นเหลว (Gasketing)
เป็ นน้ ายาสาหรับยึดหรื อประกบหน้าแปลนโลหะเข้าด้วยกัน เพื่อป้ องกันการรั่วไหลของของเหลวหรื อก๊าซ
ออกจากระบบอุปกรณ์ตรงบริ เวณรอยต่อหน้าแปลน
 ปะเก็นแผ่น (Gasket Sheet) และปะเก็นวงโลหะ (Spiral Wound Gasket)
เป็ นวัสดุที่มีลกั ษณะเป็ นแผ่นกั้นระหว่างหน้าสัมผัสวัสดุสองชิ้นที่จะนามายึดหรื อประกบติดกัน เพื่อป้ องกัน
การรั่วไหลของของเหลว ก๊าซ หรื อ อากาศ ออกจากข้อต่อหน้าแปลนท่อ อุปกรณ์ และเครื่ องจักร
3.1.3 กาวอีพ๊อกซี่ (Epoxy)
เป็ นกาวที่เหมาะสาหรับงานซ่อมแซมทัว่ ไปในลักษณะการปะ อุด เชื่อม ผนึ กรอยรั่วซึ มของวัสดุ เช่น ไม้ เหล็ก
อะลูมิเนียม สังกะสี คอนกรี ต กระจก กระเบื้อง เป็ นต้น
3.2 วัสดุยาแนว (Sealant)
เป็ นวัสดุที่ใช้อุดร่ องระหว่างรอยต่อของพื้นผิว เพื่อป้ องกันการรั่วไหลผ่านรอยแยกที่เกิดจากการขยายตัวหรื อเสื่ อมสภาพ
ของพื้นผิวตามอายุการใช้งาน วัสดุยาแนวแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน รายละเอียด
ดังนี้
3.2.1 ซิลโิ คนยาแนว (Silicone Sealant)
เป็ นยาแนวสาหรับรอยแยกขนาดเล็ก ใช้ได้กบั งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเฉพาะวัสดุที่มีพ้ืนผิวมันเงา
เช่น กระจก อะลูมิเนียม เซรามิก โลหะ เป็ นต้น มีความทนทานต่อรังสี ยวู แี ละสารเคมี แต่ไม่สามารถทาสี ทบั ได้

3.2.2 อะครีลคิ ยาแนว (Acrylic Sealant)
เป็ นยาแนวที่ใช้สาหรับทาเพื่อป้ องกันหรื อซ่อมแซมรอยรั่วและแตกร้าวในบริ เวณอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง เช่น
หลังคา รางน้ า ฝาผนัง ระเบียง เป็ นต้น มีความยืดหยุน่ ค่อนข้างสูงและสามารถทาสี ทบั ได้
3.2.3 โพลียูริเทนยาแนว (Polyurethane Sealant)
เป็ นยาแนวที่สามารถยึดเกาะกับคอนกรี ต มีความยืดหยุน่ สูง ทนทานต่อรังสี ยวู ี และสามารถทาสี ทบั ได้ ส่วนใหญ่
ใช้กบั รอยต่อของผนังอาคาร งานไม้ และวงกบประตูหรื อหน้าต่าง
3.3 วัสดุเคลือบผิว
3.3.1 นา้ ยาเคลือบผิว (Coating Product)
เป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับซ่ อมแซมและปกป้ องพื้นผิวของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่เป็ นโลหะ คอนกรี ต และยางที่
เกิดการสึ กกร่ อนและชารุ ดให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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3.3.2 นา้ ยากันสนิม (Rust Treatment)
เป็ นสารเคลือบผิวเพื่อหยุดยั้งการลุกลามของสนิ ม สามารถใช้กบั โลหะทุกประเภท เช่น ท่อ ถัง โครงสร้างเหล็ก
เป็ นต้น

3.4 ผลิตภัณฑ์ เพือ่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety & Protective)
3.4.1 อุปกรณ์ อาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม
 กระดาษทาความสะอาดงานอุตสาหกรรม (Wiper)
เป็ นวัสดุซบั เช็ดแทนเศษผ้า ใช้สาหรับเช็ดทาความสะอาดเครื่ องมือ เครื่ องจักร อะไหล่ และชิ้นงานต่างๆ ให้
ปราศจากคราบน้ า น้ ามัน กาว จารบี สารเคมี หรื อของเหลวอื่นๆ ส่ วนใหญ่ใช้ในงานซ่ อมบารุ งเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ การเช็ดชิ้นงานก่อนการประกอบชิ้นส่วน การเช็ดชิ้นงานก่อนนาเข้ากระบวนการผลิต การเช็ด
ชิ้นงานก่อนและหลังทาสี และการเช็ดชิ้นงานที่ตอ้ งการความสะอาดสูง
 นา้ ยาทาความสะอาด (Liquid Cleanser)
1. น้ายาล้ างเครื่องมือเครื่องจักร (Equipment Detergent) เป็ นน้ ายาทาความสะอาดคราบสิ่ งสกปรกบน
เครื่ องมือและเครื่ องจักรสาหรับงานอุตสาหกรรมหนักเช่น น้ ามัน จารบี เป็ นต้น

2. สบู่เหลวล้ างมือ (Hands Cleanser) เป็ นสบู่เหลวที่มีส่วนผสมของเม็ดขัดพลาสติก เพื่อช่วยในการขจัด
คราบน้ ามัน จารบี และคราบสกปรกต่างๆ ที่ติดบนฝ่ ามือ

3. น้ายาลอกปะเก็น (Gasket Remover) เป็ นน้ ายาสาหรับลอกหรื อขจัดคราบปะเก็นเก่าและเขม่าดาอัน
เนื่องมาจากคาร์บอนในน้ ามันหล่อลื่นและจารบีที่ไหม้ติดบนหน้าแปลนของเครื่ องจักรต่างๆ

3.4.2 อุปกรณ์ เพือ่ ความปลอดภัยส่ วนบุคคล
 แว่ นตา (Safety Glasses)
เป็ นผลิตภัณฑ์ป้องกันดวงตาจากอันตรายที่เกิดจากเศษวัสดุ ประกายไฟ และรังสี ต่างๆ
 ถุงมือ (Safety Gloves)
เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ป้ องกัน การบาดเจ็ บ ของฝ่ ามื อ ที่ เ กิ ด จากของมี ค มและสารเคมี อ ัน ตรายในระหว่า งการ
ปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ถุงมือช่างทัว่ ไป ถุงมือป้ องกันการบาดเฉื อน และถุงมือป้ องกันสารเคมี
ถุงมือช่างทั ่วไป
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ถุงมือป้องกันการบาดเฉือน

ถุงมือป้องกันสารเคมี

 ชุดป้ องกันร่ างกาย (Safety Suit)
เป็ นผลิตภัณฑ์สวมใส่เพื่อป้ องกันร่ างกาย ได้แก่ ชุดป้ องกันฝุ่ นและละอองสารเคมี สามารถป้ องกันร่ างกาย
จากฝุ่ นและละอองสารเคมี และชุดผจญเพลิงที่สามารถป้ องกันร่ างกายจากความร้อนของเปลวไฟได้ ส่ วน
ใหญ่ใช้ในโรงงานเหล็ก โรงไฟฟ้ า และงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน
ชุดป้องกันฝุน่ และละอองสารเคมี

ชุดผจญเพลิง

3.4.3 อุปกรณ์ เพือ่ ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
 ผ้ากันไฟ (Fire Blanket)
เป็ นผ้าที่ทามาจากทรายแก้วธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติในการทนความร้อนสู ง เพื่อป้ องกันสะเก็ดไฟจากงาน
เชื่อมหรื อตัดเหล็ก ตัดเย็บเป็ นฉนวนหุม้ เครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้ องกันการสูญเสี ยความร้อน เป็ นต้น

 การ์ ดป้ องกันสารเคมี (Safety Shield)
การ์ ดป้ องกันสารเคมีจะถูกติดตั้ง เพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่อเครื่ องจักรจากการสัมผัสกับละอองสารเคมี
โดยตรงและป้ องกันการเกิดอันตรายแก่ผทู ้ ี่ปฎิบตั ิงานในบริ เวณโดยรอบ

 กระจกทนความร้ อน (Safety Sight Glass)
เป็ นกระจกแบบแท่งยาวและวงกลมที่ใช้สาหรับวัดระดับของเหลวในเครื่ องผลิตไอน้ า (Boiler) หรื อภายใน
ถัง ของกระบวนการผลิ ต ซึ่ ง มี ค วามทนทานต่ อ สภาวะที่ มีค วามผันผวนของอุ ณหภู มิ แ ละความดัน ใน
ระดับสูง

 ฉนวนยางหุ้มวัสดุ (Insulation)
เป็ นฉนวนยางดาที่มีค่าการนาความร้อนต่า สามารถต้านทานการซึ มผ่านของความชื้น ใช้สาหรับหุ ้มติดกับ
ท่อ ถัง และเครื่ องจักรต่างๆ เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยความร้อน ความเย็น หรื อลดเสี ยงรบกวนที่เกิดจากการ
ทางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์

 อุปกรณ์ ซ่อมท่อรั่วฉุกเฉิน (Pipe Repairing Kit)
เป็ นอุปกรณ์สาหรับซ่อมแซมท่อที่เกิดการรั่วไหลของของเหลวหรื อก๊าซ โดยที่ไม่ตอ้ งหยุดการดาเนิ นงาน
ของกระบวนการผลิตหรื อปิ ดวาล์วเพื่อซ่อมแซม
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 ใบตัด –ใบเจียร์ (Cutting and Grinding disc)
เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัด การขัด การเจี ยร์ การตกแต่งชิ้นงาน โดยใช้ร่วมกับเครื่ องมือตัดหรื อเครื่ องขัด
ไฟฟ้ าในงานตัดเหล็ก งานขัดผิวชิ้นงาน งานเชื่อมประกอบท่อ หรื องานตกแต่งชิ้นงานต่างๆ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ตราสิ นค้าชั้นนาอย่างเป็ นทางการจานวน 6 ตราสิ นค้า
ตราสินค้ า
1. LOCTITE

2. SCI

3. KIMBERLY-CLARK

4. RAMCO

สินค้ าทีจ่ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่
- กาวไซยาโนอะคริ เลต - กาวอะนาโรบิค
- กาวอีพอ๊ กซี่
วัสดุเคลือบผิว ได้แก่
- น้ ายาเคลือบผิว
- น้ ายากันสนิม
ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่
- น้ ายาทาความสะอาด
วัสดุยาแนว ได้แก่
- ซิลิโคนยาแนว
- อะครี ลิคยาแนว
- โพลียรู ิ เทนยาแนว
ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่
- กระดาษทาความสะอาดงานอุตสาหกรรม
- สบู่เหลวล้างมือ
- แว่นตา
- ถุงมือ
- ชุดป้ องกันร่ างกาย
ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่
- การ์ดป้ องกันสารเคมี

5. ORIHARA & ORIX

ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่
- อุปกรณ์ซ่อมท่อรั่วฉุกเฉิ น

6. HEPTAGON

ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่
- ผ้ากันไฟ
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4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ ธุรกิจงานบริการ (Service Business)
4.1. งานเคลือบพืน้ ผิว (Coating)
บริ ษทั ฯ ให้บริ การงานเคลือบพื้นผิวสาหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้ องกันการกัดกร่ อนของสารเคมีที่มีสภาพเป็ น
กรดหรื อด่างและเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทกและแรงเสี ยดสี รวมถึงงานซ่อมแซมพื้นผิวที่ ชารุ ด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานและเพิ่มอายุการใช้งาน โดยมีทีมงานวิศวกรให้บริ การเคลือบพื้นผิวเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่โรงงานของลูกค้า หรื อ
เคลื่อนย้ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์มาดาเนินการเคลือบพื้นผิวที่บริ เวณพื้นที่ของบริ ษทั ฯ
งานเคลือบพืน้ ผิวสาหรับท่อ

4.2. งานตัดเย็บฉนวนหุ้ม (Removable Insulation Jacket)
บริ ษทั ฯ ให้บริ การออกแบบและตัดเย็บฉนวนหุม้ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันการสู ญเสี ยความ
ร้อน ความเย็น หรื อลดระดับเสี ยงรบกวนที่เกิดจากการทางาน โดยบริ ษทั ฯ จะสอบถามความต้องการของลูกค้า คัดเลือกวัสดุที่ใช้
ในการตัดเย็บที่เหมาะสม และตัดเย็บฉนวนหุ ้มตามความต้องการ โดยฉนวนหุ ้มมีคุณสมบัติในการกันน้ า ทนต่ออุณหภูมิสูงและ
สารเคมี ที่อาจเป็ นอันตรายต่อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ โดยฉนวนหุ ้มสามารถถอดออกจากเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เพื่อทาความ
สะอาด ซ่อมบารุ งและนากลับมาห่อหุม้ ใหม่ได้
งานตัดเย็บฉนวนหุม้ สาหรับเครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อน

4.3. งานติดตั้งระบบท่ อนา้ ท่ อลม (Piping Installation)
บริ ษทั ฯ ให้บริ การรื้ อถอน ประกอบ ติดตั้ง และทดสอบระบบท่อน้ า ท่อลม เพื่อทดแทนระบบท่อเดิมที่มีปัญหาสนิ มใน
ตัวท่อ ท่อรั่ว โดยเลือกใช้ท่อวัสดุที่แตกต่างจากท่อเหล็กทัว่ ไป อาทิเช่น ท่อเหล็กบุภายในด้วยพลาสติก PE, ท่อ PP-R เพื่อเป็ น
ทางเลือกใหม่ที่สามารถใช้งานได้ทนทาน โดยปราศจากปั ญหาสนิม ท่อรั่ว ท่อแตกอีกต่อไป
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4.4. งานบริการเกีย่ วกับระบบปั๊ม (Pump Service)
บริ ษทั ฯ มี ทีม งานวิศวกรผูช้ านาญงาน และมี ฐานลู กค้าที่ ใช้ตราสิ นค้าของบริ ษทั ฯ จานวนมากจึ งพร้ อมให้บริ การ
ตรวจเช็คและซ่อมแซม (Check Repair) รวมถึงงานติดตั้งปั๊ มใหม่ เพื่อทดแทนปั๊ มเก่าที่ชารุ ดเสี ยหาย หรื อใช้งานมายาวนานหลาย
10 ปี และยังครอบคลุมถึงงานตรวจสอบซ่อมบารุ งเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance) ให้กบั ระบบปั๊ มตราสิ นค้าที่จาหน่ายอยู่
นอกจากนี้ยงั มีงานบริ การตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานของปั๊ ม พร้อมรายงานว่ามีความเหมาะสมหรื อควรต้องปรับปรุ งเพื่อ
ใช้งานปั๊ มให้มีประสิ ทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายมากยิง่ ขึ้น

5.2. การตลาดและการแข่ งขัน
5.2.1. กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายและช่ องทางการจาหน่ าย
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ คือ โรงงานอุตสาหกรรมซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้สินค้าโดยตรง โดยบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการจาหน่ายสิ นค้าให้แก่
กลุ่มลูกค้าที่มีที่ต้ งั อยูใ่ นภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย รวมถึงการขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทัว่ ประเทศไทย ทั้งนี้
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
1. อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
2. อุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ
3. อุตสากรรมเคมีภณั ฑ์
4. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
5. อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม
6. อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
7. อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน
โรงงานอุตสาหกรรมจะมีความต้องการใช้สินค้าเมื่อเกิดการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ การขยายสายการผลิต การซ่อมบารุ งเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ การซื้อสิ นค้าใหม่เพื่อทดแทนสิ นค้าเดิมที่เสื่ อมสภาพหรื อชารุ ด และการใช้งานในการดาเนินงานทัว่ ไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จาหน่าย
สิ นค้าอุตสาหกรรมผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางการจาหน่ายทางตรง และช่องทางการจาหน่ายทางอ้อม รายละเอียดดังนี้
1. ช่ องทางการจาหน่ ายทางตรง (Direct Distribution Channel)
บริ ษทั ฯ จาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมให้แก่ผใู ้ ช้งานโดยตรงซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าไปเพื่อใช้งานเอง ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้า
โรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2556 - 2559 สัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่อรายได้จากการขายและบริ การรวมเท่ากับ
ร้อยละ 80.89 ร้อยละ 70.39 ร้อยละ 79.06 และร้อยละ 73.81 ตามลาดับ โดยสิ นค้าที่จาหน่ายผ่านช่องทางการจาหน่ายทางตรงโดยส่ วนใหญ่
จะเป็ นสิ นค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มและกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่ องกับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
โดยทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายจะเข้าพบผูใ้ ช้งานโดยตรงเพื่อสอบถามความต้องการ นาเสนอสิ นค้าและรายละเอียดการใช้งานให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า รวมถึงให้บริ การงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายประจาที่จงั หวัดระยองเพื่อดูแลลูกค้าใน
จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ ภาคตะวันออก และที มงานวิศวกรฝ่ ายขายประจาที่ กรุ งเทพฯ เพื่อดูแลลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯ
ปริ มณฑล และจังหวัดอื่นครอบคลุมทุกภาคส่วนในประเทศไทย
2. ช่ องทางการจาหน่ ายทางอ้ อม (Indirect Distribution Channel)
 การจาหน่ ายผ่านผู้รับเหมา
ผูร้ ับเหมาเป็ นผูร้ ับเหมาหลักที่รับงานจากเจ้าของโครงการโดยตรง หรื อผูร้ ับเหมาช่วงที่รับงานจากผูร้ ับเหมาหลัก ซึ่ งการจาหน่าย
สิ นค้าผ่านผูร้ ับเหมาเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการจาหน่ายสิ นค้าไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศไทยและขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ให้กบั บริ ษทั ฯ
โดยในปี 2556 - 2559 สัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าผูร้ ับเหมาต่อรายได้จากการขายและบริ การรวมเท่ากับร้อยละ 14.19 ร้อยละ 25.15 ร้อย
ละ 15.82 และร้อยละ 21.78 ตามลาดับ ซึ่ งผูร้ ับเหมาจะซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
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ระบบปั๊ มและกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ เพื่อนาไปใช้ในงานโครงการตามวัตถุประสงค์การดาเนิ นกิจกรรม
ทางธุรกิจที่เจ้าของโครงการหรื อผูร้ ับเหมาหลักได้กาหนดไว้ โดยทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายจะเข้าพบกับผูร้ ับเหมาเพื่อทราบถึงความต้องการ
นาเสนอสิ นค้าและบริ การต่างๆ ซึ่งช่องทางการจาหน่ายผ่านผูร้ ับเหมาเป็ นช่องทางที่ทาให้บริ ษทั ฯ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มากขึ้น
 การจาหน่ ายผ่านร้ านค้ าปลีก
ร้านค้าปลี กเป็ นร้านค้ารายย่อยที่ สั่งซื้ อสิ นค้าซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม เพื่อจาหน่ ายต่อให้แก่
ผูใ้ ช้งานโดยตรง โดยในปี 2556 - 2559 สัดส่ วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกต่อรายได้จากการขายและบริ การรวมเท่ากับร้อยละ 4.92
ร้อยละ 4.46 ร้อยละ 5.12 และร้อยละ 4.41ตามลาดับ ซึ่งร้านค้าปลีกจะซื้อสิ นค้าเมื่อได้รับคาสัง่ ซื้อจากลูกค้าหรื อซื้ อสิ นค้าเพื่อเติมเต็มสิ นค้า
ในคลังสิ นค้า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายทาหน้าที่ให้คาแนะนาและนาเสนอสิ นค้าให้แก่ร้านค้าปลีก ซึ่งร้านค้าปลีกจะเป็ นเสมือน
ตัวกลางในการกระจายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ให้เข้าถึงผูใ้ ช้งานโดยตรงที่เป็ นรายย่อยได้มากขึ้น
5.2.2.กลยุทธ์ การตลาด
1. สถานทีต่ ้งั ของสานักงานใกล้ กบั กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษ ัท ฯ มี ส านัก งานใหญ่ ต้ ัง อยู่ใ นจัง หวัด ระยอง ซึ่ ง ถื อ เป็ นศู น ย์ก ลางของภาคตะวัน ออกที่ มี ก ารลงทุ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งของ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมหลายประเภททั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงมีพ้ืนที่ ของนิ คมอุตสาหกรรมมากที่ สุดใน
ประเทศไทย และเป็ นที่ต้ งั ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ช้ นั นาของประเทศ ทาให้บริ ษทั ฯ มีความได้เปรี ยบกว่าคู่แข่งขันรายอื่นใน
การรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการส่ งมอบสิ นค้าและการบริ การด้านวิศวกรรมได้อย่างรวดเร็ วและทันต่อความต้องการ
รวมถึงความสามารถในการให้บริ การหลังการขายที่ใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
2. ความหลากหลายของสินค้ า
บริ ษทั ฯ จาหน่ ายสิ นค้าที่ครอบคลุมการนาไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีสินค้ามากกว่า
3,500 รายการ แก่ลูกค้าผ่านวิศวกรฝ่ ายขายที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้ อสิ นค้า
ได้อย่างครบครันและตรงตามความต้องการได้ในสถานที่เดียว
3. การจาหน่ ายสินค้ าทีม่ คี ุณภาพและได้ รับมาตรฐาน
ดัง นั้น สิ น ค้า ที่ บ ริ ษ ัท ฯ เป็ นตัว แทนจ าหน่ า ยทั้ง หมดจึ ง เป็ นตราสิ น ค้า ของผู ้ผ ลิ ต ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ นที่ รู้ จัก เป็ นอย่า งดี ใ น
อุตสาหกรรม เพื่อให้มนั่ ใจว่าลูกค้าจะได้รับสิ นค้าที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติตรงตามความต้องการในการนาไปใช้งาน
ด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจให้เป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับสากล บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบการบริ หารงานคุณภาพ
ISO 9001:2008 ซึ่ งครอบคลุมทั้งด้านการออกแบบ จาหน่าย ประกอบ ติดตั้ง และบริ การหลังการขายสาหรับสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ ง ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าให้ความเชื่อมัน่ และไว้วางใจในสิ นค้าและการบริ การของบริ ษทั ฯ มาอย่างต่อเนื่อง
4. การให้ บริการทางด้ านวิศวกรรมทั้งก่ อนและหลังการขาย
บริ ษทั ฯ มีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 23 ปี เกี่ยวกับสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่าย โดยทีมงาน
วิศวกรจะให้คาแนะนาแก่ลูกค้าตั้งแต่การสอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การเลือกประเภทของสิ นค้าและตราสิ นค้า
ที่เหมาะสม การออกแบบด้านวิศวกรรม การเลือกตราสิ นค้าของผูผ้ ลิต งานติดตั้งและทดลองเดินระบบเป็ นครั้งแรก รวมถึงการให้บริ การ
หลังการขายต่างๆ บริ การตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาในระบบอุปกรณ์ และงานบริ การซ่อมบารุ ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและได้รับความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งเป็ นสิ่ งสาคัญที่สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
5. นวัตกรรมของสินค้ า
บริ ษทั ฯ สรรหาสิ นค้านวัตกรรมเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้าและสร้างเสริ มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตและงานซ่อม
บารุ ง สามารถสร้างความแตกต่างในการแข่งขันจากคุณลักษณะของสิ นค้าที่ผผู ้ ลิตเหล่านี้ทาการคิดค้นและประยุกต์เทคโนโลยีในปั จจุบนั ให้
เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด เช่น กระดาษทาความสะอาดตราสิ นค้า KIMBERLY-CLARK ที่ เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้าให้สามารถซับ
คราบน้ ามันในปริ มาณสู ง อุปกรณ์ซ่อมท่อรั่วฉุ กเฉิ นภายใต้ตราสิ นค้า ORIHARA & ORIX ที่เป็ นการพัฒนาวัสดุซ่อมแซมท่อรั่วโดยที่ไม่
ต้องหยุดการดาเนินงานของระบบ เป็ นต้น
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6. การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการขายอย่ างสมา่ เสมอ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มการขายสิ นค้าและให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานของสิ นค้าต่างๆ แก่ผใู ้ ช้งาน ได้
จัดงานสัมมนา Knowledge Sharing เป็ นประจาทุกปี ปี ละ 9-12 ครั้ง เป็ นการจัดแสดงรายละเอียดของสิ นค้า ถ่ายทอดประสบการณ์ และให้
ความรู ้ในการเลือกใช้สินค้าอย่างเหมาะสม วิธีการซ่อมบารุ งและดูแลรักษาที่ถูกต้อง โดยตัวแทนของผูผ้ ลิตสิ นค้าจากต่างประเทศ หรื อทีม
วิศวกรฝ่ ายขายของบริ ษทั ฯ อีกทั้งเป็ นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั งานสัมมนา Knowledge Sharing มาแล้วกว่า 130
หลักสูตร และมีลูกค้าเข้าร่ วมงานสัมมนานี้มากกว่า 6,500 ราย
5.2.3.ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจจัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าอุตสาหกรรมประเภทปั๊ มสู บส่ งน้ าและของเหลว อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่ อมบารุ ง โดยสิ นค้าอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่จะเป็ นการจาหน่ ายเพื่อใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้งานโดยตรง (End Users) ทาให้การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์กบั การเพิ่มจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมและการลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์สาหรับการลงทุนใหม่ การขยายกาลังการผลิต และการเปลี่ยนสิ นค้าใหม่เพื่อทดแทน
สิ นค้าเดิม ซึ่งมีการเติบโตที่สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2559
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.0 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้ านการใช้
จ่ าย มีปัจจัยสนับสนุ นจากการขยายตัวเร่ งขึ้ นของการส่ งออกสิ นค้า การใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนรวม ในขณะที่ การใช้จ่ายภาค
ครัวเรื อนขยายตัวต่อเนื่องและการส่งออกบริ การชะลอตัว ในด้ านการผลิต การผลิตสาขาเกษตร สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการค้าส่ งและ
ค้าปลีกขยายตัวเร่ งขึ้น ในขณะที่สาขาโรงแรมและภัตตาคารชะลอตัว และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของ
ปี 2559 ขยายตัวจากไตรมาสที่สามของปี 2559 ร้อยละ 0.4 (QoQ_SA) รวมทั้งปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีข้ ึนจากการ
ขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2558
เศรษฐกิจไทย ปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0 ปรับตัวดีข้ ึนอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
1) แนวโน้มการกลับมาขยายตัวของภาคการส่งออกซึ่งจะเป็ นปัจจัยสนับสนุนให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวเร่ งขึ้น
2) การฟื้ นตัวและขยายตัวเร่ งขึ้นของการผลิตภาคเกษตร ซึ่งจะเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ฐานรายได้และการใช้จ่ายของครัวเรื อนในภาค
เกษตรปรับตัวดีข้ ึน
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3) การลงทุนภาครัฐยังอยูใ่ นเกณฑ์สูงและมีแนวโน้มเร่ งตัวขึ้น ตามความคืบหน้าของโครงการสาคัญๆ ที่จะเข้าสู่ช่วงการก่อสร้างมาก
ขึ้น
4) การจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม วงเงิน 190,000 ล้านบาท และ )5) แรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี ทั้งนี้
คาดว่ามูลค่าการส่งออกสิ นค้าจะขยายตัวร้อยละ 2.9 การบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.8 และร้อยละ 5.3 ตามลาดับ
อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปอยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.2 – 2.2 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 9.4 ของ GDP

รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2560 ในด้านต่างๆ มีดงั นี้
1.การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 ต่อเนื่ องจากการขยายตัวร้อยละ 3.1 ในปี 2559 และ
เป็ นการปรับเพิ่มจากการขยายตัวร้อยละ 2.7 ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้ นตัวที่ชดั เจนมากขึ้นของฐานรายได้
ครัวเรื อนในภาคเกษตรและครัวเรื อนในภาคการส่งออก ในขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 เร่ งขึ้น
จากการขยายตัวร้อยละ 1.6 ในปี 2559 และเป็ นการปรับเพิ่มจากการขยายตัวร้อยละ 2.1 ในการประมาณการครั้งก่อนสอดคล้องกับการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของภาครัฐ
2.การลงทุนรวม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.3 เร่ งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2559 โดยการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 2.5 ปรับตัวดีข้ ึนจากการขยายตัวร้อยละ 0.4 ในปี 2559 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนสาคัญจาก
1) แนวโน้มการปรับตัวดีข้ ึนของภาคการส่งออก ซึ่งคาดว่าจะทาให้กาลังการผลิตส่ วนเกินเริ่ มปรับตัวลดลงอย่างช้าๆ และกระตุน้
ความต้องการลงทุนใหม่เพิ่มมากขึ้น
2) ความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจไทยยังอยูใ่ นเกณฑ์ดีและนักลงทุนมีความเชื่อมัน่ ต่อแนวโน้มการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จ
โลกและเศรษฐกิจไทยมากขึ้น
3) ความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครั ฐที่ จะมีความชัดเจนและเริ่ มเข้าสู่ กระบวนการก่อสร้างมากขึ้ น ในขณะที่ การลงทุ น
ภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 14.4 เร่ งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 9.9 ในปี 2559 และเป็ นการปรับเพิ่มจากการขยายตัวร้อยละ
11.2 ในการประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากได้รับปั จจัยสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี งบประมาณ 2560 วงเงิน 190,000 ล้าน
บาท และแนวโน้มความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐที่จะทาให้มีการเบิกจ่ายจากกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2560 มากขึ้น
โดยเฉพาะแผนปฏิบตั ิการด้านคมนาคมขนส่ ง ระยะเร่ งด่วน ปี 2559 ซึ่ งขณะนี้ มีโครงการที่เริ่ มก่อสร้างแล้วจานวน 4 โครงการ วงเงินรวม
45,472 ล้านบาท และโครงการที่ อยู่ในระหว่างการประกวดราคาอีก 11 โครงการ วงเงิ นรวม 532,651 ล้านบาท และโครงการภายใต้
แผนปฏิบตั ิการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่ งด่วน ปี 2560 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่ มก่อสร้างได้ในช่วงครึ่ งแรกของปี 2560 จานวน 5 โครงการ
วงเงิน 54,800 ล้านบาท และจะเริ่ มประกวดราคาได้อีก 15 โครงการ วงเงิน 468,565 ล้านบาท
3.มูลค่าการส่งออกสิ นค้าในรู ปเงินดอลลาร์ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับตัวดีข้ ึนจากร้อยละ 0.0 ในปี 2559 และเป็ นการปรับ
เพิ่มจากการขยายตัวร้อยละ 2.4 ในการประมาณการครั้งก่อน เนื่ องจากการปรับเพิ่มสมมติฐานราคาส่ งออกตามราคาน้ ามันที่ปรับตัวสู งขึ้น
เมื่อรวมกับการส่ งออกบริ การที่ยงั มีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่ อง คาดว่าจะทาให้ปริ มาณการส่ งออกสิ นค้าและบริ การขยายตัวร้อยละ
2.6 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 ในปี 2559
ข่าว : สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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การลงทุนภาคเอกชนไตรมาส 4 ปี 2559

จานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการปี 2557 – 2559 รายละเอียดดังนี้
(หน่ วย: โรงงาน)
กรุงเทพและปริมณฑล
กรุ งเทพฯ
ปริ มณฑล
รวมกรุ งเทพและปริ มณฑล
ภูมภิ าคอืน่ ๆ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รวมภูมิภาคอื่นๆ
รวมทั้งหมด
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2558

ปี 2559

อัตราการเติบโต(ร้ อยละ)

255
1,203
1,458

193
1,110
1,303

650
471
729
649
477
2,976
4,434

716
519
695
522
485
2937
4240

-0.24
-0.36
-0.61
0.00
0.26
0.19
-0.13
-0.50
0.03
-0.15
-0.76

จากข้อมูลข้างต้น การขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้จะส่งผลดีต่อบริ ษทั ฯ เนื่องจากอุตสาหกรรมที่เติบโตได้ดีเป็ นอุตสาหกรรม
ในกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ซึ่ งการเติ บโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวจะทาให้เกิ ดความต้องการในการขยายกาลังการผลิ ต การ
ปรับปรุ งระบบงาน หรื อการซ่อมแซมเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ซึ่ งจะเป็ นโอกาสของบริ ษทั ฯ ในการ
สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น
สภาวะอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
บริ ษทั ฯ มีสานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่จงั หวัดระยองในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งเป็ นพื้นที่เป้ าหมายหลักในการสร้างรายได้
ให้แก่บริ ษทั ฯ มาโดยตลอด 24 ปี ที่ผา่ นมา ดังนั้น สภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในการเติบโตของนิ คมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
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ภาคตะวันออกถือเป็ นพื้นที่ที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิ จที่ สาคัญของประเทศ ซึ่ งสาขาการผลิตที่มีสัดส่ วนสู งสุ ดของภาคคือ
สาขาอุตสาหกรรม เนื่องจากภาคตะวันออกมีขอ้ ได้เปรี ยบในด้านแหล่งที่ต้ งั โดยอยูไ่ ม่ห่างไกลจากกรุ งเทพฯ และมีพ้ืนที่ติดต่อเชื่อมโยงกับ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อซึ่ งเป็ นแหล่งที่มาของแรงงานและวัตถุดิบ อีกทั้ง ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ติดกับอ่าวไทยอันเป็ นช่องทางเข้าออกที่
สาคัญของสิ นค้า นอกจากนี้ ภาคตะวันออกมีปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างสมบูรณ์ คือ มีโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่ งและการเชื่อมโยงสื่ อสารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยมีท่าเรื อน้ าลึกที่สาคัญทาให้ภาคตะวันออกมีบทบาทในการเป็ นเมืองท่าหลักของประเทศ ด้วยปั จจัยดังกล่าวทาให้นัก
ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมหลายประเภททั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งอยูใ่ นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียนสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนและอินเดียที่มี
ประชากรจานวนมากและมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จสู ง โดยสัดส่ วนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของภูมิภาคเอเซี ยและ
ประเทศแถบแปซิฟิค คิดเป็ น 1 ใน 3 ของมูลค่า GDP ของโลก นอกจากนี้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง)
ยังเป็ นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ สาคัญของประเทศ ได้แก่อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วน และมีความ
พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ ประกอบด้วย ท่าเรื อพาณิ ชย์แหลมฉบัง ท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
(มอเตอร์ เวย์) รถไฟทางคู่ และสนามบินอู่ตะเภา มีเมืองพัทยาเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก รวมทั้งยังมีพ้ืนที่เพียงพอสาหรับ
รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม จึงสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็ น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor : EEC)” เพื่อให้เป็ นพื้นที่ เศรษฐกิ จชั้นนาของเอเชี ย ที่ จะสนับสนุ นการเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวติ และรายได้ของประชาชน คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบ
หลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์) ร่ วมกับกระทรวง
คมนาคม กองทัพเรื อ และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนการดาเนิ นโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในปี งบประมาณ พ.ศ.
2560-2561 ให้แล้วเสร็ จ เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป และต่อมารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์) มีบญ
ั ชาให้สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ประสานและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนงาน
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564)ในการนี้ สศช. ได้ดาเนินการแล้วเสร็ จ สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564)
1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่งเสริ มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่ม
การจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวติ และรายได้ของประชาชน
1.2 เป้ าหมายการพัฒนา
(1) พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นที่อื่นใดที่จะมีการออกพระราชกฤษฎีกากาหนด
เพิ่มเติม
(2) อุตสาหกรรมเป้ าหมาย ซูเปอร์คลัสเตอร์ และ 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New
Engine of Growth) เช่น คลัสเตอร์ ยานยนต์และชิ้นส่ วน คลัสเตอร์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิ กส์ คลัสเตอร์ ปิโตรเคมี
และเคมีภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็ นต้น
1.3 สถานะปัจจุบันของพืน้ ที่
ด้ านเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมและบริ การมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ EEC โดยในปี 2557 มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมร้อยละ 65 (มูลค่า 1.2 ล้านล้านบาท คิดเป็ นเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ) สาขา
บริ การร้อยละ 32 และสาขาเกษตรกรรมร้อยละ 3 การลงทุนสะสมภาคอุตสาหกรรมมูลค่า 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 27.89 ของประเทศ รายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 624,185 บาทต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศนอกจากนี้ เมืองพัทยายัง
มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ ยวทั้งแหล่งท่องเที่ ยวธรรมชาติที่สวยงาม และแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมที่ มี
ชื่ อ เสี ย งหลายแห่ ง รวมทั้ง มี สิ่ ง อานวยความสะดวกรองรั บ การท่ อ งเที่ ย วครบครั น มี โ รงแรมและร้ านอาหารที่ ไ ด้
มาตรฐานจานวนมาก มีจานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 10 ล้านคนต่อปี (ปี 2554-2558)
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ด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน มีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานในระดับสู งสุ ดของประเทศ ทั้งด้านการคมนาคม
ขนส่ ง (ถนน รถไฟ ท่ าเรื อ และสนามบิ น ) สาธารณู ปโภค สาธารณู ป การ และนิ คมอุตสาหกรรม โดยมี พ้ืนที่ นิค ม
อุตสาหกรรมพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอีกประมาณ 30,000 ไร่
ด้ านสิ่ งแวดล้ อม ยังมีปัญหาการลักลอบทิ้งขยะตามที่สาธารณะ น้ าเสี ย และมลพิษทางอากาศ ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนในชุมชนและบริ เวณใกล้เคียง จาเป็ นต้องมีการกากับดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมาย
1.4 แนวทางการพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่ต่อยอดสู่ การเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนาของเอเซี ย ประกอบด้วย 5 แนวทาง
ดังนี้
(1) พัฒนาอุตสาหกรรมเป้ าหมายทีใ่ ช้ เทคโนโลยีข้นั สู ง เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมและสอดคล้ องกับศักยภาพของพืน้ ที่
พร้ อมกับเร่ งรั ดการแก้ ปัญหาสิ่ งแวดล้ อมในพืน้ ที่ให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยส่ งเสริ มให้อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยี
ระดับสูงร่ วมกับการวิจยั และพัฒนา
(2) พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานการขนส่ งเชื่ อมโยงพืน้ ที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพรองรั บกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายและ
เชื่ อมโยงสู่ ตลาดโลก โดยขยายขี ดความสามารถของโครงสร้ างพื้นฐานด้านการขนส่ งทุกรู ปแบบให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
(3) พัฒ นาระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณู ป การ โครงสร้ างพื้น ฐานและบริ การทางสั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อมที่ไ ด้
มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชน สร้างสมดุลของการพัฒนา และกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน
(4) พัฒนาสภาพแวดล้ อมเมืองสาคัญของจังหวัดให้ เป็ นเมืองน่ าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมี
สมดุล เมืองสาคัญในพื้นที่ EEC อาทิ
ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็ นเมืองที่อยูอ่ าศัยชั้นดีที่ทนั สมัยรองรับการขยายตัวของกรุ งเทพฯ และ EEC
พัทยา : พัฒนาเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพและนันทนาการศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสิ นค้านานาชาติ
ชั้นนาของอาเซียน และศูนย์การให้บริ การด้านการแพทย์ระดับนานานาชาติ (Medical Tourism)
อู่ตะเภา : พัฒนาเป็ นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน
ระยอง : พัฒนาเป็ นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย
(5) ให้ สิทธิประโยชน์ และการอานวยความสะดวกเพือ่ ดึงดูดอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ทั้งในด้านภาษี การจัดตั้งกองทุนเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้ าหมาย การอานวยความสะดวกในการอนุมตั ิ อนุญาต และการจัดตั้ง
เขตการค้าเสรี เป็ นต้น
1.5 แผนการลงทุนภายใต้ แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(พ.ศ. 2560-2564)
(1) แผนงาน/โครงการ หน่วยงานได้เสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 25602564 ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย ได้แก่
(1) แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
(2) แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส์
(3) แผนงานพัฒนาเมืองระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่ งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว และสาธารณสุข และ
(4) การบริ หารจัดการ รวมจานวน 173 โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวม 712,645.23 ล้านบาท
(2) แหล่ งเงินงบประมาณรัฐ 147,434.64 ล้านบาท ที่เหลือเป็ นงบรัฐวิสาหกิจกองทุนหมุนเวียนกองทัพเรื อ การให้เอกชน
ร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ(PPP) และอื่นๆ 565,210.59 ล้านบาท ปี 2560 วงเงินรวม 6,992.97 ล้านบาท จานวน 48
โครงการ ปี 2561 วงเงินรวม 18,314.17 ล้านบาท (ประกอบด้วยโครงการเริ่ มดาเนิ นการปี 2561 จานวน 59 โครงการ
11,538.38 ล้านบาท และโครงการต่อเนื่ องปี 2560 จานวน 22 โครงการ 6,775.78 ล้านบาท) นอกจากนี้ ภาคเอกชนมี
แผนการลงทุนด้านพลังงานสาหรับปี 2559-2562 อีก 9 โครงการ วงเงิน 209,032.13 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนิ นงาน
แบ่งเป็ น 3 ระยะ ได้แก่
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ระยะสั้น (พ.ศ. 2559-2560) : เป็ นการเร่ งรัดโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย เช่น ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์(พัทยา-มาบตาพุด) ก่อสร้างรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิ บเก้าแก่งคอย พัฒนาท่าเทียบเรื อชายฝั่ง (ท่าเทียบเรื อ A) และศูนย์การขนส่ งตูส้ ิ นค้าทางรถไฟที่ท่าเรื อแหลมฉบัง ขยายช่อง
จราจรทางเข้าแหลมฉบังและปรับปรุ งขยายถนนสายหลัก ปรับปรุ งระบบส่ งและสถานี ไฟฟ้ า เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ า
ก่อสร้างระบบผันน้ า ปรั บปรุ งขยายประปา ระบบระบายน้ า การจัดการขยะเพิ่มศักยภาพการให้บริ การสาธารณสุ ข
รวมทั้งเร่ งรัดศึ กษาความเหมาะสมและหรื อจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการลงทุนที่
สาคัญ เช่น สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรื อแหลมฉบังระยะที่ 3 ท่าเรื อมาบตาพุดระยะที่ 3 และท่าเรื อพาณิ ชย์สตั หี บ เป็ นต้น
ระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2563) ครอบคลุมการพัฒนาท่าเรื อแหลมฉบังระยะที่ 3 ท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะที่ 3 รถไฟความเร็ วสู ง (กรุ งเทพฯ-ระยอง) รถไฟรางเบาพัทยา ท่าเรื อเฟอร์ รี่เชื่อมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกในสนามบินอู่ตะเภา ศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ก่อสร้างขยายถนนเชื่อมโยง/ทาง
เลี่ยงเมือง ระบบท่อส่ งน้ า/ผันน้ า ระบบบาบัดน้ าเสี ย และวางผังเมืองรวมชุมชน โดยมีรูปแบบการลงทุนทั้งภาครัฐและ
ให้เอกชนร่ วมลงทุน
ระยะยาว (พ.ศ. 2564 เป็ นต้ นไป) ครอบคลุมการพัฒนาสนามบิ น อู่ตะเภา ท่าเรื อแหลมฉบังระยะที่ 3 และ
ท่าเรื อมาบตาพุดระยะที่ 3 ระบบราง และระบบน้ าเป็ นเครื อข่ายเชื่อมโยงทั้งระบบไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

การอนุมตั ใิ ห้ การส่ งเสริมการลงทุน ปี 2553-2559 (มกราคม-กรกฎาคม)
จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (สิ งหาคม 2559)
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กลุ่มอุตสาหกรรมที่สาคัญของภาคตะวันออก ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภณั ฑ์ อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้ นส่ วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็กและผลิ ต ภัณฑ์โ ลหะ อุตสาหกรรมยางและพลาสติ ก และอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูห่ ลายแห่ งด้วยวัตถุประสงค์ที่จะกระจายความเจริ ญและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากกรุ งเทพฯ และสร้างฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยเฉพาะพื้นที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ปั จจุบนั ประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 56 แห่ ง โดย
ภาคตะวันออกมีจานวนนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดเท่ากับ 29 แห่ง นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกแบ่งตามจังหวัด รายละเอียดดังนี้

รายชื่อนิคมอุตสาหกรรม
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 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (แหลมฉบัง)
7 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2
7 นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 3)
8 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4
8 นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 4)
9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ ี
9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 5)
10 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
10 นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะอินดัสทรี ส์
11 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
11 นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึงพัฒนา
12 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล
จังหวัดฉะเชิงเทรา
13 นิคมอุตสาหกรรมประเภทท่าเรื อเอเชียเทอร์มินลั
1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
14 นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)
2 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี
15 นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง
3 นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี
ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ด้วยประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจกว่า 24 ปี ทาให้บริ ษทั ฯ มีความเชี่ยวชาญ เป็ นที่รู้จกั และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มลูกค้า
จึงเป็ นสิ่ งที่สร้างความน่ าเชื่อถือทางธุรกิ จและเป็ นโอกาสที่บริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ นอกจากนี้ สิ นค้าที่ บริ ษทั ฯ จัดหาและ
จาหน่ายใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้กบั โรงงานในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนั้น บริ ษทั ฯ จะสามารถการกระจายความเสี่ ยงโดยที่
ไม่พ่ งึ พิงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
ภาวะการแข่ งขัน
ภาวะการแข่งขันของบริ ษทั ฯ แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การ
จัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
ธุ รกิ จจัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าประเภทปั๊ มสู บส่ งน้ าและของเหลวมีคู่แข่งทางตรงของบริ ษทั ฯ ที่ สาคัญเป็ นผูป้ ระกอบการที่ เป็ น
ตัวแทนจาหน่ายในตราสิ นค้าอื่นสาหรับปั๊ มประเภทเดียวกันหรื อมีลกั ษณะการใช้งานที่เหมือนกัน โดยการแข่งขันจะเน้นที่คุณภาพที่ได้รับ
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) | 32

มาตรฐานและชื่ อ เสี ย งของตราสิ น ค้าเป็ นส าคัญ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การได้รั บความไว้วางใจจากลู กค้า เนื่ องจากปั๊ ม ที่ ใ ช้งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจะต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานและความแม่นยาของระบบค่อนข้างสู ง ทั้งนี้ ลูกค้าจะให้ความสาคัญกับรายชื่อของตรา
สิ นค้าที่ตอ้ งการ (Vendor List) เป็ นหลัก จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายให้แก่ตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง เป็ นที่ รู้จกั ของตลาด และ
อยูใ่ นรายชื่อของตราสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการ (Vendor List) จะมีโอกาสได้รับงานสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ
ผูป้ ระกอบการที่จาหน่ายสิ นค้าประเภทปั๊ มสูบส่งน้ าและของเหลวที่คล้ายคลึงกันกับบริ ษทั ฯ ได้แก่
 บริ ษท
ั เคเอสบี พัม๊ ส์ จากัด
 บริ ษท
ั เอบาร่ า (ไทยแลนด์) จากัด
 บริ ษท
ั เดลต้า เอลเม็ก จากัด
 บริ ษท
ั คาลปิ ด้า (ประเทศไทย) จากัด
ที่มา: ข้อมูลจากบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายปั๊ มสูบส่งน้ าและของเหลวทั้ง 2 ประเภท คือ ปั๊ มประเภทหมุนเหวีย่ งและปั๊ มประเภทแทนที่
บวกภายใต้ตราสิ นค้าชั้นนาระดับสากลกว่า 10 ตราสิ นค้า ความหลากหลายของสิ นค้าทาให้สามารถนาไปใช้กบั ของเหลวประเภทต่างๆ
ตั้งแต่น้ าดี น้ าเสี ย สารเคมี จนถึงของเหลวที่มีความหนื ดซึ่ งครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานในระบบสาธารณูปโภค (Utility System) และ
ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม (Process Industry) อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับคุณภาพสิ นค้าและการให้บริ การด้าน
วิศ วกรรมตั้ง แต่ ก ารให้ ค าแนะน าในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า จนถึ ง การติ ด ตั้ง และทดสอบการท างานของปั๊ ม ในการเดิ น ระบบครั้ งแรก
(Commissioning) และการให้บริ การหลังการขายต่างๆ อย่างใกล้ชิด เช่น งานบริ การซ่อมบารุ ง การบริ การเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ เป็ นต้น ซึ่ง
เป็ นสิ่ งที่สร้างความพึงพอใจและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา นอกจากนี้ การได้รับแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าอย่างเป็ น
ทางการในพื้นที่เฉพาะเจาะจงและการเป็ นตัวแทนจาหน่ายรายเดียวในประเทศไทยสาหรับบางตราสิ นค้าเป็ นอีกข้อได้เปรี ยบในการแข่งขัน
ที่ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับเลือกจากลูกค้าให้เป็ นผูจ้ ดั หาและจาหน่ายสิ นค้ามาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ
ธุรกิจจัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อมีคู่แข่งทางตรงของบริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบการที่ เป็ นตัวแทน
จาหน่ายสิ นค้าในตราสิ นค้าที่มีลกั ษณะการใช้งานที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีสินค้าหลากหลายประเภทเพื่อรองรับความต้องการ
ที่ แตกต่า งกันของลูกค้า ทาให้ไ ม่มีผูป้ ระกอบการรายใดที่ จาหน่ ายสิ น ค้าที่ คล้ายคลึ งกันกับบริ ษทั ฯ ในทุ กประเภท ทั้งนี้ ลูก ค้าจะให้
ความสาคัญกับรายชื่ อของตราสิ นค้าที่ตอ้ งการ (Vendor List) เป็ นหลัก จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการที่ เป็ นตัวแทนจาหน่ายให้แก่ตราสิ นค้าที่ มี
ชื่อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั ของตลาด และอยูใ่ นรายชื่อของตราสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการ (Vendor List) จะมีโอกาสได้รับงานสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ
ผูป้ ระกอบการที่จาหน่ายสิ นค้าประเภทอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อที่คล้ายคลึงกันกับบริ ษทั ฯ ได้แก่
รายชื่อคู่แข่ ง
ผลิตภัณฑ์ ทคี่ ล้ ายคลึงกัน
บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ได้แก่ สเตรนเนอร์ ฟิ ลเตอร์ เครื่ องดักละอองน้ า
สารดูดความชื้น และหอเผาทิ้ง
บริ ษทั ช พูนกิจ ชลบุรี จากัด

ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ท่อ และข้อต่อ

บริ ษทั โพลีเทคโนโลยี จากัด

ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลิน้ แตกระบายความดัน
ที่มา: ข้อมูลจากบริ ษทั ฯ

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

รายชื่อคู่แข่ ง
บริ ษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษทั ทรี บอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย)
จากัด
บริ ษทั แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด

บริ ษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ ทคี่ ล้ ายคลึงกัน
 ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่ กาว
 ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชี วอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ กระดาษทาความ
สะอาดงานอุตสาหกรรม สบู่เหลวล้างมือ แว่นตา ถุงมือ และชุดป้ องกัน
ฝุ่ นและละอองสารเคมี
 ผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่ กาว และปะเก็นเหลว
 วัสดุเคลือบผิว ได้แก่ น้ ายากันสนิม
ผลิ ต ภัณ ฑ์เ พื่ อ อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย ได้แ ก่ กระดาษท าความ
สะอาดงานอุตสาหกรรม สบู่เหลวล้างมือ แว่นตา ถุงมือ และชุดป้ องกันฝุ่ น
และละอองสารเคมี
ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ ฉนวนยางหุม้ วัสดุ
ที่มา: ข้อมูลจากบริ ษทั ฯ

อย่างไรก็ตาม ผูผ้ ลิตสิ นค้าประเภทวัสดุสิ้นเปลืองที่ ใช้ในกระบวนการผลิ ตและงานซ่ อมบารุ งที่ มีชื่อเสี ยงและได้รับการรับรอง
มาตรฐานมีจานวนไม่มากนัก ประกอบกับนโยบายของผูผ้ ลิตและเจ้าของตราสิ นค้าที่ ส่วนใหญ่จะจาหน่ ายผ่านตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้าใน
จานวนจากัดหรื อจาหน่ ายผ่านตัวแทนจาหน่ ายในแต่ละพื้นที่ ของประเทศเพียงไม่กี่รายเพื่อป้ องกันการแข่งขันกันเองระหว่างตัวแทน
จาหน่ายสิ นค้า ทาให้ผปู ้ ระกอบการรายใหม่ที่นาตราสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายจะต้องใช้เวลาในการทาตลาด นอกจากนี้ ที่ต้ งั ของสานักงานของ
บริ ษทั ฯ อยูใ่ นทาเลที่ใกล้กบั พื้นที่ลูกค้าเป้ าหมายจะเป็ นข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันและการรองรับความต้องการของลูกค้าในด้านการส่ ง
มอบสิ นค้าและการให้บริ การได้อย่างรวดเร็ วและทันต่อความต้องการ รวมถึงบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจแก่ลูกค้าในการใช้งานสิ นค้าต่างๆ และเป็ นการสร้างโอกาสทางการค้าในการขยายฐานลูกค้าและ
เสริ มสร้างชื่อเสี ยงให้เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
การบริ หารคลังสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพทาให้บริ ษทั ฯ สามารถประหยัดต้นทุนในการจัดเก็บสิ นค้า ลดความเสี่ ยงที่สินค้าจะค้างใน
คลังสิ นค้านานเกินความจาเป็ น และมีสินค้าเพียงพอที่จะจาหน่ายให้แก่ลูกค้าได้ทนั ต่อความต้องการ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการวางแผนเพื่อสั่งซื้ อ
สิ นค้าล่วงหน้าในปริ มาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปั จจัยด้านอุปสงค์และอุปทานของสิ นค้าในตลาด และประวัติการสั่งซื้ อและการขาย
สิ นค้าย้อนหลังเพื่อความเหมาะสมในการจัดซื้อสิ นค้าในแต่ละครั้ง
หลัง จากบริ ษทั ฯ ได้รับ สิ นค้าจากผูผ้ ลิ ต สิ น ค้าและผูจ้ าหน่ า ยสิ นค้า แล้ว ที มวิศ วกรฝ่ ายขายและพนักงานคลัง สิ นค้าจะร่ ว มกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของสิ นค้า ในส่ วนสิ นค้าที่สั่งซื้ อตามความต้องการของลูกค้าจะถูกนามาพักรอที่คลังสิ นค้าเพื่อรอส่ ง
มอบให้แก่ลูกค้าต่อไป และในส่วนสิ นค้าที่จดั ซื้อเพื่อเติมเต็มในคลังสิ นค้าจะถูกจัดเก็บเข้าคลังสิ นค้าตามประเภทของสิ นค้านั้นๆ เพื่อรอการ
สัง่ ซื้อและส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป
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5.3.ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
การดาเนินธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมของบริ ษทั ฯ ทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบ
ปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมแต่อย่างใด
และบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทในกรณี ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมใดๆ

5.4.แนวโน้ มการขยายธุรกิจในอนาคต
บริ ษทั ฯ ได้วางแผนขยายธุรกิจด้วยการลงทุนก่อสร้างศูนย์บริ การวิศวกรรม (Workshop) พื้นที่ใช้สอย 1,750 ตารางเมตร ในพื้นที่
สานักงาน จังหวัดระยอง ภายใต้งบลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็ จในไตรมาส 3 และเปิ ดใช้งานได้ในไตรมาส 4 ปี
นี้
ศูนย์บริ การวิศวกรรมแห่งใหม่น้ ีจะให้บริ การเคลือบพื้นผิวเครื่ องจักร อุปกรณ์ระบบท่อ ให้บริ การงานออกแบบและตัดเย็บฉนวน
หุ ้มเครื่ องจักรและอุปกรณ์ แก่โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงใช้เป็ นสถานที่ให้บริ การประกอบและซ่ อมแซมอุปกรณ์ในระบบปั๊ มสู บส่ งน้ า
และของเหลวและอุปกรณ์ในระบบท่อ นอกจากนี้ยงั ใช้เป็ นอาคารคลังสิ นค้าแห่งใหม่เพื่อผลักดันรายได้เติบโตขึ้น และมีการออกแบบพื้นที่
บนหลังคาอาคารของศูนย์แห่งนี้เพื่อให้สามารถรองรับการติดตั้งแผงโซลาร์ เซลล์ขนาด 150 กิโลวัตต์ เป็ นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ไฟฟ้ า
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ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ ผูล้ งทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสี่ ยง รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่ ปรากฏใน
เอกสารนี้อย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจลงทุน ทั้งนี้ ปั จจัยความเสี่ ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อา้ งอิงจากข้อมูลปั จจุบนั และคาดการณ์อนาคต
ที่สามารถระบุได้ โดยปั จจัยความเสี่ ยงเหล่านี้มีนยั สาคัญบางประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
ปั จจัยความเสี่ ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ มิได้เป็ นปั จจัยความเสี่ ยงทั้งหมดที่ มีอยู่ อาจมีความเสี่ ยงอื่นๆ ที่ บริ ษทั ฯ ยังไม่อาจทราบได้ใน
ขณะนี้ หรื ออาจมีบางปั จจัยความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษทั ฯ ในขณะนี้ แต่อาจกลายเป็ น
ปั จจัยความเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในอนาคตได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนควรใช้วิจารณญาน
ในการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ
นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรื อเจตนารมณ์ของบริ ษทั ฯ ที่ปรากฏอยูใ่ น
เอกสารฉบับนี้ เช่น การใช้ถอ้ ยคาว่า “คาดการณ์ว่า” “เชื่ อว่า” “อาจจะ” “ประมาณ” “แผนการ” “เห็นว่า” หรื อคา หรื อข้อความอื่นใดใน
ทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นการคาดการณ์ถึงสิ่ งที่ อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากสิ่ งที่
คาดคะเนไว้ก็ได้

6.1. ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ
6.1.1 ความเสี่ยงจากการสู ญเสียการเป็ นตัวแทนจาหน่ ายสินค้ า
บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั หาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ าหน่ายสิ นค้าของ
ผูผ้ ลิตสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงในระดับสากลมากกว่า 40 ตราสิ นค้า ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าอย่างเป็ นทางการกับบริ ษทั
เจ้าของตราสิ นค้าซึ่ งเป็ นสิ นค้าหลักที่ บริ ษทั ฯ จาหน่ ายจานวน 29 ตราสิ นค้า และเป็ นคู่คา้ ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าอื่นๆ อีก
จานวนมาก โดยตราสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ ายอย่างเป็ นทางการจานวน 19 ตราสิ นค้าไม่ได้ระบุเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาไว้
ดังนั้น หากบริ ษทั ฯ สู ญเสี ยการเป็ นตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้าในตราสิ นค้าหลักที่ สาคัญ อาจส่ งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของ
บริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการดาเนิ นธุ รกิ จกว่า 24 ปี บริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดี ปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขทางการค้าอย่าง
เคร่ งครัด และได้รับความไว้วางใจจากบริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้า ให้เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้ามาโดยตลอด รวมถึงการสร้างรายได้จากการ
ขายสิ นค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ยังเป็ นที่รู้จกั ของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลัก มีทีมงานวิศวกร
ฝ่ ายขายที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถ จึงได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าในการจาหน่ายสิ นค้าและการให้บริ การต่างๆ ดังนั้น
บริ ษทั ฯ จึ งมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของการประกอบธุ รกิ จ และจะได้รับความไว้วางใจจากบริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าในการเป็ นตัวแทน
จาหน่ายสิ นค้านั้นๆ ต่อไปในอนาคต
6.1.2 ความเสี่ยงจากการเข้ ามาของคู่แข่ งรายใหม่
ธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าเป็ นธุรกิจที่ไม่มีความซับซ้อนด้านการดาเนินงานและไม่จาเป็ นต้องใช้เงินทุนมากนัก จึงทาให้
ผูป้ ระกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาในตลาดได้ การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่อาจทาให้เกิดการแข่งขันที่เพิ่มสู งขึ้นซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่ายปั๊ มสูบส่งน้ าและของเหลว อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อและ
วัสดุสิ้นเปลืองที่ ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ งหลากหลายประเภทมากกว่า 3,500 รายการจึงสามารถรองรับความต้องการที่
หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมได้ และบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์อนั ดี กบั คู่คา้ ทางธุ รกิ จทั้งลูกค้า ผูผ้ ลิตสิ นค้า และผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้คาแนะนาแก่ลูกค้าในการเลือกสิ นค้าที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพการใช้งานอย่างสูงสุด ทั้งนี้ ปั จจัยดังกล่าวข้างต้นเป็ นสิ่ งที่สร้างความน่าเชื่อถือในเรื่ องคุณภาพสิ นค้าและ
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การให้บริ การของบริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี จึงทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการสัง่ ซื้ อสิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่ องมาโดย
ตลอด
6.1.3 ความเสี่ยงจากการจากัดพืน้ ทีก่ ารจาหน่ ายสินค้ าในบางตราสินค้ า
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าโดยเป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ตราสิ นค้าชั้นนาระดับสากลหลายตรา
สิ นค้า ทั้งนี้ ในบางตราสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าอย่างเป็ นทางการได้ระบุขอ้ จากัดของพื้นที่การจาหน่ายสิ นค้า ได้แก่ ตรา
สิ นค้า GRUNDFOS ได้ระบุให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าในจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา ตราสิ นค้า PCM
ได้ระบุให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าในจังหวัดระยองและชลบุรี ตราสิ นค้า WIIK ได้ระบุให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ตราสิ นค้า SCI ได้ระบุให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าในภาคตะวันออกของประเทศไทย และตรา
สิ นค้า KIMBERLEY-CLARK ได้ระบุให้บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าในจังหวัดระยองและชลบุรี จากข้อจากัดของพื้นที่การจาหน่าย
สิ นค้าอาจส่งผลต่อโอกาสในการขยายขอบเขตการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในการจาหน่ายสิ นค้าในตราสิ นค้าดังกล่าวไปยังพื้นที่อื่นของ
ประเทศไทยในอนาคตได้
อย่างไรก็ตาม พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์ดา้ นการขนส่งและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ มีฐานลูกค้าที่กว้างขวางในเขตพื้นที่น้ ีประกอบกับบริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมมาเป็ นระยะเวลานาน
กว่า 24 ปี ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเป็ นที่รู้จกั ของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลัก และได้รับความไว้วางใจในสิ นค้าและบริ การ
เป็ นอย่างดีจึงทาให้ลูกค้าสัง่ ซื้อสิ นค้าและบริ การกับบริ ษทั ฯ มาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีการจาหน่ายสิ นค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มและกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการ
ผลิตและระบบบท่อผ่านผูร้ ับเหมา โดยผูร้ ับเหมาเป็ นผูร้ ับงานจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ต้ งั อยูใ่ น
พื้นที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย ดังนั้น การจาหน่ายผ่านผูร้ ับเหมาจึงเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการจาหน่ายสิ นค้าไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทยและ
ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ของบริ ษทั ฯ ในกรณี การจาหน่ ายสิ นค้าผ่านผูร้ ับเหมาโดยผูใ้ ช้งานสิ นค้าโดยตรงคือ โรงงานอุตสาหกรรมซึ่ งอาจจะ
ไม่ได้อยูใ่ นเขตพื้นที่การขายสิ นค้าที่ระบุในสัญญาการแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายนั้น โดยปกติบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้บริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าทราบ
และขอขึ้ นทะเบี ยนรายชื่ อผูร้ ั บเหมาเป็ นรายชื่ อลูกค้าที่ บริ ษทั ฯ ดู แลด้านการขาย ถึ งแม้ว่า งานดังกล่าวอาจจะเป็ นการจาหน่ ายสิ นค้า
นอกเหนื อเขตพื้นที่ การขายที่ แจ้งไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย แต่ไม่ถือเป็ นการผิดข้อสัญญาใดๆ เนื่ องจากเป็ นการจาหน่ ายผ่าน
ผูร้ ับเหมา และบริ ษทั ฯ ได้แจ้งขึ้นทะเบียนรายชื่อลูกค้าที่เป็ นผูร้ ับเหมากับเจ้าของตราสิ นค้าแล้ว ดังนั้น การจาหน่ายสิ นค้าผ่านผูร้ ับเหมาจึง
เป็ นโอกาสในการขยายขอบเขตการจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมไปยังพื้นที่ อื่นและการขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย รวมถึงโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ เช่น งานบริ การซ่อม บารุ งรักษา และการเปลี่ยนทดแทนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ (Spare parts)
หากสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าที่ ได้ระบุขอ้ จากัดพื้นที่การจาหน่ ายสิ นค้า
สิ้นสุดลง บริ ษทั ฯ คาดว่าจะขอเจรจาต่อรองการขยายขอบเขตการจาหน่ายสิ นค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ให้แก่บริ ษทั ฯ ในอนาคต
6.1.4 ความเสี่ยงจากการทีบ่ ริษัทเจ้ าของตราสินค้ าจะเข้ ามาทาตลาดเอง
สิ นค้าส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าที่นาเข้าจากผูผ้ ลิตที่เป็ นเจ้าของตราสิ นค้าจากต่างประเทศ ในกรณี ที่บริ ษทั เจ้าของตรา
สิ นค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์ที่จะเข้ามาทาการตลาดและดาเนินธุรกิจจาหน่ายสิ นค้าเองในประเทศไทยโดยไม่ผ่านบริ ษทั ฯ อาจทา
ให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงในการถูกยกเลิกการเป็ นคู่คา้ ทางธุ รกิจในการจาหน่ายสิ นค้านั้นๆ ได้ และการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ อาจต้องมี
การแข่งขันกับบริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ ยงที่บริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าจากต่างประเทศจะเข้ามาทาตลาดเองมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากการ
ประกอบธุรกิจนี้จาเป็ นต้องมีความหลากหลายของประเภทสิ นค้าเพื่อสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ดว้ ยเช่นกัน ซึ่ ง
ที่ผา่ นมาลูกค้าจะคานึงถึงความสะดวกในการสัง่ ซื้อสิ นค้ากับผูจ้ าหน่ายสิ นค้าที่มีสินค้าที่หลากหลาย แต่บริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าจะจาหน่าย
สิ นค้าที่บริ ษทั ตนเองเป็ นผูผ้ ลิตเท่านั้น จึงอาจทาให้การเข้ามาทาตลาดของบริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าอาจจะไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร อีก
ทั้ง ทีมงานวิศวกรฝ่ ายขายมีความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้คาแนะนาแก่ลูกค้าในการเลือกประเภทสิ นค้าให้เหมาะกับ
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การใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการใช้งานและความปลอดภัยสู งสุ ด บริ ษทั ฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการจาหน่ายสิ นค้า
และให้บริ การอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
6.1.5 ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้ าคงคลังของบริษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 3,500 รายการครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม โดยสิ นค้าคงคลังส่ วน
ใหญ่เป็ นสิ นค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมซึ่ งเป็ นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ งในโรงงานอุตสาหกรรม
จึงมีสินค้าหลากหลายประเภท ซึ่ งสิ นค้าบางรายการบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องมีสินค้าคงคลังสารองไว้รอการจาหน่าย เพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและทันต่อความต้องการ ดังนั้น ในบางช่วงเวลาที่บริ ษทั ฯ ไม่มีสินค้าคงคลังสารองไว้รอการจาหน่าย บริ ษทั ฯ
อาจเสี ยโอกาสทางธุรกิจในการขายสิ นค้านั้นๆ และอาจจะไม่สามารถรักษาฐานลูกค้านั้นๆ ได้ ในขณะเดียวกัน สิ นค้าคงคลังที่สารองไว้บาง
รายการที่ ไม่ได้ถูกจาหน่ ายออกไปเป็ นระยะเวลานาน อาจส่ งผลให้สินค้านั้นมีสภาพเก่า ล้าสมัย หรื อหมดอายุการใช้งาน และทาให้เกิ ด
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสิ นค้านั้นๆ ได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงของการเก็บสิ นค้าคงคลังดังกล่าวโดยวางแผนการสัง่ ซื้อและกาหนดความถี่ใน
การสัง่ ซื้อสิ นค้าที่จาเป็ นต้องมีการสารองไว้รอการจาหน่ายให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของการขายและประมาณการความต้องการของลูกค้า
ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ทบทวนแผนการสัง่ ซื้อสิ นค้าดังกล่าวทุกไตรมาส เพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั มากที่สุด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีเจ้าหน้าที่ควบคุม จัดเก็บ
ตรวจสอบ และบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังที่สารองไว้เพื่อรอการจาหน่ายอยูส่ ม่าเสมอ และควบคุมสิ นค้าด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
สามารถบันทึ กรายละเอียดการเคลื่อนไหวของสิ นค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยา เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีสินค้าเพียงพอที่ สามารถรองรับความ
ต้องการของลูกค้าได้ทนั ที และไม่เป็ นการเก็บสิ นค้าคงคลังที่มากเกินความจาเป็ นที่ก่อให้เกิดภาระด้านค่าใช้จ่าย

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

6.3 ความเสี่ ยงอืน่ ๆ
6.3.1 ความเสี่ยงจากการบริหารงานทีพ่ งึ่ พิงผู้บริหารหลัก
การดาเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 24 ปี ที่ผา่ นมาเป็ นการบริ หารงานโดยผูบ้ ริ หารหลักคือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนาย
แสงเพชร ตันทะอธิพานิช ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความชานาญ ประสบการณ์ และมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและแนวทางการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ษ ัท ฯ เติ บ โตและสร้ า งผลตอบแทนให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ดัง นั้น บริ ษ ัท ฯ อาจมี ค วามเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง
ความสามารถในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารหลัก
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อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชดั เจนในการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบตามแต่ละสายงาน รวมถึงการ
กระจายอานาจในการบริ หารงานตามความเหมาะสม พร้อมทั้งคัดเลือกบุคลากรที่มีความชานาญและประสบการณ์ในสายงานขึ้นมาเป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับผูจ้ ดั การสายงาน ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ จานวนมากเป็ นบุคคลที่ร่วมงานกับบริ ษทั ฯ มาเป็ นระยะเวลานาน
และมีความเข้าใจในลักษณะธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นปั จจัยที่ ช่วยส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เติบโตยิ่งขึ้นไปใน
อนาคต นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เล็งเห็ นความสาคัญของการพัฒนาบุ คลากรโดยจัดการฝึ กอบรมความรู ้ ให้กบั พนักงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู ้ และทักษะในการทางานที่ มีประสิ ทธิ ภาพที่ ดียิ่งขึ้ น การให้ความสาคัญกับโครงสร้ างองค์กร การกระจายอานาจในการ
บริ หารงาน และการพัฒนาบุคลากรจะทาให้การพึ่งพิงผูบ้ ริ หารหลักของบริ ษทั ฯ ลดลง
6.3.2 ความเสี่ยงจากการมีผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ าร้ อยละ 50
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ จานวน 147,900,000 หุน้ มีสดั ส่วนการถือ
หุน้ ลดลงเหลือร้อยละ 61.625 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว จึงทาให้กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา สามารถควบคุมมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เกือบทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการแต่งตั้งกรรมการ หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ตอ้ งใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น ยกเว้นเรื่ องกฏหมายหรื อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดให้ได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้น ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นจึงอาจไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้กาหนดโครงสร้างองค์กรและแนวทางการปฏิ บตั ิ ของคณะกรรมการด้วยการสร้างกลไกในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจของกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณา และ
กลัน่ กรองให้เกิดความโปร่ งใสในการดาเนินงาน อีกทั้ง บริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกัน เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอานาจ
อนุมตั ิในการทารายการนั้นๆ ซึ่งทาให้บริ ษทั ฯ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล มีความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการและมีระบบที่ตรวจสอบ
ได้
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอืน่


ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
ชื่อบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์ (ภาษาไทย)
ชื่อบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์ (English)
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:
:

ทีต่ ้งั สานักงาน

:

ทีต่ ้งั สานักงาน

:

โทรศัพท์
โทรสาร
Website
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ
มูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

:
:
:
:
:
:
:
:
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บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “SE”)
SiamEast Solutions Public Company Limited
0107559000061
จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมประเภทปั๊ มสูบส่งน้ าและ
ของเหลว อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลืองที่
ใช้ใ นกระบวนการผลิ ต และงานซ่ อ มบ ารุ ง และให้บ ริ การงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริ การเคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุม้
15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150
สานักงานกรุ งเทพฯ
128/240 ซอยไทยประกัน 1/4 ถนนเทพารักษ์ (กม.12)
ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0-3868-2540-2
0-3868-2539
www.siameast.co.th
120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บล้านบาท)
120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บล้านบาท)
240,000,000 ล้านหุน้ (สองร้อยสี่ สิบล้านหุน้ )
0.50 บาทต่อหุน้ (ห้าสิ บสตางค์)
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

 บุคคลอ้ างอิงอืน
่
นายทะเบียนผู้ถือหุ้น

:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (66) 2009-9991 โทรสาร (66) 2009-9991

ผู้สอบบัญชี

:

นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 8125
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (66) 2259-5300 โทรสาร (66) 2260-1533

ทีป่ รึกษาทางการเงิน

:

บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด
98 อาคารสาทร ออฟฟิ ศทาวเวอร์ ชั้น 8,10 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ (66) 2862-999 โทรสาร (66) 2862-9821

ข้ อมูลสาคัญอืน่

:

ไม่มี
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ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
8.1.จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บำท เรี ยกชำระแล้ว 120,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 240,000,000 หุน้
มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท

8.2.ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 มีรายชื่ อผู้ถือหุ้นและสั ดส่ วนผู้ถือหุ้น สรุ ปได้ ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ
จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1.กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา
1.1.นำงสำวอรสำ วิมลเฉลำ1
96,046,400
40.019
2
2.นำยเกริ ก ลีเกษม
51,450,000
21.438
3.นำยสิ ทธิชยั ลีเกษม3
403,600
0.168
รวมกลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา
147,900,000
61.625
2.นำยแสงเพชร ตันทะอธิพำนิช
24,800,000
10.333
3.นำงกฤติกำ พัววิไล
8,500,000
3.542
4.กลุ่มครอบครัวนางราณี เอือ้ ทวีกลุ
6.นำงรำณี เอื้อทวีกลุ
2,000,000
0.833
7.นำงสำวชัชนภำ เอื้อทวีกลุ
223,500
0.094
รวมกลุ่มครอบครัวนางราณี เอือ้ ทวีกลุ
2,223,500
0.927
5.นำงอรวรรณ ธนเขตไพศำล
1,740,800
0.725
6.นำยณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล
1,680,000
0.700
7.นำยณัฐพล อึ้งมณี ประเสริ ฐ
1,615,700
0.673
8.นำยวันชัย พูลทรัพย์
1,294,000
0.539
9.นำยสุทธิพจน์ อริ ยสุทธิวงศ์
1,000,000
0.417
10.นำยรัชพล นภำนพรัตน์แก้ว
750,000
0.313
11.ผูถ้ ือหุน้ รำยอื่น
48,496,000
20.206
รวมทั้งหมด
240,000,000
100.000
หมายเหตุ
1. กำรจัดกลุ่มนี้ เพื่อให้เป็ นไปตำมนิยำมผูท
้ ี่เกี่ยวข้องตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ.
17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 เท่ำนั้น มิใช่กำรจัดกลุ่มตำมมำตรำ 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไข) แต่อย่ำงใด
2. นำยเกริ ก ลีเกษม เป็ นบุตรที่บรรลุนิติภำวะแล้วของนำงสำวอรสำ วิมลเฉลำ และนำยสิ ทธิ ชยั ลีเกษม
3. นำยสิ ทธิ ชยั ลีเกษม เป็ นสำมีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนำงสำวอรสำ วิมลเฉลำ

8.3.สั ญญาระหว่ างผู้ถือหุ้น
-

ไม่มี -
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นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริ ษทั จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึ งถึงปั จจัยต่างๆ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นหลัก และการจ่ายปั นผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดา เนิ นงานตามปกติของบริ ษทั อย่าง
มีนยั สาคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการ
ขยายธุรกิจ ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่ นใดในอนาคตและปั จจัยอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ตามความเห็นสมควร
หรื อเหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษทั โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ที่ อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ ประชุมผู ้
ถือหุ ้น เว้นแต่กรณี การจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิให้ดาเนิ นการได้เมื่ อเห็นว่าบริ ษทั มีกาไรสมควร
พอที่จะจ่ายเงินปั นผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั แล้วรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน และไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ

10.1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นายธนชาติ นุ่มนนท์
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
นายวิชยั ไม้แก่นสาร
นางจันทร์จิรา สมัครไทย
นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นเลขานุการบริ ษทั
กรรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา หรื อ นายสิ ทธิชยั ลีเกษม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่ วมกับนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
หรื อ นายวิชยั ไม้แก่นสาร คนใดคนหนึ่งรวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั สาหรับปี 2558 และ ปี 2559 รายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการบริษัท

จานวนครั้งที่เข้ าประชุ ม/จานวนประชุ มทั้งหมด

ปี 2558
ปี 2559
1. นายธนชาติ นุ่มนนท์1
5/5
2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
4/4
5/5
3. นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
1/4
5/5
4. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
4/4
5/5
1
5. นายวิชยั ไม้แก่นสาร
5/5
6. นางจันทร์จิรา สมัครไทย1
5/5
7. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์1
5/5
หมายเหตุ : 1. นายธนชาติ นุ่มนนท์ นายวิชยั ไม้แก่นสาร นางจันทร์จิรา สมัครไทย และนางสาวจิรนาถ สุมานนท์
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
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10.2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายธนชาติ นุ่มนนท์
2. นางจันทร์จิรา สมัครไทย
3. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นางจันทร์จิรา สมัครไทย เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 รายละเอียดดังนี้
จานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม/จานวนประชุมทั้งหมด
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
ปี 2559
1. นายธนชาติ นุ่มนนท์
4/4
2. นางจันทร์จิรา สมัครไทย
4/4
3. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
4/4
หมายเหตุ : นายธนชาติ นุ่มนนท์ นางจันทร์จิรา สมัครไทย และนางสาวจิรนาถ สุมานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการตรวจสอบ โดยมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

10.3. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
กรรมการบริ หาร
3. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
กรรมการบริ หาร
4. นายวิชยั ไม้แก่นสาร
กรรมการบริ หาร
5. นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
กรรมการบริ หาร
6. นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
กรรมการบริ หาร
7. นางมาลี อินทร
กรรมการบริ หาร
8. นายกิตติพนั ธุ์ เชื้อทอง
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริ หารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ หาร ปี 2559 รายละเอียดดังนี้
จานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม/จานวนประชุมทั้งหมด
รายชื่อกรรมการบริหาร
ปี 2559
1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
12/12
2. นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
11/12
3. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
12/12
4. นายวิชยั ไม้แก่นสาร
12/12
5. นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
12/12
6. นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
12/12
7. นางมาลี อินทร
12/12
8. นายกิตติพนั ธุ์ เชื้อทอง
12/12
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริ หารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

10.4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นางจันทร์จิรา สมัครไทย
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิชยั ไม้แก่นสาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปี 2559 รายละเอียดดังนี้
จานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม/จานวนประชุมทั้งหมด
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ปี 2559
1. นางจันทร์จิรา สมัครไทย
1/1
2. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
1/1
3. นายวิชยั ไม้แก่นสาร
1/1
4. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
1/1

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) | 46

10.5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นายวิชยั ไม้แก่นสาร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงปี 2559 รายละเอียดดังนี้
จานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม/จานวนประชุมทั้งหมด
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ปี 2559
1. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
1/1
2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
1/1
3. นายวิชยั ไม้แก่นสาร
1/1
4. นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
1/1

10.6. ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีจานวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายวิชยั ไม้แก่นสาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
4. นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุน
5. นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม
6. นางมาลี อินทร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
7. นายกิตติพนั ธุ์ เชื้อทอง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
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โครงสร้ างองค์ กร (Organization Chart)

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน1

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
นางสาวอรสา วิมลเฉลา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการ
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
ผู้จัดการฝ่ าย
กลุ่มธุรกิจงานบริการ
นายกิตติพนั ธุ์ เชื้อทอง

ผู้จัดการฝ่ ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ม
นายณรงค์ ศักดิ์ โตรุ่งเรืองยศ

ผู้จัดการฝ่ ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบท่ อ
นางมาลี อินทร

ผู้จัดการฝ่ ายขาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ วสั ดุนวัตกรรม
นายกิตติพนั ธุ์ เชื้อทอง

แผนกขายวิศวกรรมบริการ

แผนกพัฒนาธุรกิจ

แผนกประเมินราคาวิศวกรรม

แผนกขายกรุ งเทพฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายวิชัย ไม้ แก่นสาร
ผู้จัดการฝ่ ายการเงินและบัญชี

นายวิชัย ไม้ แก่นสาร

ผู้จัดการฝ่ ายสนับสนุน
นางสิษฏ์ ฐา แซ่ เตียว

แผนกบัญชี 2

แผนกบุคคล ธุรการและไอที

แผนกการเงิน

แผนกจัดซื้อ
แผนกคลังสินค้า

แผนกติดตั้งและบริการ
แผนกจัดส่ งสินค้ า

หมายเหตุ1. บริ ษทั ฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) คือบริ ษทั เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน
2. บริ ษทั ฯ มีสมุห์บญั ชีทาหน้าที่จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ

10.7. เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติแต่งตั้งนางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว ให้ดารงตาแหน่งเป็ น
เลขานุการบริ ษทั ตามข้อกาหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิ บัติให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3. จัดส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7
วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานนั้น และบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
นับแต่วนั ที่มีการจัดทาเอกสารหรื อข้อมูลดังกล่าว
4. เป็ นศู น ย์ก ลางในการติ ด ต่ อ สอบถามและรวบรวมข้อ มู ล ที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ต้อ งการจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ รวมถึ ง
นอกเหนือจากที่ได้รับจากผูบ้ ริ หาร เช่น ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน รวมทั้งจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ตามที่คณะกรรมการร้องขอ
5. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

10.8. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การกากับการทางานของบริ ษทั ฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้น รายละเอียด
ดังนี้
10.8.1.ค่ าตอบแทนกรรมการ
 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้อนุมตั ิค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้
ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ตาแหน่ งกรรมการ
ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครั้ง
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
15,000
กรรมการ
10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
12,000
25,000
กรรมการตรวจสอบ
10,000
18,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
12,000
1
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10,000
หมายเหตุ : 1. กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่กรรมการ รายละเอียดดังนี้
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ค่ าตอบแทนกรรมการ
ปี 2558
ปี 2559
รายชื่อกรรมการ
(บาท)
(บาท)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
บริษัท
บริษัท
ตรวจสอบ พิจารณาค่ าตอบแทน1
1. นายธนชาติ นุ่มนนท์1
75,000
348,000
2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
40,000
50,000
3. นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
50,000
4. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
50,000
5. นายวิชยั ไม้แก่นสาร1
50,000
6. นางจันทร์จิรา สมัครไทย1
50,000
256,000
1
7. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
50,000
256,000
รวม
40,000
375,000
860,000
หมายเหตุ : 1.นายธนชาติ นุ่มนนท์ นายวิชยั ไม้แก่นสาร นางจันทร์จิรา สมัครไทย และนางสาวจิรนาถ สุมานนท์
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
 ค่ าตอบแทนอืน่
-ไม่มี10.8.2. ผู้บริหาร
 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ในปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่ผบู ้ ริ หาร รายละเอียดดังนี้
ปี 2558
ปี 2559
1
2
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
จานวน
ค่ าตอบแทน
จานวน
ค่ าตอบแทน
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
5
14,984,033
7
18,445,500
เงินเดือนและโบนัส3
5
578,088
7
697,170
อื่นๆ4
รวม
15,562,121
หมายเหตุ : 1. ปี 2558 บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หารจานวน 5 รายได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ นางมาลี อินทร และนายกิตติพนั ธุ์ เชื้อทอง
2. ปี 2559 บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หารเพิ่มอีก 2 รายได้แก่ นายวิชยั ไม้แก่นสาร และนางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
3. บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่ผบู ้ ริ หารในส่วนของโบนัสในเดือนมีนาคมของทุกปี
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 ค่ าตอบแทนอืน่
-ไม่มี-
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19,142,670

10.8.3.กรรมการบริหาร
 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
-ไม่มี ค่ าตอบแทนอืน่
-ไม่มี10.8.4.บุคลากร
 จานวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 และ ปี 2559 บริ ษทั ฯ มีจานวนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) จานวนทั้งสิ้ น 59 คน 62
คน และ 71 คน ตามลาดับ โดยแบ่งตามฝ่ าย รายละเอียดดังนี้
จานวนพนักงาน (คน)
ฝ่ าย / แผนก
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559
1. ฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม
8
8
9
2. ฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต
6
6
6
และระบบท่อ
3. ฝ่ ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
9
9
13
4. แผนกขาย กรุ งเทพฯ
6
6
8
5. แผนกบริ การ
9
9
9
6. ฝ่ ายการเงินและบัญชี
7
8
8
7. ฝ่ ายสนับสนุน
14
16
18
รวม
59
62
71
หมายเหตุ : ฝ่ ายสนับสนุน จะครอบคลุมถึงแผนกบุคคล ธุรการ และไอที แผนกจัดซื้อ แผนกคลังสินค้า และแผนกจัดส่งสิ นค้า
 ค่ าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) รายละเอียดดังนี้
ค่ าตอบแทนพนักงาน (บาท)
ปี 2558
ปี 2559
เงินเดือนและโบนัส
22,547,746.28
20,871,805
อื่นๆ1

1,536,126.00
1,464,786
รวม
22,336,591
24,083,872.28
หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสวัสดิการมัน่ คง และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ โดยมีบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551
 ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
-ไม่มี-
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 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการฝึ กอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะเสริ มสร้างความรู ้ความสามารถ
ให้แก่ พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิ บัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ ยนแปลงและเป็ นไปตามกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ โดยมี หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1.การฝึ กอบรมพนักงานต้องมีการจัดทาเป็ นแผนการฝึ กอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานเป็ นหน้าที่ที่จะทาร่ วมกันดังนี้
 บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายมุ่งมัน่ ที่ จะฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่ วยงานทรัพยากรบุคคลเป็ น
ผูด้ าเนินการ และกาหนดเป็ นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝึ กอบรมจานวนเท่าใดต่อปี
 ผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างสม่าเสมอโดยพิจารณา
จากแผนการฝึ กอบรม
 พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุ งตนเองตามแผนพัฒนาให้ทนั กับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
3.การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การฝึ กอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้กาหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจาเป็ น
4.บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมเพื่อเป็ นการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
พนักงานโดยหน่วยงานดาเนินการเองและโดยสถาบันภายนอกองค์กร
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การกากับดูแลกิจการ
11.1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
บริ ษ ัทฯ ให้ค วามส าคัญกับ การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดีต ามหลัก การที่ ก าหนดโดยตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานสากล เสริ มสร้างความโปร่ งใสและการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และ
สร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดแก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ซึ่ งจะนาไปสู่ ความมัน่ คงเจริ ญก้าวหน้า เป็ นเครื่ องมือเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและส่ งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดระเบี ยบปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรับ
บริ ษทั จดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้
แนวทางไว้ซ่ ึงครอบคลุมหลักการ 5 หมวดของการกากับดูแลกิจการ ได้แก่
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและเคารพในสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทั้งในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริ ษทั ฯ พึงได้รับสิ ทธิข้ นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิที่ดีเพื่อเป็ น
การส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ไว้ ดังนี้
1. ให้บริ ษทั ฯ จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวตั ถุประสงค์และ
เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ในทุกวาระ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ฯ ได้จดั
ส่งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
2. อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่ วมประชุมทั้งในเรื่ องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
3. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรี ยงตามวาระที่ กาหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ หรื อเพิ่มวาระการ
ประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิ เท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ กรรมการและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อตอบคาถาม
ในที่ประชุมด้วย
4. ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถ้ ือหุ ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยนาข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะในกรณี หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เผยแพร่ ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
5. ให้กรรมการบริ ษทั ทุกท่านเข้าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผูถ้ ือหุน้ โดยพร้อมเพรี ยงกัน
6. การจดบันทึ กรายงานการประชุม ให้บนั ทึ กให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ ว โปร่ งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่
สาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้มีการบันทึ กวีดิทศั น์ภาพการ
ประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อา้ งอิง และนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้พิจารณา
รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น
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7. เพิ่มความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในการได้รับเงินปั นผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปั นผล) เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ให้ได้รับเงินปั นผลตรงเวลา ป้ องกันปั ญหาเรื่ องเช็คชารุ ด สูญหายหรื อส่งถึงผูถ้ ือหุน้ ล่าช้า
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษั ท ฯ มี แ นวทางปฏิ บั ติ ต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายทั้ งผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ เ ป็ นผู ้ บ ริ หารและผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ เ ป็ นผู ้ บ ริ หารของบริ ษั ท ฯ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ รายย่อย รวมทั้งผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิที่ดีไว้ดงั นี้
1. ให้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ ถืออยู่ โดย 1 หุน้ มีสิทธิเท่ากับ 1 เสี ยง
2. อานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการบริ ษทั หรื อเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั หรื อเรื่ องการเพิ่มวาระที่ผถู ้ ือหุ ้นส่ วน
น้อยเสนอ
3. ให้เพิ่มการอานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรื อให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่ วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าว
ไว้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
4. การดาเนิ นการประชุมจะเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และตามลาดับวาระการประชุมที่มี ซ่ ึ งบริ ษทั ฯ จะจัดเตรี ยมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่
จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
5. ให้ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นชาวไทย
หรื อผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ
6. ให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการได้มาหรื อจาหน่ายไป การทารายการที่เกี่ยวโยง เป็ นต้น เพื่อ
ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้เสีย
บริ ษทั ฯ ตระหนักและรับรู ้ถึงความสาคัญในการกากับดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายในได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก
ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะได้รับการดูแลจากบริ ษทั ฯ ตาม
สิ ทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อตามข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ จะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้
เสี ยเหล่านั้น โดยบริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1. นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผูถ้ ือหุ ้นคือเจ้าของกิ จการและบริ ษทั ฯ มี หน้าที่ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในระยะยาวจึ งกาหนดให้
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี้
 ปฏิ บัติหน้าที่ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนิ น การใดๆ ตามหลักการของวิชาชี พ ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
 นาเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษทั ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงินการบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่าเสมอ
และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
 แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริ ษทั ฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่ งตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
 ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อ
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
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2. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ที่ มีคุณค่ายิ่ง จึ งเป็ นนโยบายของ
บริ ษทั ฯ ที่จะให้การปฏิ บตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงมีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน
 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พพนักงานและให้ความสาคัญในด้านการ
ดูแลสวัสดิการของพนักงาน
 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน
 การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุ จริ ตใจ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
 ให้ค วามสาคัญ ต่อ การพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่า งทั่วถึ ง และสม่ า เสมอ เพื่ อพัฒ นา
ความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ทางวิชาชีพของพนักงาน
 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
3. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้า จึงได้กาหนดนโยบายในการปฏิบตั ิต่อลูกค้าดังนี้
 บริ การลูกค้าด้วยความสุ ภาพ มีความกระตือรื อร้น พร้อมให้การบริ การ ต้อนรับด้วยความจริ งใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ ใจ
ดูแลผูร้ ับบริ การดุจญาติสนิท บริ การด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
 รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริ การ โดยไม่มี
การโฆษณาเกินความเป็ นจริ งที่เป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของผลิตภัณฑ์และการบริ การ
ของบริ ษทั ฯ
4. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อคู่ค้าและ/หรือเจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ ทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม ซื่ อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรี ยบคู่คา้ โดย
คานึ งถึ งผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย หลี กเลี่ ยงสถานการณ์ ที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
 ไม่เรี ยกหรื อรับหรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
 กรณี ที่มีขอ้ มูลว่ามีการเรี ยกหรื อรับหรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น ต้องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรื อ
เจ้าหนี้ และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
 ปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขต่างๆ ที่ ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขข้อใดได้ตอ้ งรี บแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
5. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งขัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าโดยไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล
จึงกาหนดหลักนโยบายดังนี้
 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม
 ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
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6. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ ยวกับคุณภาพชี วิตและการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อชีวิตความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ที่
ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริ งของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
อย่างเคร่ งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเผยแพร่ ทางสื่ อมวลชน สื่ อ
เผยแพร่ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นและผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริ ษทั ฯ ได้อย่างทัว่ ถึง และจะทาการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้
บังคับ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับนักลงทุนหรื อผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงนัก
ลงทุนสถาบันและผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานเป็ นประจา รวมทั้งจะเผยแพร่ ขอ้ มูลของ
องค์กรทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริ ษทั จัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ และหน่ วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผถู ้ ือ
หุน้ ได้รับข่าวสารเป็ นประจาโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ข้อมูลที่อยูบ่ นเว็บไซต์จะมีการปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็ น
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี โครงสร้างบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร โครงสร้างการถือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิ น เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริ งของ
บริ ษทั ฯ โดยอยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซ่ ึ งเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป บริ ษทั ฯ
จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริ ษทั แต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริ ษทั ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
 ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คนและกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายกาหนด และกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อไม่ก็ได้
 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่นอ้ ยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
 คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการคนหนึ่ งจากกรรมการทั้งหมดเป็ นประธานกรรมการ ซึ่ งประธานกรรมการจะเป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อไม่ก็ได้
 คณะกรรมการบริ ษทั เลือกบุคคลหนึ่งทาหน้าที่เลขานุการบริ ษทั
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2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั ฯ กาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุม
กรรมการบริ ษทั ต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการบริ ษทั ควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมี
เหตุสุดวิสยั ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บริ ษทั ฯ ต้องรายงานจานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุม
ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจาปี เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมแก่กรรมการทุก
ท่าน เพื่อให้ทราบถึงวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม จัดส่ งโดยเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็ นผูร้ วบรวม
เอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการเพื่อจัดส่ งให้คณะกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า และเอกสาร
ดังกล่าวต้องให้ขอ้ มูลที่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ
จะต้องเป็ นผูบ้ นั ทึกประเด็นในการประชุมเพื่อจัดทาเป็ นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็ จสมบรู ณ์
ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วนั ประชุมเสร็ จสิ้ นเพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริ ษทั ลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการ
จัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และรักษาความลับได้ดี
 กรรมการบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น
 การออกเสี ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่ วนเสี ยงข้างมากเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่คะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริ ษทั คน
อื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
3. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี เพื่อร่ วมกันพิจารณาและสรุ ปผล
การประเมินงานและนามาทบทวนการปฏิ บตั ิงาน ปั ญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่ ผ่านมา และร่ วมกันหาแนวทางปรับปรุ ง แก้ไข
เพื่อให้การทางานของคณะกรรมการบริ ษทั มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
4. ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ดังนี้
 อยูใ่ นลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม และบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบ
ธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
 ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
 เป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดภายในกรอบที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ โดยระดับค่าตอบแทนที่ กาหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการแต่ละท่าน ในขณะที่
คานึงถึงผลประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุน้ จะได้รับด้วย
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริ ษทั ฯ สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งเข้าร่ วมสัมมนาหลักสู ตรที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ
บริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยูเ่ สมอไม่วา่ จะเป็ นหลักสู ตรที่จดั โดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึ กอบรมพนักงานของ
บริ ษทั ฯ และหลักสู ตรที่ จดั โดยหน่วยงานกากับดูแลของรัฐหรื อองค์กรอิสระเช่น หลักสู ตรกรรมการบริ ษทั ของสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้กรรมการของบริ ษทั จด
ทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่ งหลักสู ตร ซึ่ งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation
Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนาความรู ้และประสบการณ์มาพัฒนาบริ ษทั ฯ ต่อไป
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11.2. โครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัท
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษ ัท และคณะกรรมการชุ ดย่อยจ านวน 4 ชุ ด ได้แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รวมทั้งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ รายละเอียดดังนี้
11.2.1.คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
กรรมการ
3. นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
กรรมการ
4. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
กรรมการ
5. นายวิชยั ไม้แก่นสาร
กรรมการ
6. นางจันทร์จิรา สมัครไทย
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นเลขานุการบริ ษทั
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษทั รายละเอียดดังนี้
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ นโยบาย เป้ าหมาย แผนการดาเนิ นงาน แผนงบประมาณ และควบคุมการปฏิ บตั ิงานของ
ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ให้ เ ป็ นไปตามนโยบายอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ความมั่น คงและ
ผลประโยชน์ที่สมดุลยัง่ ยืนของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และมติของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ควบคุมดูแลการปฎิบตั ิงานของกรรมการและผูบ้ ริ หารให้
เป็ นไปตามหลักการจริ ยธรรมธุรกิจ รวมทั้งประเมินผลการปฎิบตั ิน้ นั ๆ
3. พิจารณาและกาหนดแนวทางกลยุทธ์การบริ หารงาน
4. พิจารณาแผนการดาเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้แข่งขันได้ในระดับสากล
5. ประเมินผลการดาเนินงานและการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
6. คณะกรรมการบริ ษทั ควรจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ิตาม
กฎ ระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการบริ ษทั ควรจัดให้มีบุคคลหรื อหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบที่สาคัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และให้
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
7. คณะกรรมการบริ ษทั ควรกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจา และควรมีการ
ทบทวนระบบหรื อประเมินประสิ ทธิ ผลของการจัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งรวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติท้ งั หลาย
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8. กากับดูแล สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่ งใส ถูกต้อง และเพียงพอ มีการจัดระบบการตรวจสอบภายใน
ในทุกๆ ด้านรวมถึงด้านการเงิน ให้ความสะดวกในการปฎิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้ดาเนินงานได้อย่าง
มีระบบและเป็ นอิสระ
9. กาหนดหลักการการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ และนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
10. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยัง่ ยืนต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้
11. กากับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ให้มีความโปร่ งใสและชัดเจน
12. ควบคุมดูแลจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในบริ ษทั ฯ ด้วยแนวทางการปฎิ บัติและการตรวจสอบอย่าง
ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีผลประโยชน์ในเรื่ องนั้นๆ มี
ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจในวาระนั้ น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ห น้า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลและควบคุ ม
กระบวนการหรื อการปฎิบตั ิใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ควบคุมดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลและการสื่ อสารใดๆ ในองค์กร
14. พิจารณาแต่งตั้งและสรรหาผูบ้ ริ หารมาทดแทนตาแหน่งใดในกรณี ที่จาเป็ น นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั ยังมีบทบาทใน
การดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและปกป้ องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11.2.2.คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจันทร์จิรา สมัครไทย
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : นางจันทร์จิรา สมัครไทย เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน
ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 26 กุม ภาพัน ธ์ 2559 มี ม ติ ก าหนดอานาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่ วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิ จ ารณา คัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ง บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระเพื่ อ ท าหน้า ที่ เ ป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับ
ผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
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6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ บริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 รายการอื่นที่ เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี้ซ่ ึงอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ บริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อผูบ้ ริ หารไม่ด าเนิ นการให้มีก ารปรั บปรุ งแก้ไ ขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่า มี รายการหรื อการกระท าตามข้า งต้น ต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
11.2.3.คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายสิ ทธิชยั ลีเกษม
กรรมการบริ หาร
3. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
กรรมการบริ หาร
4. นายวิชยั ไม้แก่นสาร
กรรมการบริ หาร
5. นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
กรรมการบริ หาร
6. นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
กรรมการบริ หาร
7. นางมาลี อินทร
กรรมการบริ หาร
8. นายกิตติพนั ธุ์ เชื้อทอง
กรรมการบริ หาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ หาร รายละเอียดดังนี้
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อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. นาเสนอเป้ าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดาเนิ นธุรกิจ และงบประมาณประจาปี ของบริ ษทั ฯ การขยาย
กิจการ การกาหนดแผนการเงิน นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ าย
บริ หารเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
2. ควบคุมดูแลการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. พิจารณาอนุมตั ิการดาเนินงานที่เป็ นธุรกิจปกติ ตลอดจนการดาเนิ นงานที่เป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งมี เ งื่ อ นไขทางการค้า ทั่ว ไปในวงเงิ น ไม่ เ กิ น งบประมาณที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติใ นหลักการไว้แล้ว ทั้ง นี้ พิจ ารณาอนุ ม ัติ ก ารด าเนิ น งานภายใต้ขอ้ บัง คับ และ
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ ตลอดจนคู่มืออานาจดาเนิ นการซึ่ งได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
4. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษทั ฯ และการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
5. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
6. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
11.2.4.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นางจันทร์จิรา สมัครไทย
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิชยั ไม้แก่นสาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. กาหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมกับลักษณะ
และการดาเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกาหนดคุณสมบัติ และความรู ้ความชานาญแต่ละด้านที่ตอ้ งการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่ อถึ งวาระที่ จะต้องเสนอชื่ อกรรมการให้แก่ ค ณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาโดยการสรรหาอาจ
พิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดารงตาแหน่งต่อ หรื อเปิ ดรับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้ หรื อการใช้บริ ษทั ภายนอกช่วยสรร
หา หรื อพิจารณาบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ หรื อการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้
4. ต ร ว จ สอ บ ว่ า บุ ค ค ล ที่ จ ะ ถู ก เ ส น อ ชื่ อ นั้ น มี คุ ณส ม บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง ห น่ ว ย ง า น
ที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความ
ยินดีที่จะมารับตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั หากได้รับการแต่งตั้งจาก
ผูถ้ ือหุน้
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6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
แต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การเพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษทั ฯ และกาหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงาน
ตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็ นธรรม และเป็ นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริ ษทั ฯ ประสบผลสาเร็ จ
9. ทบทวนรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทเช่น ค่าตอบแทนประจา ค่าตอบแทนตามผลการดาเนิ นงาน และค่าเบี้ย
ประชุม โดยคานึงถึงแนวปฏิบตั ิที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจของบริ ษทั ฯ ความรับผิดชอบ
ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การตามที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
11. กาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้
พิจารณาไว้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการบริ ษทั นาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
12. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณี ที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดย
ยึดหลักให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริ ง
11.2.5.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ธันวาคม 312559 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นายวิชยั ไม้แก่นสาร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นายณรงค์ศกั ดิ์ โตรุ่ งเรื องยศ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รายละเอียดดังนี้
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและโครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั ฯ ซึ่ งครอบคลุมถึงความเสี่ ยงประเภทต่างๆ ที่
สาคัญ เช่น ความเสี่ ยงด้านการเงิน ความเสี่ ยงด้านการลงทุน และความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของกิจการ เป็ นต้น
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็ นไปตามแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ ยงแต่ละประเภทให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ
มีส่วนร่ วมในการบริ หารและควบคุมความเสี่ ยง
3. ดู แ ลและติ ด ตามการปฏิ บัติ ต ามนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งภายใต้แ นวทางและนโยบายที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั
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4. กาหนดเกณฑ์วดั ความเสี่ ยงและเพดานความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ จะยอมรับได้
5. กาหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ประเมิ น ความเสี่ ย งในระดับ องค์ก ร และกาหนดวิธี การบริ ห ารความเสี่ ย งนั้น ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรั บ ได้ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้มีการบริ หารความเสี่ ยงตามวิธีการที่กาหนดไว้
7. ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความ
เสี่ ยง
8. มีอานาจในการเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรื อแต่งตั้งและกาหนดบทบาทที่ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทุกระดับมีหน้าที่บริ หาร
ความเสี่ ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงบรรลุ
วัตถุประสงค์
9. รายงานผลเกี่ยวกับการบริ หาร การดาเนิ นงาน สถานะความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่ งที่
ต้องดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กาหนด เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
อย่างสม่าเสมอ
10. จัดทาคู่มือการบริ หารความเสี่ ยง
11. ระบุความเสี่ ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่ งมีผลกระทบต่อ
บริ ษทั ฯ
12. จัดทาแผนงานเพื่อป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยง
13. ประเมินผลและจัดทารายงานการบริ หารความเสี่ ยง
14. จัดวางระบบบริ หารความเสี่ ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
15. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
11.2.6.ผู้บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ รายละเอียดดังนี้
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
1. การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยรวมเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. กาหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามกลยุทธ์
และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. ดาเนินการและปฏิบตั ิภารกิจที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายและตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
4. สัง่ การ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย
5. อนุมตั ิและ/หรื อมอบอานาจการทานิ ติกรรมเพื่อผูกพันบริ ษทั ฯ สาหรับธุรกรรมปกติของบริ ษทั ฯ รวมถึงธุรกรรมที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดาเนิ นการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่
ไม่เป็ นการผูกพันทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ โดยตรง
6. ประสานงานผูบ้ ริ หารและพนักงานเพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริ ษทั ฯ
8. พิจารณาการนาสิ ทธิและทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริ ษทั ห้าง ร้าน หรื อสถาบันการเงินเพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
9. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าใช้จ่ายการดาเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิมอบหมายไว้
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10. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์เพื่อบัญชี ของบริ ษทั ฯ ในวงเงินตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
มอบหมายไว้
11. อนุ มตั ิ ในหลักการการลงทุ นในการขยายธุ รกิ จ ตลอดจนการร่ วมทุ นกับผูป้ ระกอบกิ จการอื่ นๆ และให้นาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสาหรับปี หรื อที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมี
มติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทางานของพนักงานให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบตั ิงานด้วยหลักธรรมาภิบาลใน
การดาเนินธุรกิจ
14. ส่งเสริ มพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึ กษาต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินการของบริ ษทั ฯ
16. พิจารณาอนุ มตั ิการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันที่เป็ นเงื่ อนไขปกติทางการค้าเช่น ซื้ อขายสิ นค้าด้วยราคาตลาด การคิด
ค่าธรรมเนี ยมบริ การในอัตราค่าธรรมเนี ยมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทัว่ ไป เป็ นต้น ภายใต้นโยบายที่
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
17. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุ คคลตามที่ เห็ นสมควรตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ และผลตอบแทนที่
เหมาะสม และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่ กาหนดไว้ในคู่มือ
อานาจดาเนินการ
18. ดาเนิ นกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ไม่มีอานาจในการอนุมตั ิเรื่ องหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็ นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจาหน่ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์สาคัญของบริ ษทั และ/หรื อรายการที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย
หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ้นกับบริ ษทั ฯ ยกเว้นเป็ นรายการที่เป็ นเงื่อนไขปกติทาง
การค้า ที่ ไ ด้มี ก ารก าหนดนโยบายและหลัก เกณฑ์โ ดยได้อ นุ ม ัติ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุมตั ิไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ ้นในการทารายการเกี่ ยวโยงกันและการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
เรื่ องดังกล่าว
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
1. ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั ฯ
2. ตัดสิ นใจในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษทั ฯ กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษทั ฯ รวมถึงการควบคุม
การบริ หารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็ นผูม้ ีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สัง่ การ ตลอดจนเข้าลงนามในนิ ติกรรมสัญญา เอกสารคาสัง่ หนังสื อแจ้งใดๆ
ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
4. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุ คคลตามที่ เห็ นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ และผลตอบแทนที่
เหมาะสม และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่ กาหนดไว้ในคู่มือ
อานาจดาเนินการ
5. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
7. อนุมตั ิและแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
8. ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ ดั การ จะไม่สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริ ษทั ฯ
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11.3. อานาจอนุมัติรายการทีส่ าคัญ
รายการ
งบประมาณรายได้และ
ต้นทุนประจาปี
งบประมาณค่าใช้จ่ายฝ่ าย
ขายและบริ หารประจาปี
งบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนในสิ นทรัพย์
ถาวรประจาปี
การชาระค่าสิ นค้าและ
บริ การที่มีใบสัง่ ขาย
การชาระค่าสิ นค้าและ
บริ การทัว่ ไป
ใบเสนอราคาและใบสัง่ ขาย
สิ นค้าที่สงั่ ซื้อจากผู ้
จาหน่ายสิ นค้า(Supplier)
ต่อครั้ง –
กลุ่มผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ ม

ใบเสนอราคาและใบสัง่ ขาย
สิ นค้าที่สงั่ ซื้อจากผู ้
จาหน่ายสิ นค้า (Supplier)
ต่อครั้ง –
กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ
กระบวนการผลิตและ
ระบบท่อ

คณะกรรมการบริษัท

ผู้มอี านาจอนุมตั ิ
คณะกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร
บริหาร

กรรมการผู้จดั การ

ไม่จากัด

-

-

-

ไม่จากัด

-

-

-

ไม่จากัด

-

-

-

วงเงินเกิน
80 ล้านบาท
วงเงินเกิน
10 ล้านบาท
กาไรขั้นต้นมากกว่า
หรื อเท่ากับร้อยละ 5
และวงเงินเกิน 100
ล้านบาท
และ
กาไรขั้นต้นน้อยกว่า
ร้อยละ 5 ทุกวงเงิน

วงเงินไม่เกิน
วงเงินไม่เกิน
วงเงินไม่เกิน
80 ล้านบาท
50 ล้านบาท
30 ล้านบาท
วงเงินไม่เกิน
วงเงินไม่เกิน
วงเงินไม่เกิน
10 ล้านบาท
5 ล้าน บาท
2 ล้าน บาท
กาไรขั้นต้น
กาไรขั้นต้นมากกว่า กาไรขั้นต้นมากกว่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ หรื อเท่ากับร้อยละ หรื อเท่ากับร้อยละ
ร้อยละ 5 และ
13 และวงเงินไม่เกิน 15 และวงเงินไม่
วงเงินไม่เกิน 100
60 ล้านบาท
เกิน 30 ล้านบาท
ล้านบาท

กาไรขั้นต้นมากกว่า
หรื อเท่ากับร้อยละ 5
และวงเงินเกิน 100
ล้านบาท
และ
กาไรขั้นต้นน้อยกว่า
ร้อยละ 5 ทุกวงเงิน

กาไรขั้นต้น
กาไรขั้นต้นมากกว่า กาไรขั้นต้นมากกว่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ หรื อเท่ากับร้อยละ หรื อเท่ากับร้อยละ
ร้อยละ 5 และ
13 และวงเงินไม่เกิน 15 และวงเงินไม่
วงเงินไม่เกิน 100
60 ล้านบาท
เกิน 30 ล้านบาท
ล้านบาท

ใบเสนอราคาและใบสัง่ ขาย กาไรขั้นต้นมากกว่า
กาไรขั้นต้น
กาไรขั้นต้นมากกว่า กาไรขั้นต้นมากกว่า
สิ นค้าที่สงั่ ซื้อจากผู ้
หรื อเท่ากับร้อยละ 5 มากกว่าหรื อเท่ากับ หรื อเท่ากับร้อยละ 8 หรื อเท่ากับร้อยละ
จาหน่ายสิ นค้า (Supplier) และวงเงินเกิน 50 ล้าน
ร้อยละ 5 และ
และวงเงินไม่เกิน 30 11 และวงเงินไม่
ต่อครั้ง –
บาท
วงเงินไม่เกิน 50
ล้านบาท
เกิน 15 ล้านบาท
กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุ
และ
ล้านบาท
นวัตกรรม
กาไรขั้นต้นน้อยกว่า
ร้อยละ 5 ทุกวงเงิน
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รายการ

คณะกรรมการบริษัท

ผู้มอี านาจอนุมตั ิ
คณะกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร
บริหาร
วงเงินไม่เกิน
วงเงินไม่เกิน
5 ล้านบาท
3 ล้าน บาท

กรรมการผู้จดั การ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
วงเงินเกิน
วงเงินไม่เกิน
ส่งเสริ ม การขาย
5 ล้านบาท
1 ล้าน บาท
การกูย้ มื เงินจากสถาบัน
วงเงินเกิน
วงเงินไม่เกิน
วงเงินไม่เกิน
วงเงินไม่เกิน
การเงินระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี
100 ล้านบาท
100 ล้านบาท
50 ล้านบาท
30 ล้านบาท
ต่อครั้งต่อราย
การขอวงเงินกู้ ทั้งใน
ไม่จากัด
ประเทศและต่างประเทศ
หมายเหตุ
1. การอนุมตั ิรายการดังกล่าวเป็ นการขอใช้งบประมาณต่อครั้ง
2.ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิที่มีส่วนได้เสี ยในรายการดังกล่าวจะไม่สามารถอนุมตั ิรายการนั้นได้
3.การทารายการกับบุ คคลที่ อาจมีความขัดแย้งจะต้องดาเนิ นการตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11.4. การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
11.4.1.กรรมการบริษัท
การสรรหาคณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนาเสนอต่อที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อพิ จ ารณาอนุ ม ัติ ซึ่ ง องค์ป ระกอบการสรรหาและแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการบริ ษทั รายละเอียดดังนี้
1.คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
2. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องเป็ นกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ
2. ต้องสาเร็ จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริ ญญาตรี ในสาขาใดก็ได้
3. เป็ นผูม้ ีความรู ้ในกิจการของบริ ษทั ฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู ้ความสามารถที่มีเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
4. เป็ นผูม้ ีความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีคุณธรรมสูง
กรรมการต้องไม่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริ ษทั ในกรณี ที่กรรมการคนใดคนหนึ่ ง
มีตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาถึงประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงานเหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบตั ิตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจานวนหนึ่ งในสามของกรรมการทั้งหมดออกจากตาแหน่ง หาก
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ไม่สามารถแบ่งจานวนกรรมการทั้งหมดออกเป็ นสามส่ วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมีจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งใน
สาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
 เสี ยชีวติ
 ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้รับจดหมายลาออก)
 ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบี ยบ และประกาศที่ ออกตามความของกฎหมายหรื อตามข้อบังคับ
บริ ษทั ฯ
 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
 ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
11.4.2.กรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิ สระจะพิจารณาคุ ณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน และนาเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่ ง บุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระจะพิจารณาจากคุณสมบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จานวนกรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อย
หนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดและไม่นอ้ ยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีรายละเอียดดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ ได้เงินเดื อนประจา หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของ
ส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ นบิ ดา มารดา คู่
สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู ้
ถือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
5. ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ รวมถึ งการทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิ จการ การเช่าหรื อให้เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อ
ให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ
หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่
20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ น
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อน
ประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
11.4.3.กรรมการตรวจสอบ
การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
2. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. เป็ นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคานิ ยามของกรรมการอิสระที่กาหนดโดยประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
4. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะมีกาหนด 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อสิ้นสุดวาระการดารง
ตาแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯ อาจเห็นสมควร
11.4.4.กรรมการบริหาร
การสรรหากรรมการบริ หารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนาเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิการแต่งตั้ง ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารทาหน้าที่ในการบริ หารกิจการให้เป็ นไปตามนโยบาย
แผนงาน และเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ และพิจารณา กลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจน
ติดตามการดาเนินนโยบายและแนวทางการบริ หารงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
11.4.5.กรรมการบริหารความเสี่ยง
การสรรหากรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะพิจารณาคุ ณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
นาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษ ัทเพื่อ อนุ ม ัติการแต่ง ตั้ง ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งทาหน้าที่ กาหนดนโนบาย
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โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวม และแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร รวมถึงการรายงานผลการบริ หาร
ความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
11.4.6.ผู้บริหารระดับสู ง
การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
ถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิต่อไป ในส่ วนของผูบ้ ริ หารระดับสู งอื่นๆ จะพิจารณาถึ ง
คุณสมบัติที่ครบถ้วนและความเหมาะสมโดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ

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

11.6. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2558-2559 ให้แก่บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด รายละเอียดดังนี้
ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
ปี 2558
ปี 2559
ค่าตอบแทน (บาท)
1,100,000
1,165,000
บริ ษทั ฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริ การอื่น (non-audit fee) ให้แก่ผสู ้ อบบัญชีในปี 2558 และปี 2559
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11.7. การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ
บริ ษ ัทฯ ตระหนักถึ งความสาคัญ ในการดาเนิ นธุ รกิ จ ด้ว ยความโปร่ ง ใสและป้ องกัน ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิ กายน 2559 มีมติกาหนดนโยบายการไม่ประกอบธุรกิจอันเป็ นการแข่งขันหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ รายละเอียดดังนี้
1. กรรมการของบริ ษทั ฯ จะไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั ฯ หรื อเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้าง
หุ ้นส่ วนสามัญหรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิ จการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
2. กรรมการของบริ ษทั ฯ จะไม่กระทาการอันใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
3. ในกรณี ที่กรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านใด ประสงค์จะลงทุนในธุรกิจอันเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะโดยตรงหรื อโดย
อ้อม บริ ษทั ฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าวก่อน ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขดังนี้
3.1 ให้กรรมการท่านดังกล่าวแจ้งความประสงค์ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดที่สาคัญของธุรกิ จที่เกี่ยวเนื่ องให้บริ ษทั ฯ ทราบ
รวมทั้งให้ขอ้ มูลอื่นๆ เพื่อให้บริ ษทั ฯ พิจารณาว่าจะเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรื อไม่
3.2 คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาและแจ้งผลว่าบริ ษทั ฯ จะเข้าลงทุ นในในธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องหรื อไม่ ให้กรรมการท่าน
ดังกล่าวทราบภายในระยะเวลา 45 วันนับแต่วนั ที่ บริ ษทั ฯ ได้รับข้อมูลจากกรรมการท่ านดังกล่าวแล้ว หรื อภายใน
ระยะเวลาอื่นใดตามที่บริ ษทั ฯ และกรรมการท่านดังกล่าวจะตกลง
3.3 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ปฏิเสธไม่ลงทุนในในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ อง หรื อบริ ษทั ฯ ไม่แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการท่านดังกล่าว
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในระยะเวลาตามที่กาหนด ให้กรรมการท่านดังกล่าวมีสิทธิ ที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ อง
ดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบนโยบายดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว และหากมีการแต่งตั้งกรรมการท่าน
ใหม่ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการแจ้งให้กรรมการท่านดังกล่าวได้รับทราบนโยบายดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วยเช่นกัน
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม
12.1. นโยบายภาพรวม
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของชุมนุมในทุกๆ พื้นที่ที่เข้าไปดาเนิน
ธุรกิจตามหลักปฏิ บตั ิสากล โดยให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ที่ดีอย่างยัง่ ยืน
ทั้งนี้ ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติกาหนดนโยบายด้านความรับผิดต่อสังคม โดยมี
หลักการปฏิบตั ิตามแนวกิจการเพื่อสังคมตามมาตรฐานสากล

12.2. การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
1.

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ถือปฏิบตั ิแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อ
บริ ษทั ฯ ในระยะยาว โดยบริ ษทั ฯ มีหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อหากพบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็ นธรรมและมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างครบถ้วน
2. ส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรื อร่ วมสมคบคิดกัน
3. ไม่สนับสนุนการดาเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
4. จัดให้มีระบบการบริ หารจัดการที่สามารถป้ องกันการจ่ายสิ นบนและทุจริ ตหรื อสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชกั ช้า
รวมถึงมีกระบวนการแก้ไขปั ญหาที่มีประสิ ทธิภาพพร้อมกับให้ความเป็ นธรรมหากเกิดกรณี ดงั กล่าวขึ้น
5. รณรงค์ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเห็นความสาคั ญของการต่อต้านการทุจริ ต รวมทั้งการกรรโชกและการให้
สิ นบนในทุกรู ปแบบ
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริ มคุณธรรม สร้างจิตสานึกและ
ค่านิ ยมที่ถูกต้องในการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฯ จึงกาหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสื่ อสารให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบการกระทาที่เข้าข่าย
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
2. กาหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรื อการทาสัญญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนต้องมีหลักฐานประกอบอย่าง
ชัดเจนและมีการกาหนดอานาจอนุมตั ิอย่างเหมาะสมและรัดกุม
3. กาหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ ครอบคลุมด้านการเงิ นและการบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าธุ รกรรม
ทางการเงินดังกล่าวเป็ นไปด้วยความถูกต้อง โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
4. กาหนดหลักการให้หรื อการรับของขวัญ สิ่ งของ หรื อการบันเทิงที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการทุจริ ตหรื อ
การให้สินบน หากเป็ นการรับของขวัญควรเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด และต้อง
ตระหนักว่าการกระทาหรื อไม่กระทาใดๆ ต้องอยูภ่ ายใต้ความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
5. จัดให้มีการสื่ อสารนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไปยังกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ
ของบริ ษทั ฯ ให้รับทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนาไปปฏิบตั ิโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบการ
สื่ อสารภายในองค์กร เป็ นต้น
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6. กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในกรณี ที่พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยส่ อให้เกิ ดการทุจริ ตและ
การประพฤติมิชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถส่ งรายละเอี ยดและ
หลักฐานต่างๆ ไปยังบริ ษทั ฯ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมลล์ หรื อจดหมาย
7. จัดทากลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยการกาหนดข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแส
ให้เป็ นความลับ กรณี ที่ขอ้ มูลของผูแ้ จ้งเบาะแสถูกเปิ ดเผย ผูท้ ี่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกดาเนิ นการ
ลงโทษทางวินยั
8. กาหนดบทลงโทษกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อสนับสนุนการกระทาที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น โดยจะดาเนิ นการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตื อนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลด
ค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และดาเนินคดีตามกฎหมาย เป็ นต้น
9. กาหนดให้มีการตรวจสอบและรายงานตามลาดับขั้นของสายงานการบังคับบัญชาของผูก้ ระทาการทุจริ ตจนกระทัง่ ถึง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั
10. กาหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประเมินโอกาสที่ จะเกิ ดการทุจริ ตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการ
ทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน่ ที่ผบู ้ ริ หารสามารถฝ่ า
ฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มา
หรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชน โดยบริ ษทั ฯ มีหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน โดยหมัน่ ตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
2. ส่ งเสริ มให้มีการเฝ้ าระวังการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนภายในธุรกิจของตน และกระตุน้ ให้มีการปฏิบตั ิ
ตามหลักการสิ ทธิ มนุ ษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุ รกิ จด้านสิ ทธิ มนุษยชนยังครอบคลุมไปถึง
บริ ษทั ในเครื อ ผูร้ ่ วมทุน และคู่คา้
3. บริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิต่อบุคลากรของบริ ษทั ฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิ บตั ิ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกาเนิ ด เชื้อชาติ เพศ
อายุ สี ผิว ศาสนา สมรรถภาพร่ างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึ กษา หรื อสถานะอื่นใดที่ มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบตั ิงาน
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ทรัพยากรบุคคลเป็ นสิ่ งสาคัญที่ส่งเสริ มและผลักดันการเติบโตของธุรกิจ บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักดีถึงการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่าง
เป็ นธรรม จึงได้จดั ทานโยบายด้านบริ หารงานบุคคลโดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยมีผลตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงกระตุน้ ใน
การทางานทั้งในรู ปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริ ษทั ฯ อีกทั้งให้
โอกาสบุคลากรของบริ ษทั ฯ ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. บุคลากรของบริ ษทั ฯ ทุกคนต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุ ดความสามารถ ซื่ อสัตย์สุจริ ต เที่ยง
ธรรม ยึดมัน่ ในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กบั บุคคลใดบุคคลหนึ่งทาแทนไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเว้นแต่
จะเป็ นการจาเป็ นหรื อเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในงานที่ไม่ตอ้ งใช้ความสามารถเฉพาะของตน
3. บุคลากรของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิงานตามสายบังคับบัญชา รับคาสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้ งั คับบัญชาของตน ไม่
ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจาเป็ น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผบู ้ งั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงานที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่อบุคคลนั้น หรื อต่อบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บุคลากรของบริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสและเปิ ดใจรับฟังความคิดเห็นของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
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4. บุคลากรของบริ ษทั ฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวกของบริ ษทั ฯ ในหน้าที่อย่างเต็มที่
ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อสวัสดิการที่ตน
มีสิทธิโดยชอบ
5. บุคลากรของบริ ษทั ฯ ต้องมีกริ ยามารยาทสุ ภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การ
งาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่ อมเสี ยต่อภาพลักษณ์บริ ษทั ฯ
6. บุคลากรของบริ ษทั ฯ สามารถใช้ชื่อและตาแหน่ งของตนเรี่ ยไรเงิ นเพื่อการกุศลที่ บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ัด แต่ห้ามใช้ชื่อของ
บริ ษทั ฯ หรื อตาแหน่งในบริ ษทั ฯ ในการเรี่ ยไรเงินเป็ นการส่วนตัวไม่วา่ ด้วยวัตถุประสงค์ใด
7. บุคลากรของบริ ษทั ฯ ควรให้ความร่ วมมือในกิจกรรมที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้ง
กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้น
8. ห้ามบุคลากรของบริ ษทั ฯ กระทาการที่ก่อความเดือดร้อน ราคาญ บัน่ ทอนกาลังใจผูอ้ ื่น ก่อให้เกิดความเป็ นปฏิปักษ์ หรื อ
รบกวนการปฏิบตั ิงาน ที่มีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศไม่วา่ ต่อบุคลากรของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ
ธุรกิจ รวมถึงการละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซ่ ึงภาพลามกอนาจารทั้งทางวาจา
และการสัมผัส
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ คานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ซ้ือสิ นค้าและบริ การจากบริ ษทั ฯ รวมทั้งผูบ้ ริ โภคซึ่งเป็ นผูท้ ี่ใช้
สิ นค้าและบริ การที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายด้วยราคาที่เป็ นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผูบ้ ริ โภค โดยบริ ษทั ฯ มี
แนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้าและบริ การให้ครบวงจร บริ การรวดเร็ ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริ ษทั ฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูบ้ ริ โภคอย่างเต็มที่ดว้ ย
ราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จากัดสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค และมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรมสาหรับผูบ้ ริ โภค
2. บริ ษทั ฯ ต้องไม่ทาการใดอันเป็ นการหลอกลวงหรื อทาให้หลงเชื่อในคุณภาพสิ นค้าและบริ การ
3. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริ การ ความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคนั้นมีความสาคัญยิ่ง บริ ษทั ฯ
ต้องกาหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์และอบรมพนักงานในเรื่ องความ
ปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริ โภคอย่างเคร่ งครัดต่อเนื่อง
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริ ษทั ฯ มุ่งส่งเสริ มและ
ปลูกฝังจิตสานึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นวิถีดาเนิ นชีวิตประจาวันของบุคลากร เพื่อประโยชน์
ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริ ษทั ฯสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง โดยบริ ษทั ฯ มี
แนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. บริ ษทั ฯ ส่งเสริ มให้ความปลอดภัยเป็ นเรื่ องสาคัญโดยจัดทาข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชี
วอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่มีมาตรการไม่นอ้ ยกว่าที่กฎหมายกาหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริ ษทั ฯ ต้องศึกษา
และปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบายข้อกาหนด และมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
2. บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้ องกันความสู ญเสี ยในรู ปแบบต่างๆ อันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั
การบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน ทรั พย์สินสู ญหายหรื อเสี ยหาย การละเมิ ดระบบรั กษาความปลอดภัย การ
ปฏิบตั ิงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยต่อบุคลากร
และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็ นประจา ทั้งนี้ ถือเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานใน
การรายงานอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์ โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
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3. บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ าและสาธารณูปการ โดยจัดให้มีแผนควบคุมและป้ องกันเหตุฉุกเฉิ นในทุกพื้นที่ปฏิบตั ิการ
มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิ นและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรี ยมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉิ นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเช่น
เพลิงไหม้ ก๊าซสารเคมี หรื อของเสี ยรั่วไหล และมีการเตรี ยมพร้อมต่อเหตุวกิ ฤตอื่นที่อาจทาให้การดาเนินธุรกิจหยุดชะงัก
เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง และภาพลักษณ์ขององค์กร
4. บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่ อความเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจและเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กบั บุคลากรของ
บริ ษทั ฯ พนักงานของผูร้ ับจ้าง ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบายกฎระเบี ยบ
ขั้นตอนวิธีปฏิ บตั ิ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนนาไป
ยึดถือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่ งแวดล้อม
5. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ มีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่ อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดโดยตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริ มกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
6. หากการปฏิบตั ิงานใดไม่ปลอดภัย หรื อไม่อาจปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสิ่ งแวดล้อม หรื อพบว่าการปฏิบตั ิงานมีผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้บุคลากรของบริ ษทั ฯ ยุติ
การปฏิบตั ิงานเท่าที่ทาได้ชวั่ คราวเพื่อแจ้งผูร้ ่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดาเนิ นการแก้ไข หรื อ
วางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบตั ิงานต่อไปโดยเด็ดขาด
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม บริ ษทั ฯ ย่อมมีภาระที่ตอ้ งรับผิดชอบในการพัฒนา และคืนกาไรสู่
ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริ ษทั ฯ เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนตามการพัฒนาของสังคม บริ ษทั ฯ ถือเป็ นหน้าที่และเป็ นนโยบายหลักใน
การให้ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม ทานุบารุ งศาสนา สร้างสรรค์และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ดอ้ ยโอกาสให้เป็ น
ชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ โดยบริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. บริ ษทั ฯ มุ่งที่จะทาความเข้าใจ สื่ อสารกับสังคมถึงสถานะและข้อเท็จจริ งในการดาเนินงาน ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่อาจเปิ ดเผยได้ ให้ความร่ วมมือในการให้
ข้อมูลกับนักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ และผูส้ นใจทัว่ ไปอย่างทันสถานการณ์
2. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
อย่า งจริ ง จัง และต่ อ เนื่ อ งในการใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุ ด โดยตระหนักถึ ง ความสาคัญ ของ
สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยที่ เกี่ ยวข้องตลอดจนส่ งเสริ มกิ จกรรมทางสังคมในการรั กษา
สิ่ งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3. บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสี ยหายของสังคม
สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
4. บริ ษทั ฯ ปลูกฝังจิตสานึ กในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง
ให้ค วามสาคัญ ในการท าธุ ร กรรมกับ คู่ ค ้า ที่ มี เ จตจ านงเดี ย วกัน กับ บริ ษ ัท ฯ ในเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นผูน้ าในการส่งเสริ มการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่ นหลัง
5. บริ ษทั ฯ จะคืนกาไรส่ วนหนึ่ งเพื่อกิ จกรรมที่ จะมีส่วนสร้ างสรรค์สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ กิ จกรรมที่ จะ
กระทาต้องเป็ นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมได้จริ ง หากเลือกใช้การบริ จาค
จะต้องตรวจสอบข้อ มูลผูร้ ั บ บริ จาค เพื่อ ให้แน่ ใ จว่าน าไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ก่ อ
ประโยชน์อย่างแท้จริ ง และการบริ จาคต้องมีเอกสารหลักฐาน
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12.3. กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม (after process)
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจไปพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงการและกิจกรรมต่างๆ
ที่ส่งเสริ มการทาประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมปลูกป่ าชายเลนและปล่ อยสัตว์ นา้
บริ ษทั ฯ จัดกิจกรรมปลูกป่ าชายเลนและปล่อยสัตว์น้ า มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มผืนป่ าและสร้างสมดุลทางธรรมชาติให้แก่ระบบ
นิ เวศน์ รวมถึงปล่อยสัตว์น้ าให้กลับคืนสู่ ธรรมชาติ ซึ่ งกิจกรรมนี้ จดั ขึ้น ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิ น อาเภอสัตหี บ จังหวัด
ชลบุรี

2. กิจกรรมปฏิบัตธิ รรม
บริ ษทั ฯ จัดกิ จกรรมปฏิ บตั ิ ธรรม นั่งสมาธิ เดิ นจงกลม รวมถึงการถวายภัตราหาร ปั จจัย และสังฆทานต่างๆ ณ วัดตะเคียน
จังหวัดระยอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกท่าน

3. กิจกรรมปลูกป่ าเทิดพระเกียรติ
บริ ษทั ฯ จัดกิจกรรมปลูกป่ าเทิดพระเกียรติร่วมกับชุมชนเนินพยอม มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบ
นิเวศน์ให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ได้ร่วมบริ จาคน้ าดื่มและหมวกให้แก่ชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
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4. กิจกรรมเลีย้ งอาหารกลางวันและของขวัญเพือ่ น้ อง
บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกของขวัญเพื่อน้องเนื่ องในวันครบรอบ 23 ปี ของบริ ษทั โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อมอบความสุขให้กบั น้องๆ สถานคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออก
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
13.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่ อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อช่วยให้การดาเนิ นธุ รกิจ รวมถึงการปฏิ บตั ิงานใน
หน้าที่ต่างๆ มีความโปร่ งใส เชื่อถือได้ และมีกลไกการถ่วงดุลอานาจ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทา
หน้าที่สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ดี ตลอดจน
สอบทานการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการดาเนิ นธุ รกิ จที่
สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่ วมประชุม
ด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้แนวคิดของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หารทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบติดตาม (Monitoring Activities)
โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็ นว่า บริ ษทั ฯ มีการจัดการบริ หารงานและระบบการควบคุมภายในที่ มีความเพียงพอและความ
เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจแล้ว โดยระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ส่ วนมีประสิ ทธิ ผลที่จะป้ องกันเรื่ องการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนิ นการตาม
ระบบการควบคุมภายใน และติดตามควบคุมดูแลการดาเนิ นงาน เพื่อให้สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ จากการที่กรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบ หรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่มีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงอย่างเพียงพอ อีกทั้ง
บริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้างบริ ษทั เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จากัด (“เอ็มเอ”) เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของ
บริ ษทั ฯ โดยการสัมภาษณ์และสอบถามจากผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การฝ่ าย และพนักงานที่เกี่ ยวข้องตามโครงสร้างองค์กร การตรวจสอบเอกสาร
เป็ นต้น โดยผูต้ รวจสอบภายในดังกล่าวได้จดั ทารายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และนาเสนอรายงานให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึ่ งจะนาไปสู่ การเสริ มสร้าง
การกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ให้แก่บริ ษทั ฯ ในระยะยาว

13.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ในการพิจารณาแบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ทั้ง 3
ท่านเข้าร่ วมประชุมด้วยนั้น กรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั แต่อย่างใด

13.3 ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในต่ อระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ ว่าจ้างบริ ษทั เอ็มเอ คอนซัลติ้ง จากัด (“เอ็มเอ”) เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ โดย เอ็มเอ ได้มอบหมาย
ให้ นายสมชาติ กาลสุ ข หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งนาย
สมชาติ กาลสุ ข มี คุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิ บัติหน้าที่ ในการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางานด้านการตรวจสอบภายในเป็ นอย่างดี และได้เข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องอย่าง
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สม่ าเสมอ ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ จะต้องได้รับอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
เอ็มเอ ได้เข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ที่ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10
พฤศจิ กายน 2559 ผูต้ รวจสอบภายในได้นาเสนอรายงานตรวจสอบระบบควบคุ มภายในประจาไตรมาส 3 ปี 2559 ต่อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งประเด็นต่างๆ ตามที่ผตู ้ รวจสอบภายในได้ให้ขอ้ เสนอแนะ ในไตรมาส 4
ปี 2559 เอ็มเอ ได้เข้าตรวจติดตามผลประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบในรอบก่อน และได้นาเสนอรายงานการติดตามผลประเด็นที่ตรวจพบในรอบ
ก่อนต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ งสามารถสรุ ปรายการผลการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน รายละเอียดดังนี้
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ประเด็นที่ตรวจพบ
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1.นโยบายเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายและสวัสดิการพนักงานไม่ได้รับการทบทวนและสื่ อสาร
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั ฯ ไม่มีการคุมวงเงินของค่าใช้จ่ายบางประเภทที่มีการกาหนดระยะเวลาและจานวนเงิน
เช่น ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย ค่ากิจกรรมเสริ มสร้างความสัมพันธ์ ค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น
โดยพบว่ามีการเบิกค่าใช้จ่ายบางรายการเกิ นวงเงินที่กาหนดไว้ในประกาศที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร เนื่ องจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในประกาศดังกล่าวของพนักงานและผูม้ ีอานาจ
อนุมตั ิแต่ละราย เช่น บริ ษทั ฯ ให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานจานวน 4,000 บาทต่อปี
แบ่ งเป็ นค่ าท าฟั น 2,000 บาทต่ อปี และค่ ารั กษาพยาบาลทัว่ ไป 2,000 บาทต่ อ ปี พบว่า
พนักงานบางรายได้เบิกค่าทาฟั นเกิ นกว่า 2,000 บาท ตามที่กาหนดไว้แต่ไม่เกิ นวงเงินค่ า
รั กษาพยาบาลที่ ได้รับ จานวน 4,000 บาทต่ อ ปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ เป็ นรายการที่ มี
ผลกระทบต่อ การจ่ ายเงิ น เช่ น บริ ษทั ฯ ให้วงเงินซื้ อรองเท้าเซฟตี้จานวน 1,000 บาท แต่
พนักงานบางรายเบิกค่ารองเท้าเซฟตี้ไปจานวน 1,200 บาท บริ ษทั ฯ ได้ทาการเรี ยกเก็บเงินใน
ส่ วนที่จ่ายเกินคืนจากพนักงานเรี ยบร้อยแล้ว
2.การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ไม่เป็ นไปตามตารางเวลาที่กาหนดและจุดควบคุม
ไม่ได้รับการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครั ดจากการสอบถามและสอบทานเอกสารเกี่ ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานประจาปี ซึ่ งถูกกาหนดให้มีการประเมิน 2 ครั้งต่อปี
คือช่วงเดือนมกราคมและเดือนกรกฏาคม สาหรับการประเมินรอบเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา
พบว่าผลการประเมินของพนักงานบางราย (คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 10) ยังไม่ได้ถูกปฏิ บตั ิให้แล้ว
เสร็ จตามกาหนดเวลาที่ถูกสื่ อสารออกไปโดยแผนกทรัพยากรบุคคล ซึ่ งกาหนดให้แล้วเสร็ จ
ในเดื อนสิ งหาคม โดยขณะที่ เข้าทดสอบรายการ (เดื อนตุล าคม) ผลการประเมิน ยังได้รับ
กลับมาจากแผนกที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน นอกจากนี้ เอกสารที่ได้รับกลับมาจากแผนกต่างๆ
บางเอกสารไม่ได้รับการลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันการประเมินโดยผูป้ ระเมินและตอบรับโดยผู้
ได้รับการประเมินอย่างชัดเจน

การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ไตรมาส 3/2559

การตรวจสอบติดตามผลประเด็นทีต่ รวจพบ
ไตรมาส 4/2559

บริ ษัท ฯ ได้ท บทวนสวัส ดิ ก ารพร้ อ มทั้ง ก าหนดขั้น ตอน
วิ ธี ก ารควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยและสื่ อสารผ่ า นการประชุ ม
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2559 แล้ว และบริ ษทั ฯ ควรทบทวน
นโยบายเกี่ ยวกับการเบิ กค่าใช้จ่าย สวัสดิการพนักงาน และ
สื่ อ สารต่ อ พนัก งานอย่า งชัด เจนและทั่ว ถึ ง ผ่า นช่ อ งทางที่
เหมาะสม รวมถึ งกาชับผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในการควบคุมการเบิ ก
ค่ า ใช้จ่ า ยและสวัส ดิ ก ารพนัก งานพิ จ ารณาสอบทานและ
อนุมตั ิอย่างระมัดระวังและเหมาะสม

บริ ษัท ฯ ได้ ท บทวนนโยบายเกี่ ย วกั บ การเบิ ก
ค่ า ใช้ จ่ า ยและสวัส ดิ ก ารใหม่ พ ร้ อ มสื่ อสารให้
อง ค์ ก ร รั บท ร าบ ผ่ า น ก าร ป ระ ชุ มพ นั ก ง า น
ประจาเดือนพฤศจิกายนและ ธันวาคม 2559 แล้ว
และ จากการสุ่ ม ทดสอบเอกสาร พบว่า การเบิ ก
ค่ า ใช้จ่ า ยและสวัส ดิ ก ารเป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนดไว้อย่างเหมาะสม

บริ ษทั ฯ ได้สื่อสารและกาชับผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้รับทราบถึง
ความส าคัญ ในการประเมิ น ผลพนัก งานให้แ ล้ว เสร็ จ ตาม
กาหนด โดยแผนกทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผูด้ าเนินการสื่ อสาร
และติ ด ตามอย่ า งเคร่ งครั ด พร้ อ มทั้ง ต้อ งตรวจสอบความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ของเอกสาร โดยกาหนดเวลาดาเนิ นการ
คือแผนกทรัพยากรบุคคลส่ งเอกสารและข้อมูลประกอบการ
ประเมินให้ทุกฝ่ ายภายในวันที่ 5 ของเดือนมกราคมหรื อเดือน
กรกฎาคม และทุกฝ่ ายต้องประเมินให้แล้วเสร็ จ เพื่อส่ งกลับ
ภายในวัน ที่ 20 ของเดื อ นมกราคมหรื อ เดื อ นกรกฎาคม
เพื่อให้แผนกทรัพยากรบุคคลบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็ จภายใน
สิ้ นเดือนนั้นๆ

บริ ษทั ฯ ได้มีการประเมินผลพนักงานรอบครึ่ งปี ได้
ปฏิบัติและบันทึกเรี ยบร้ อยแล้ว โดยการประเมิน
รอบถัดไปอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เพื่อการ
ประเมินผลซึ่งเป็ นไปตามตารางเวลาที่กาหนดไว้
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ความเห็นของผู้สอบบัญชี ต่อระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (“ผูส้ อบบัญชี ”) ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานสรุ ปปั ญหาและข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบ (Management Letter) สาหรับงวด
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผูส้ อบบัญชีไม่พบข้อบกพร่ องของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็ นนัยสาคัญ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ผูส้ อบ
บัญชีได้ส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบตั ิงานตรวจสอบ มีขอ้ สังเกตุและเสนอแนะทางการบัญชี และการควบคุมภายในที่รัดกุมมากขึ้นเพิ่มเติมดังนี้

ประเด็นทีต่ รวจพบสาหรับงวดสิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. การเซ็นต์ รับสินค้ า
จากการตรวจนับ สิ น ค้า คงเหลื อ เมื่ อ วัน ที่ 4
มกราคม 2560 ไม่พบมีสินค้า DIESEL FIRE
PUMP MODEL:4AEF12 จานวน 1 SET
จากการสอบถามทราบว่ า สิ นค้า ฝากไว้ที่
บริ ษทั กรุ นด์ฟอส(ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ น
ผูข้ ายสิ น ค้า โดยมี ห นัง สื อ การรั บ ฝากสิ น ค้า
และพบว่า มี ก ารเซ็ น ต์รั บ สิ น ค้า ดัง กล่ า ว เมื่ อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ตามใบรับสิ นค้าเลขที่
RR5912288 จึงทาให้มีการเซ็นต์รับสิ นค้าโดยที่
ไม่ได้รับสิ นค้าจริ ง

ข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้บริหาร

ในการเซ็นต์รับสิ นค้า ควรเซ็นต์รับในกรณี ที่มี
การรั บ สิ น ค้า จริ ง กรณี ที่ ใ ห้ ผู ้ข ายส่ ง สิ น ค้า
ให้ กับ ลู ก ค้า โดยตรง ควรระบุ ว ัน ที่ ที่ ไ ปส่ ง
สิ นค้าให้กบั ลูกค้า

ทางคลังสิ นค้าจะปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการลงนามในใบรับสิ นค้าที่ สั่งตรงจาก SUPPLIER ไปยังลูกค้า
ดังนี้
1.บันทึ กรั บสิ นค้าเข้าระบบEXPRESS ต่อเมื่ อได้รับใบส่ งสิ นค้าจากSUPPLIER โดยไม่ตอ้ งลง
นามและวันที่ในเอกสารใบรับสิ นค้า
2.ทางสโตร์จะลงนามในการรับสิ นค้าตรงกับวันที่ลูกค้ารับสิ นค้าจริ ง โดยมีการบันทึกการเลื่อนส่ง
สิ นค้าที่ออกโดยคลังสิ นค้า

รายการระหว่างกัน
14.1 ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผูถ้ ือหุ ้น ผูบ้ ริ หาร และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหมายถึงบริ ษทั ที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าว
ซึ่งสามารถสรุ ปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
นางสาวอรสา วิมลเฉลา

-

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

-

นายเกริ ก ลีเกษม

-

นางมาลี อินทร

-

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

-

บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด (“ยูบีเอ”)

-

ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ โดยดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 40.02 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 120.00 ล้านบาท
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ โดยดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 10.33 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 120.00 ล้านบาท
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 21.44 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 120.00 ล้านบาท
เป็ นบุตรของนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม ซึ่ งนางสาว
อรสา วิมลเฉลา เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ื อ หุ ้น ใหญ่ของบริ ษ ัท ฯ
และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
เป็ นผู้บ ริ หารของบริ ษัท ฯ โดยด ารงต าแหน่ ง ผู้จัด การฝ่ ายขาย กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยท่ อ ไลนิ่ ง และวาล์ ว ไลนิ่ ง ที่ ใ ช้ กั บ
ของเหลวที่เป็ นสารเคมีหรื อของเหลวที่มีลกั ษณะกัดกร่ อน
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 2 ราย ได้แก่
นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม
มีผถู้ ือหุ ้น คือ บริ ษ ัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด (“พีพีเอ็ม”) และบริ ษัท
เครน (เอเซี ย แปซิ ฟิค) พีทีอี จากัด (“เครน”) มีสัดส่ วนการถือหุ ้นในเคส
เซลร้อยละ 51 และ ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 8.00
ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ ง พีพีเอ็ม ถือ หุ ้นโดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา ใน
สัดส่ วนร้อยละ 100 และ พีพีเอ็ม มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 2
ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม
ประกอบธุรกิจให้บริ การบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมล
เฉลา และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม
มีผถู้ ือหุ ้น คือ บริ ษ ัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด (“พีพีเอ็ม”) และบริ ษัท
เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด (มหาชน) (“เนาวรั ตน์”) มีสัดส่ วนการถือหุ ้น
ใน ยูบีเอ ร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน
รายงานประจาปี 2559 | 81

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
(“พีพีเอ็ม”)

-

ห้างหุน้ ส่ วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
(“อัครวินท์”)

-

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

-

บริ ษทั วิมลเฉลา จากัด
(“วิมลเฉลา”)

-
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ลักษณะความสั มพันธ์
40.00 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ง พีพีเอ็ม ถือหุ ้นโดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา
ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 100 และ พี พีเ อ็ม มีก รรมการร่ วมกัน กับ บริ ษ ัท ฯ
จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริ ษทั อื่น
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมล
เฉลา และนายสิ ทธิชยั ลีเกษม
มีผถู้ ือหุ ้นใหญ่คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 15.00 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
มีกรรมการจานวน 1 รายได้แก่ นางมาลี อินทร ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ฯ โดยด ารงต าแหน่ ง ผู้จัด การฝ่ ายขาย กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ารจัด การ
กระบวนการผลิตและระบบท่อ
มีผถู้ ือหุ ้นใหญ่คือ นางมาลี อินทร โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 41.67
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 2.40 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ นางจันทร์ จิรา สมัคร
ไทย
ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวอรสา วิมล
เฉลา
มีผถู้ ือหุ ้นใหญ่คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อย
ละ 30 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 1.00 ล้านบาท

14.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันที่บริ ษทั ฯ เข้าทารายการกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสาหรับงวดบัญชีปี 2558 และสาหรับงวดบัญชีปี 2559 รายละเอียดดังนี้
1.1 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนางสาวอรสา วิมลเฉลา รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
เช่าที่ดินจังหวัดระยอง
ค่าเช่าที่ดิน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2559
-

-
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 บริ ษทั ฯ เช่าที่ดินซึ่ งตั้งอยู่ที่จงั หวัดระยองจากนางสาวอรสา วิมลเฉลา
จานวน 2 แปลง พื้นที่รวม 2,002.3 ตารางวา มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นที่ต้ งั อาคาร
สานักงานและอาคารคลังสิ นค้าของบริ ษทั ฯ โดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา ไม่ได้คิด
ค่าเช่าที่ดินกับบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
ต่อมาในเดือนสิ งหาคม 2558 นางสาวอรสา วิมลเฉลา ได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
จานวน 1 แปลง พื้นที่ 2,000 ตารางวา ให้แก่นายเกริ ก ลีเกษม (บุตรที่บรรลุนิติ
ภาวะแล้ว) โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าที่ดินนี้ กบั นายเกริ ก ลีเกษม เป็ นเวลา 20 ปี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2578 โดยมีค่าเช่า 45,000 บาทต่อ
เดือน และค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี ซึ่ งค่าเช่าและอัตราการขึ้นค่าเช่าอ้างอิง
จากการประเมิน ราคาโดยบริ ษ ัท ซิ ม ส์ พร็ อ พเพอร์ ต้ ี คอนซัล แทนท์ จ ากัด (ผู้
ประเมินหลักคื อ นายวรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย) ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระที่
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผูป้ ระเมินราคาอิสระได้ประเมิน
ราคาค่าเช่าที่ดินด้วยวิธีเปรี ยบเทียบข้อมูลตลาด บนสมมติฐานการเช่าที่ดิน 20 ปี
สิ่ งปลูกสร้ างที่ ต้ งั อยู่บนที่ดิน เป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ไม่ได้น า
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างไปใช้ประโยชน์ในการให้เช่าช่วงต่อกับบุคคลอื่น บริ ษทั ฯ
จึงไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนื อจากเป็ นที่ต้ งั ของอาคารสานักงานและ
อาคารคลังสิ น ค้า ของบริ ษ ัท ฯ เอง ดังนั้น ค่ าเช่ านี้ จึ งอ้างอิ งเฉพาะการเช่ าที่ ดิ น
เท่านั้น ในส่ วนของที่ดินอีก 1 แปลง พื้นที่ 2.3 ตารางวา ของนางสาวอรสา วิมล
เฉลานั้น นางสาวอรสา วิมลเฉลา ได้ทาสัญญาให้ใช้สิทธิ เหนื อพื้นดินกับบริ ษทั ฯ
เป็ นเวลา 20 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2578 โดยนางสาวอร
สา วิมลเฉลา ไม่ได้คิดค่าตอบแทนใดๆ กับบริ ษทั ฯ ตลอดอายุสัญญา

การทารายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดย
ในปี 2558 ผูใ้ ห้เช่าที่ดินไม่ได้คิดค่าเช่าหรื อค่าตอบแทนใดๆ
อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริ ษ ัท ฯ เช่ า ที่ ดิน จานวน 2,000
ตารางวากับนายเกริ ก ลีเกษม (บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา) โดยค่าเช่ าและอัตราการขึ้นค่าเช่ า
อ้างอิ งจากผูป้ ระเมินราคาอิ ส ระที่ ได้รับความเห็ นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผูป้ ระเมินราคาอิสระได้ประเมินราคา
ค่าเช่าที่ดินด้วยวิธีเปรี ยบเทียบข้อมูลตลาด บนสมมติฐานการ
เช่ าที่ดิน 20 ปี สิ่ งปลูกสร้างที่ต้ งั อยู่บนที่ดินเป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ไม่ได้นาที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างไป
ใช้ประโยชน์ในการให้เช่ าช่ วงต่อกับบุคคลอื่น บริ ษทั ฯ จึง
ไม่ ไ ด้รั บ ผลประโยชน์ อื่ น ใดนอกเหนื อ จากเป็ นที่ ต้ ัง ของ
อาคารสานักงานและอาคารคลังสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เอง ดังนั้น
ค่าเช่านี้จึงอ้างอิงเฉพาะการเช่าที่ดินเท่านั้น ซึ่ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่าราคาค่าเช่ าที่ ดินอ้างอิงจากผูป้ ระเมินราคา
อิสระมีความเหมาะสมและไม่ได้ทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์
แต่อย่างใด และที่ดินอีก 2.3 ตารางวา นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ให้บริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ เหนื อพื้นที่โดยไม่คิดค่าตอบแทน ดังนั้น
การเข้าทารายการนี้จึงสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั ฯ

84 บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
ขายรถยนต์
รายได้อื่น

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2559
1,618,073

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ขายรถยนต์ยหี่ อ้ Mercedes Benz รุ่ น E250 ให้แก่นางสาวอร
สา วิมลเฉลา ในราคา 2.65 ล้านบาท ซึ่ งราคาขายรถยนต์ดังกล่ าวเป็ นราคาที่
สามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาตลาดสาหรับรถยนต์ยี่ห้อ รุ่ น และปี ที่ผลิตเดียวกัน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีกาไรจากการขายรถยนต์ในครั้งนี้จานวน 1.62 ล้านบาท

การทารายการดังกล่าวเป็ นการขายรถยนต์ให้แก่ นางสาวอร
สา วิ ม ลเฉลา ซึ่ งราคาขายรถยนต์ เ ป็ นราคาที่ ส ามารถ
เที ยบเคี ยงได้กับ ราคาตลาดส าหรั บ รถยนต์ยี่ห้อ รุ่ นและปี ที่
ผลิ ต เดี ยวกัน ดัง นั้น การท ารายการนี้ จึ ง สมเหตุ ส มผลและ
เป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษัท ฯ ทั้ง นี้ หากรายการใน
ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก ควรปฏิบตั ิตามมาตรการและขั้นตอนการ
อนุมตั ิรายการระหว่างกันและนโยบายการทารายการระหว่าง
กัน

1.2 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนายเกริ ก ลีเกษม รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2559

เช่าที่ดินจังหวัดระยอง
ค่าเช่าที่ดิน

-

720,629

เจ้าหนี้อื่น

-

225,629

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 บริ ษทั ฯ เช่าที่ดินจานวน 1 แปลง พื้นที่ 2,000 ตารางวา กับนายเกริ ก
ลีเกษม เพื่อเป็ นที่ต้ งั ของอาคารสานักงานและอาคารคลังสิ นค้าที่จงั หวัดระยอง
โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าที่ดินนี้ กบั นายเกริ ก ลีเกษม เป็ นเวลา 20 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2578 โดยมีค่าเช่า 45,000 บาทต่อเดือน
และค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี ซึ่ งค่าเช่าและอัตราการขึ้นค่าเช่าอ้างอิง
จากการประเมินราคาโดยบริ ษทั ซิ มส์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี คอนซัลแทนท์ จากัด (ผู้
ประเมินหลักคือ นายวรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย) ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระที่
ได้รับ ความเห็ น ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผูป้ ระเมิน ราคาอิ ส ระได้
ประเมินราคาค่าเช่าที่ดินด้วยวิธีเปรี ยบเทียบข้อมูลตลาด บนสมมติฐานการเช่า
ที่ดิน 20 ปี สิ่ งปลูกสร้างที่ต้ งั อยูบ่ นที่ดินเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ฯ ไม่ได้น าที่ ดิน และสิ่ งปลูกสร้ า งไปใช้ป ระโยชน์ในการให้เช่ าช่ วงต่ อ กับ

การทารายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ น
การเช่ าที่ดินจานวน 2,000 ตารางวากับนายเกริ ก ลีเกษม โดยค่า
เช่าและอัตราการขึ้นค่าเช่าอ้างอิงจากผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผูป้ ระเมินราคาอิสระได้
ประเมิ น ราคาค่ า เช่ า ที่ ดิ น ด้ว ยวิธี เ ปรี ย บเที ย บข้อ มู ล ตลาด บน
สมมติฐานการเช่ าที่ดิน 20 ปี สิ่ งปลูกสร้างที่ต้ งั อยู่บนที่ดินเป็ น
กรรมสิ ท ธิ์ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษ ัทฯ ไม่ได้น าที่ ดิน และสิ่ งปลูก
สร้างไปใช้ประโยชน์ในการให้เช่าช่วงต่อกับบุคคลอื่น บริ ษทั ฯ
จึงไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนื อจากเป็ นที่ต้ งั ของอาคาร
สานักงานและอาคารคลังสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เอง ดังนั้น ค่าเช่านี้ จึง
อ้างอิงเฉพาะการเช่าที่ดินเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็น

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2559

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บุคคลอื่น บริ ษทั ฯ จึงไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเป็ นที่ต้ งั ของ ว่ า ราคาค่ า เช่ า ที่ ดิ น อ้า งอิ ง จากผู้ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระมี ค วาม
อาคารส านัก งานและอาคารคลังสิ น ค้า ของบริ ษ ัท ฯ เอง ดัง นั้น ค่ าเช่ า นี้ จึ ง เหมาะสมและไม่ ไ ด้ท าให้ บ ริ ษ ัท ฯ เสี ย ประโยชน์ แ ต่ อ ย่ า งใด
อ้างอิงเฉพาะการเช่าที่ดินเท่านั้น
ดัง นั้ น การเข้า ท ารายการนี้ จึ ง สมเหตุ ส มผลและเป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ

1.3 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนางมาลี อินทร รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ขายสิ นค้า
รายได้จากการขาย
และบริ การ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2559
-

5,560
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ในปี 2559 นางมาลี อินทร ได้ซ้ื อชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ (Spare parts) ที่ใช้ใน
ปั๊ มสู บ ส่ งน้ าและของเหลว รวมมูล ค่ า 4,280 บาท ซึ่ งจากการขายสิ นค้า
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้รับกาไรขั้นต้นร้อยละ 12 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายการ
ขายสิ นค้าให้แก่ พนักงาน เพื่อให้พนักงานอุดหนุ นและส่ งเสริ มสิ นค้าของ
บริ ษทั ฯ โดยสิ นค้าที่ซ้ื อไป พนักงานจะต้องนาไปใช้เพื่ อการส่ วนตัวเท่านั้น
มิได้นาไปจาหน่ ายต่อหรื อเก็งกาไรแต่อย่างใด ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะคิดอัตรากาไร
ขั้นต้นในการขายสิ นค้าให้แก่ พนักงานประมาณร้อยละ 10 ดังนั้น การทา
รายการในครั้ งนี้ บริ ษัท ฯ ได้ข ายสิ น ค้า ให้ แ ก่ น างมาลี อิ น ทร ซึ่ งเป็ น
พนักงานของบริ ษทั ฯ ในอัตรากาไรขั้นต้นที่ร้อยละ 12 เป็ นการทารายการที่
เป็ นไปตามนโยบายการขายสิ นค้าให้แก่พนักงานที่บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้

การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่บริ ษทั ฯ ได้ขายสิ นค้าให้แก่
นางมาลี อินทร ซึ่งเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ ในอัตรากาไรขั้นต้น
ที่ ร้ อ ยละ 12 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ นโยบายการขายสิ น ค้า ให้แ ก่
พนักงาน เพื่อให้พนักงานอุดหนุ นและส่ งเสริ มสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
โดยสิ น ค้า ที่ ซ้ื อ ไป พนั ก งานจะต้อ งน าไปใช้เ พื่ อ การส่ ว นตัว
เท่านั้น มิได้นาไปจาหน่ายต่อหรื อเก็งกาไรแต่อย่างใด ซึ่ งบริ ษทั ฯ
จะคิดอัตรากาไรขั้นต้นในการขายสิ นค้าให้แก่พนักงานประมาณ
ร้ อยละ 10 ดังนั้น การท ารายการนี้ จึงมีความสมเหตุ สมผล และ
เป็ นไปตามนโยบายการขายสิ นค้าให้แก่ พนักงานซึ่ งไม่ได้ทาให้
บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์แต่อย่างใด

86 บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

1.4 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ เคสเซล รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
เช่าพื้นที่สานักงาน
ค่ า เช่ า พื้ น ที่ ส านั ก งาน
และค่าบริ การ
เจ้าหนี้อื่น

การใช้งานโทรศัพท์
ค่าโทรศัพท์
เจ้าหนี้อื่น
ซื้อสิ นค้า
เจ้าหนี้อื่น

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2559
110,310
19,286

132,372
23,143

23,871

6,314

992

937

26,497

-
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ในปี 2558 บริ ษทั ฯ เช่าพื้นที่สานักงานของเคสเซล ซึ่ งตั้งอยู่ที่อาเภอบางเสา
ธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ประโยชน์เป็ นสานักงานกรุ งเทพฯ พร้ อม
การบริ การต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้ า น้ าประปา ระบบปรับอากาศ ระบบการรักษา
ความปลอดภัย เป็ นต้น ในอัตราค่าเช่าและค่าบริ การรวมจานวน 9,193 บาท
ต่อ เดื อ น ซึ่ งอัตราค่ าเช่ าและค่ าบริ การเป็ นราคาที่ ใกล้เคี ยงกับ ราคาตลาด
ทั้งนี้ สัญญาเช่าและสัญญาบริ การในพื้นที่สานักงานฉบับนี้ ได้สิ้นสุ ดลงใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาบริ การฉบับใหม่กบั เคส
เซล มีระยะเวลาการเช่ า 3 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึ งวันที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยมีอตั ราค่าเช่าและค่าบริ การรวมจานวน 11,031 บาทต่อ
เดือน ซึ่ งอ้างอิงจากการประเมินราคาด้วยวิธีเปรี ยบเทียบข้อมูลตลาด โดย
บริ ษทั ซิ มส์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี คอนซัลแทนท์ จากัด (ผูป้ ระเมินหลักคือ นายวร
ศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย) ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต.
สื บเนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้เช่าพื้นที่สานักงานจาก เคสเซล ซึ่งตั้งอยูท่ ี่อาเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ประโยชน์เป็ นสานักงาน กรุ งเทพฯ เคส
เซลจึงได้ให้บริ ษทั ฯ ใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนในนามของเคส
เซล โดยเคสเซลได้เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามการใช้งานจริ ง

การทารายการดังกล่าวเป็ นการทาธุ รกรรมตามปกติ โดยการเช่ า
พื้น ที่ ส านักงานเพื่อ ใช้ป ระโยชน์เป็ นส านักงานกรุ งเทพฯ และ
ราคาค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กบั ราคา
ตลาด อีกทั้ง ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าพื้นที่สานักงาน
และสัญญาบริ การ โดยค่าเช่าและค่าบริ การอ้างอิงจากการประเมิน
ราคาด้วยวิธีเปรี ยบเทียบข้อมูลตลาด โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่
ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากส านัก งาน ก.ล.ต. ดัง นั้ น การเข้า ท า
รายการนี้ จึงสมเหตุสมผล และเป็ นไปตามการดาเนิ นธุ รกิ จปกติ
เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก

ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ซื้ อสิ นค้าประเภทท่อไลนิ่ ง ตราสิ นค้า Resistoflex
จากเคสเซล และจาหน่ ายต่อให้แก่ ลูกค้า โดยท่อไลนิ่ งดังกล่าวเป็ นท่อที่ใช้
กับของเหลวที่เป็ นสารเคมีหรื อมีลกั ษณะกัดกร่ อนสู ง ซึ่ งท่อไลนิ่ งที่ลูกค้า
ต้องการมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่ตรงตามคุณลักษณะของท่อไลนิ่ งที่ เคส

การท ารายการดัง กล่ า วเป็ นการซื้ อ สิ น ค้าและจ าหน่ า ยต่ อ เพื่ อ
รองรั บ ความต้อ งการของลู ก ค้า อี ก ทั้ง ท่ อ ไลนิ่ ง ตราสิ น ค้า
Resistoflex ไม่มีราคาตลาดที่สามารถเทียบเคียงได้ เนื่ องจากเป็ น
สิ นค้าที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้จาหน่าย

การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุ นธุ รกิ จปกติ ซึ่ ง เคส
เซล ได้เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามการใช้งานจริ ง ดังนั้น การ
เข้า ท ารายการนี้ จึ ง สมเหตุ ส มผลและไม่ ไ ด้ท าให้บ ริ ษ ัท ฯ เสี ย
ประโยชน์แต่อย่างใด

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2559
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เซล จาหน่าย บริ ษทั ฯ จึงมีความจาเป็ นต้องสั่งซื้ อสิ นค้าดังกล่าวจาก เคสเซล ท่อไลนิ่ งให้แก่ ลูกค้าในราคาต้นทุนบวกกาไรที่เหมาะสม ดังนั้น
และนามาจาหน่ ายต่อในราคาต้นทุนบวกกาไรที่เหมาะสม เพื่อรองรับความ การทารายการนี้ จึงมีความสมเหตุสมผล และไม่ได้ทาให้บริ ษทั ฯ
ต้อ งการของลู กค้า ทั้งนี้ ท่ อ ไลนิ่ ง ตราสิ น ค้า Resistoflex มีคุณลักษณะ เสี ยประโยชน์แต่อย่างใด
เฉพาะเจาะจง จึงไม่มีราคาตลาดที่สามารถเทียบเคียงได้

1.5 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ ยูบีเอ รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2559

ขายสิ นค้า
รายได้จากการขายและ
บริ การ

84,600

547,140

ลูกหนี้การค้า

90,522

80,507
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ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2558 ถึงไตรมาส 1 ปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้นาส่ งใบเสนอ
ราคาในการจัด หาและจ าหน่ า ยปั๊ ม สู บ ส่ ง น้ า และของเหลวให้แ ก่ ยูบี เ อ
จานวน 16 รายการ รวมมูลค่า 42.88 ล้านบาท ซึ่ งมีอตั รากาไรขั้นต้นรวม
เฉลี่ยที่ต่ากว่าการขายสิ นค้าให้แก่ บุคคลภายนอกทัว่ ไป แต่เป็ นอัตรากาไร
ขั้นต้นที่ใกล้เคียงกับการขายสิ นค้าให้กับลูกค้าบางรายในงานที่มีมูลค่าสู ง
ประมาณ 28.50 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องลดราคาขายสิ นค้า
ให้ต่าลงกว่าการขายสิ น ค้าโดยปกติ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ด้า นราคากั บ บริ ษั ท คู่ แ ข่ ง และจะส่ งผลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ผ ลงานอ้ า งอิ ง
(Reference) กับหน่วยงานบาบัดน้ าเสี ยกรุ งเทพมหานคร และเป็ นโอกาสใน
การเข้าถึงงานจัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้กบั หน่ วยงาน
บาบัดน้ าเสี ยกรุ งเทพมหานคร และหน่ วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึงโอกาสใน
การได้รับงานบริ การซ่ อม บารุ งรักษา และการเปลี่ยนทดแทนชิ้นส่ วนและ
อุปกรณ์ (Spare parts) ในอนาคต
อย่างไรก็ดี สาหรับใบเสนอราคาทั้ง 16 รายการข้างต้นนี้ ในปี 2558 บริ ษทั ฯ
ได้รับคาสั่งซื้อจากใบเสนอราคา 4 รายการ มูลค่ารวม 84,600 บาท และในปี

การท ารายการดังกล่ าวเป็ นการนาส่ งใบเสนอราคาให้แ ก่ ยูบี เอ
ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2558 ถึงไตรมาส 1 ปี 2559 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้นา
รายการนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วัน ที่ 26 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าการทารายการนี้ เป็ นรายการเกี่ ยวเนื่ องมาตั้งแต่ไตร
มาส 3 ปี 2558 ซึ่งบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องลดราคาขายสิ นค้าให้
ต่าลงกว่าการขายสิ นค้าโดยปกติ เพื่อให้มีความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคากับบริ ษทั คู่แข่ง และการทารายการนี้ จะส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ มีผลงานอ้างอิง (Reference) กับหน่ วยงานบาบัดน้ าเสี ย
กรุ ง เทพมหานคร และเป็ นโอกาสในการเข้าถึ งงานจั ด หาและ
จาหน่ ายสิ น ค้าอุตสาหกรรมอื่ นๆ ให้กับ หน่ วยงานบ าบัดน้ าเสี ย
กรุ งเทพมหานคร และหน่ วยงานภาครั ฐอื่น ๆ รวมถึงโอกาสใน
การได้รั บ งานการให้บ ริ ก ารซ่ อ ม บ ารุ ง รั ก ษา และการเปลี่ ย น
ทดแทนชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ (Spare parts) ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์
แก่บริ ษทั ฯ ในอนาคต และเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้
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มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2559
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2559 บริ ษทั ฯ ได้รับคาสั่งซื้อจากใบเสนอราคา 3 รายการ มูลค่ารวม 471,900
บาท โดยรายการขายทั้งหมดดังกล่าว มีอตั รากาไรขั้นต้นเฉลี่ยร้อยละ 15.32
ซึ่งเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นที่ต่ากว่าการขายสิ นค้าให้แก่บุคคลภายนอก สาหรับ
ใบเสนอราคาที่เหลือ 8 รายการ มูลค่า 13.96 ล้านบาท ยูบีเอ แจ้งว่าจะไม่
สั่งซื้อ และใบเสนอราคาอีก 1 รายการ มูลค่า 28.38 ล้านบาท อยู่ระหว่างการ
พิจารณา ซึ่งมีอตั รากาไรขั้นต้นที่ต่ากว่าการขายสิ นค้าให้แก่บุคคลภายนอก
นอกเหนื อจากใบเสนอราคาทั้ง 16 รายการดังกล่าว ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้
ขายปั๊ มสู บส่ งน้ าและของเหลวให้แก่ ยูบีเอ อีก 2 รายการ รวมมูลค่า 75,240
บาท ซึ่ งการขายดังกล่าวเป็ นราคาขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาขาย
ให้แก่บุคคลภายนอก

กับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการ
เข้ า ท ารายการนี้ เป็ นไปตามหลัก การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ให้ฝ่ายบริ หารจัดทารายงานความคืบหน้าของการสั่งซื้ อสิ นค้า
และนาเสนอในที่ ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบทุ กไตรมาส
จนกว่าจะสิ้ นสุ ดการทารายการทั้ง 16 รายการนี้
ทั้ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง ให้ห ลักการในการน าส่ ง ใบ
เสนอราคาให้กับ ยูบีเอ ในอนาคต โดยบริ ษทั ฯ จะต้องนาส่ งใบ
เสนอราคาที่ เป็ นการขายสิ นค้า ที่ มีอ ัตรากาไรขั้น ต้น ที่ ส ามารถ
เทียบเคียงได้กบั การขายสิ นค้าให้แก่บุคคลภายนอก อีกทั้ง บริ ษทั
ฯ ต้อ งปฏิ บัติต ามนโยบายการท ารายการระหว่างกัน และคู่ มื อ
อานาจดาเนินการอนุมตั ิ โดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา จะไม่มีส่วน
ร่ วมในการอนุ มตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวไม่ว่ากรณี ใดๆ โดย
หากรายการขายสิ น ค้าใดซึ่ งอยู่ในการอนุ มตั ิของนางสาวอรสา
วิมลเฉลา จะต้องนาเสนอให้แก่บุคคลผูม้ ีอานาจในลาดับขั้นถัดไป
เป็ นผู้อ นุ ม ัติ ร ายการขายนั้ นๆ และบริ ษัท ฯ จะต้อ งน าเสนอ
รายละเอี ยดของการท ารายการระหว่างกันให้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ รั บ ทราบและพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ถึ ง ควา ม
เหมาะสมและความสมเหตุสมผลในการทารายการระหว่างกันใน
ทุกไตรมาส

1.6 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ อัครวินท์ รายละเอียดดังนี้
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ลักษณะรายการ
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2559
ซ่ อมแซมและปรั บปรุ ง
28,453
อาคาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ขายสิ นค้า
รายได้จากการขายและ
บริ การ

38,640

-

ลูกหนี้การค้า

40,981

-
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ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ว่าจ้าง อัครวินท์ ในงานก่อสร้างที่จอดรถและงานซ่ อม
ท่อระบายน้ าในบริ เวณพื้นที่อาคารสานักงาน จังหวัดระยอง บริ ษทั ฯ มีความ
จาเป็ นต้องว่าจ้าง อัครวินท์ ในงานก่อสร้างดังกล่าว เนื่ องจาก อัครวินท์ เป็ น
ผูร้ ั บเหมางานก่ อสร้ างอาคารสานักงาน จังหวัดระยอง ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่
เริ่ มแรก ซึ่ง อัครวินท์ เป็ นผูร้ ับเหมาที่รู้โครงสร้างและระบบการทางานต่างๆ
ของอาคารสานักงานของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี ดังนั้น การว่าจ้างอัครวินท์ใน
งานซ่ อมแซมและปรั บปรุ งอาคารสานักงานของบริ ษทั ฯ จึงเป็ นประโยชน์
แก่บริ ษทั ฯ อย่างสู งสุ ด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่ได้เปรี ยบเทียบราคาว่าจ้างของอัคร
วินท์กบั ราคาว่าจ้างผูร้ ับเหมารายอื่นแต่อย่างใด
การทารายการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่บริ ษทั ฯ จะจัดทานโยบายการทารายการ
ระหว่างกัน ซึ่ งหากเกิ ดรายการลักษณะนี้ อีกในอนาคต บริ ษทั ฯ จะปฏิบ ัติ
ตามมาตรการและขั้นตอนการอนุ มตั ิรายการระหว่างกันและนโยบายการทา
รายการระหว่างกัน
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทผ้ากันไฟ ตราสิ นค้า
HEPTAGON และขายสิ นค้าประเภทปั๊ ม ตราสิ นค้า GRUNFOS ให้แก่ อัคร
วินท์ ซึ่ งการขายสิ นค้าในครั้งนี้ เป็ นการขายสิ นค้าในราคาที่ต่ากว่าการขาย
ให้แก่ บุคคลภายนอกอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่ งรายการนี้ เกิ ดขึ้นเนื่ องจากความ
เข้า ใจที่ ผิ ด พลาดในนโยบายของบริ ษ ัท ฯ เกี่ ย วกับ การขายสิ น ค้า ให้แ ก่
พนักงาน โดยบริ ษทั ฯ จะขายสิ นค้าให้แก่พนักงานโดยคิดอัตรากาไรขั้นต้น
ประมาณร้อยละ 10 เพื่อให้พนักงานอุดหนุ นและส่ งเสริ มสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
โดยสิ น ค้าที่ ซ้ื อไป พนักงานจะต้อ งน าไปใช้เพื่อ การส่ วนตัวเท่ านั้น มิได้
นาไปจาหน่ ายต่อหรื อเก็งกาไรแต่อย่างใด ซึ่ งนโยบายนี้ จะใช้ได้กับกรณี ที่
พนักงานซื้ อสิ นค้ากับบริ ษทั ฯ เท่านั้น ซึ่ งไม่รวมถึงบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่มี

การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในอดีตที่บริ ษทั ฯ ได้
ว่า จ้าง อัครวิน ท์ เป็ นผูร้ ั บ เหมาในงานซ่ อ มแซมและปรั บ ปรุ ง
อาคารสานักงานจังหวัดระยอง เนื่ องจาก อัครวินท์ เป็ นผูร้ ับเหมา
ที่รู้โครงสร้ างและระบบการท างานต่ างๆ ของอาคารส านักงาน
เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หากเกิดรายการลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก
ในอนาคต ควรเป็ นไปตามมาตราการและขั้น ตอนการอนุ ม ัติ
รายการระหว่างกันและนโยบายการทารายการระหว่างกัน รวมถึง
บริ ษทั ฯ ต้องพิจารณาเปรี ยบเทียบราคา และเงื่อนไขทางการค้า
ของการว่าจ้าง อัครวิน ท์ กับ การว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อ เป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ บริ ษทั ฯ

การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในอดีตที่บริ ษทั ฯ ได้
ขายสิ นค้าให้แก่ บุคคลที่เกี่ ยวข้องในราคาที่ต่ากว่าการขายให้แก่
บุคคลภายนอก ซึ่งรายการในลักษณะนี้จะต้องไม่
เกิ ดขึ้ น อี กในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริ ษ ัท ฯ มีรายการขาย
สิ นค้าให้แก่บุคคลที่เกี่ ยวข้อง บริ ษทั ฯ ควรดาเนิ นการขายสิ นค้า
ในราคาที่ ส ามารถเที ย บเคี ย งได้กั บ ราคาที่ ข ายสิ นค้า ให้ แ ก่
บุ ค คลภายนอก และควรก าหนดให้ มี เ งื่ อ นไขทางการค้ า
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ
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ความเกี่ยวข้องกับพนักงานที่จะซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด การเข้าทา
รายการในครั้ งนี้ อัครวินทร์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ฯ ที่มีนางมาลี อินทร (พนักงาน
ของบริ ษทั ฯ) เป็ นกรรมการในอัครวินทร์ ได้ใช้สิทธิดงั กล่าวในนโยบายการ
ขายสิ นค้าให้แก่ พนักงานสาหรั บการซื้ อสิ นค้าในครั้ งนี้ จึงทาให้รายการนี้
เป็ นการขายสิ นค้าในราคาที่ต่ากว่าการขายสิ นค้าให้แก่ บุคคลภายนอก ซึ่ ง
เกิ ดจากความเข้าใจที่ ผิดพลาดของบริ ษ ัทฯ และพนักงานเอง ทั้งนี้ การท า
รายการในลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต
ทั้งนี้ การทารายการดังกล่าวเกิ ดขึ้นก่อนที่บริ ษทั ฯ จะจัดทานโยบายการทา
รายการระหว่างกัน ทั้งนี้ ในอนาคต หากมีการขายสิ นค้าให้แก่บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง บริ ษทั ฯ จะต้องกาหนดราคาขายสิ นค้าและเงื่อนไขทางการค้าที่
สามารถเทียบเคียงได้กบั การขายสิ นค้าให้แก่บุคคลภายนอก

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

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2559
-

7,695
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ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ขายสิ น ค้าวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทประเก็นเหลว ตรา
สิ นค้า LOCTITE ให้แก่ บีเจซี เฮฟวี่ ซึ่งราคาขายเป็ นราคาต้นทุนบวกกาไรที่
เหมาะสม โดยอัตรากาไรนี้ ส ามารถเทียบเคียงได้กับอัตรากาไรที่บริ ษทั ฯ
ขายประเก็นเหลวให้แ ก่ บุคคลภายนอก ทั้งนี้ การท าธุ รกรรมทางการค้านี้
เป็ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ โดยมี ก ารก าหนดราคาขายและเงื่ อ นไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ

การท ารายการดังกล่ าวเป็ นรายการธุ รกิ จปกติ ของบริ ษ ัทฯ โดย
ราคาขายประเก็นเหลวให้แก่ บีเจซี เฮฟวี่ เป็ นราคาต้น ทุนบวก
กาไรที่เหมาะสม ซึ่ งอัตรากาไรนี้ สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรา
กาไรที่บริ ษทั ฯ ขายประเก็นเหลวให้แก่ บุคคลภายนอก ซึ่ งไม่ได้
ทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์แต่อย่างใด ดังนั้น การเข้าทารายการ
นี้ จึงสมเหตุสมผล และเป็ นการดาเนิ นธุ รกิ จปกติ เสมือนการท า
รายการกับบุคคลภายนอก

1.8. บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ วิมลเฉลา รายละเอียดดังนี้
ฃลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2559

เช่าห้องประชุม
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

-

1,869

เจ้าหนี้อื่น

-

-
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้เช่าห้องประชุมที่อาคารสยามราช
ธานี กรุ งเทพฯ เพื่ อ เป็ นสถานที่ ใ นการจัด การประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559
อัน เนื่ อ งจากส านั ก งานใหญ่ ข อง บริ ษัท ฯ ตั้ง อยู่ ที่ จัง หวัด ระยอง แต่
คณะกรรมการบริ ษทั ส่ วนใหญ่มีความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้
ที่กรุ งเทพฯ ดังนั้น บริ ษ ัทฯ จึงมีความจาเป็ นต้อ งเช่ าห้องประชุ มที่ อาคาร
สยามราชธานี เพื่อเป็ นสถานที่ในการจัดประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ราคาค่าเช่ า
ห้องประชุมที่อาคารสยามราชธานี เป็ นราคาที่ต่ากว่าราคาค่าเช่าห้องประชุม
ในสถานที่อื่นที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง

การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการเช่าห้องประชุมที่อาคารสยาม
ราชธานี เพื่อเป็ นสถานที่ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
2/2559 และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 เนื่ อง
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ส่ วนใหญ่มีความสะดวกในการเข้าร่ วม
ประชุ มที่กรุ งเทพฯ ทั้งนี้ ราคาค่าเช่ าห้อ งประชุ มที่ อาคารสยาม
ราชธานีเป็ นราคาที่ต่ากว่าราคาค่าเช่าห้องประชุมในสถานที่อื่นที่
อยู่บ ริ เวณใกล้เคียง ดังนั้น การเข้าท ารายการนี้ จึงสมเหตุส มผล
และไม่ได้ทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์แต่อย่างใด

2. รายการค้ าประกันและการจานองของบริ ษทั ฯ และบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการค้ าประกันและการจานองของสถาบันการเงินแห่งที่ 1 รายละเอียดดังนี้
ผู้คา้ ประกัน

รายงานประจาปี 2559 91

1. นางสาวอรสา
วิมลเฉลา
2. นายแสงเพชร
ตันทะอธิ
พานิช

รายละเอียด
สิ นทรัพย์
คา้ ประกัน
- เงิ น ฝากประจ า
ของบริ ษทั ฯ

รายละเอียด
วงเงินสิ นเชื่อ

วงเงินกู้ยืมรวม
(บาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- เงินเบิกเกินบัญชี
- เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตและทรั สต์รี
ซีท
- สัญญาปริ วรรตเงินตรา
- หนังสื อค้ าประกัน

84,000,000

การค้ าประกันดังกล่าวเป็ นการค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ
กับ สถาบัน การเงิ น ที่ ใ ห้ก ารสนับ สนุ น วงเงิ น สิ น เชื่ อ
เพื่อใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นไปตาม
เงื่ อ นไขของสถาบัน การเงิ น ทั้ง นี้ การค้ า ประกั น
ดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ทั้งนี้ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร ตันทะ
อธิ พ านิ ช ได้ท าข้อ ตกลงกับ บริ ษ ัท ฯ เกี่ ย วกับ การค้ า
ประกันวงเงินสิ น เชื่ อโดยไม่คิดค่าตอบแทน หลังจาก

การทารายการดังกล่ าวเป็ นการทาธุ รกรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยเป็ น
เงินทุน หมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องในกิ จการ
อีกทั้ง การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินดังกล่าวมีผู้
ค้ าประกันจานวน 2 รายได้แก่ นางสาวอรสา วิมล
เฉลา และนายแสงเพชร ตันทะอธิ พานิ ช เนื่ องจาก
มีความจาเป็ นที่ตอ้ งปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรั บ
การสนับสนุ นวงเงิ นสิ น เชื่ อ จากสถาบันการเงิ น

92 บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ผู้คา้ ประกัน

รายละเอียด
สิ นทรัพย์
คา้ ประกัน

รายละเอียด
วงเงินสิ นเชื่อ

วงเงินกู้ยืมรวม
(บาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษ ัท ฯ ได้เ ข้า จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ดัง นั้น การเข้า ท ารายการนี้ จึ ง สมเหตุ ส มผลและ
ประเทศไทยแล้ว บริ ษัท ฯ จะด าเนิ น การเจรจากั บ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ บริ ษทั ฯ
สถาบันการเงินแห่งที่ 1 เพื่อปลดภาระค้ าประกันให้กบั
นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสงเพชร ตันทะอธิ
พานิช ในการณี ที่สถาบันการเงินแห่ งที่ 1 ไม่ยินยอมให้
ปลดภาระค้ าประกันดังกล่าว นางสาวอรสา วิมลเฉลา
และนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช มีความยินยอมเป็ นผู้
ค้ าประกัน วงเงิน สิ น เชื่ อ ของบริ ษ ัท ฯ ส าหรั บ สถาบัน
การเงิ น แห่ ง ที่ 1 โดยไม่ คิ ด ค่ า ตอบแทนจากการค้ า
ประกัน และในอนาคต หากบริ ษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินหรื อขอ
วงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารใดๆ ซึ่งมีเงื่อนไขให้กรรมการ
เป็ นผูค้ ้ าประกัน นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายแสง
เพชร ตัน ทะอธิ พ านิ ช มี ค วามยิ น ยอมที่ จ ะเป็ นผู้ค้ า
ประกันวงเงินสิ นเชื่อนั้นๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนจาก
การค้ า ประกัน ในทุ ก กรณี และยิน ยอมปลดภาระค้ า
ประกันในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีหลักทรัพย์ค้ าประกันอื่นมา
ทดแทน

14.3 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
4/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
รอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ แล้วเห็ นว่า รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 และรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แบ่งการทารายการออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายสิ นค้า เป็ นต้น ซึ่งเป็ นรายการที่บริ ษทั ฯ กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบธุรกิจ ซึ่งรายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่มีความจาเป็ น สมเหตุสมผล และไม่ทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์แต่อย่างใด โดยราคาขายสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ กาหนด
เป็ นราคาเดี ยวกันกับราคาขายให้แก่บุคคลภายนอก หรื อเป็ นราคาขายสิ นค้าให้แก่พนักงานตามนโยบายการขายสิ นค้าให้กบั
พนักงาน หากรายการใดที่มีการกาหนดราคาที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาที่ขายให้แก่บุคคลภายนอกจะต้องไม่เกิดขึ้นอีก
ในอนาคต และหากรายการใดมีการกาหนดราคาที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาขายสิ นค้าโดยทัว่ ไปให้แก่บุคคลภายนอก
แต่การทารายการนั้นเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั ฯ ในอนาคต จะต้องนาเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิและให้ความเห็นก่อนการเข้าทารายการนั้นๆ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การเช่าที่ดิน การเช่าพื้นที่สานักงาน เป็ นต้น ซึ่ งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความจาเป็ น
สมเหตุสมผล และไม่ทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์แต่อย่างใด โดยราคาค่าเช่าที่ดินและราคาค่าเช่าพื้นที่สานักงานอ้างอิงจากผู ้
ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
3. รายการอื่นๆ นอกเหนื อจากรายการธุ รกิ จปกติและรายการสนับสนุ นธุ รกิ จปกติ ได้แก่ การขายรถยนต์ การว่าจ้างผูร้ ับเหมา
ซ่อมแซมอาคาร การค้ าประกันวงเงิ นสิ นเชื่อ เป็ นต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวและมี
ความเห็นว่าเป็ นรายการที่เกิดขึ้นตามความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์แต่อย่างใด

14.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติกาหนดนโยบายและขั้นตอนการทารายการ
ระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การทารายการเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและเป็ นการรักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรื อ
ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจะไม่สามารถเข้า
ร่ วมในการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณี ที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็ นในการทารายการและความสมเหตุสมผลของ
รายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป และการทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่
เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป ให้มีหลักการดังนี้
14.4.1 การทารายการทีเ่ ป็ นข้ อตกลงทางการค้ าทีม่ เี งือ่ นไขการค้ าโดยทัว่ ไป
การทารายการธุ รกิ จปกติและรายการสนับสนุ นธุ รกิ จปกติ ได้แก่ การขายสิ นค้าและการให้บริ การ การเช่ าที่ ดิน การเช่าพื้นที่
สานักงาน เป็ นต้น จะต้องมีขอ้ ตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็ นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กบั การทารายการระหว่างบริ ษทั
ฯ กับบุคคลทัว่ ไป หรื อการทารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บุคคลทัว่ ไป หรื อการทารายการในลักษณะ
เดียวกับของผูป้ ระกอบการอื่นในธุรกิจ โดยได้อนุมตั ิในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดี ยวกับที่ วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดี ยวกันด้วยอานาจต่อรองที่ ปราศจาก
อิทธิ พลในการที่ ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ สามารถดาเนิ นการได้
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ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุมตั ิ และจัดทารายงานสรุ ปการทาธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน
14.4.2 การทารายการทีเ่ ป็ นข้ อตกลงทางการค้ าทีไ่ ม่ เป็ นเงือ่ นไขการค้ าโดยทัว่ ไป
การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ ไม่เป็ นเงื่อนไขโดยทัว่ ไป บริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณา
และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นในการเข้าทารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีผปู ้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูต้ รวจสอบ
บัญชีเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นที่ ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และหากหุ ้นสามัญของบริ ษ ั ทฯ ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14.5 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่ องในอนาคตได้แก่ การเช่าที่ดินที่จงั หวัดระยองกับนายเกริ ก ลีเกษม และ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา เพื่อเป็ นที่ ต้ งั อาคารสานักงานและอาคารคลังสิ นค้าของบริ ษทั ฯ และการเช่าพื้นที่สานักงานกับ เคสเซล เพื่อเป็ น
พื้นที่ สานักงานกรุ งเทพฯ ซึ่ งรายการนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุ มตั ิในหลักการการเข้าทารายการโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว (รายละเอียดของสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน และสัญญาเช่าพื้นที่สานักงานได้เปิ ดเผยในส่ วนที่
2.2.5)ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ปกติ เ ป็ นรายไตรมาส อย่า งไรก็ ต าม การท ารายการที่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นไปตามธุ ร กิ จ ปกติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต บริ ษ ัท ฯ จะจัด ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการนั้นก่อนการเข้าทารายการระหว่างกันทุก
ครั้ง
หากบริ ษทั ฯ ประสงค์ที่จะเข้าทารายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมี
ความขัดแย้งในอนาคต บริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิตามนโยบายและขั้นตอนที่ ได้กล่าวไว้อย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ใน
กรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้น บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการให้มีบุคคลผูม้ ี
ความรู ้ความชานาญพิเศษ เช่น ผูป้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ หรื อผูต้ รวจสอบบัญชีเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว โดยความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลที่ มีความรู ้ความชานาญพิเศษ จะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูล ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ (แบบ 56-2) ตามหลัก เกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
15.1. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จจัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าอุตสาหกรรมใน 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุ นวัตกรรม โดยมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 3,500 รายการ
ภายใต้ตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงมากกว่า 40 ตราสิ นค้า และให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรม ความสามารถในการสร้างรายได้
ของบริ ษทั ฯ จะขึ้นอยูก่ บั การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุนของผูป้ ระกอบการในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และการเติบโตของ
แต่ละภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็ นไปตามสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและการลงทุนในภาคเอกชน รวมถึงการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใน
ภาคตะวันออกซึ่ งเป็ นจุดยุทธศาสตร์ หลักของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ดี ความหลากหลายของสิ นค้าทาให้บริ ษทั ฯ สามารถรองรับความต้องการ
ของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็ นการรักษาระดับรายได้ของบริ ษทั ฯ ให้มีความสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการจัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าที่ มีคุณภาพและให้ความสาคัญกับการสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคู่คา้ ทางธุรกิจได้แก่ ผูผ้ ลิตสิ นค้า ผูจ้ าหน่ายสิ นค้า ลูกค้า และบริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันมาโดยตลอด ในปี
2558 บริ ษทั ฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่ งรับรองคุณภาพในด้านการออกแบบ จาหน่าย ประกอบ ติดตั้ง และบริ การหลังการขาย
สาหรับสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบารุ งได้แก่ ปั๊ มสู บส่ งน้ าและของเหลว ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง ด้วย
ความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล บริ ษทั ฯ จึงได้รับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจจากคู่คา้ ทางธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีสานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่จงั หวัดระยอง เพื่อจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมและให้บริ การด้านวิศวกรรมที่
ใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เนื่ องจากระยองเป็ นศูนย์กลางของภาคตะวันออกที่มีพ้ืนที่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ อีกทั้ง
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งสานักงานกรุ งเทพฯ เพื่อนาเสนอและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์โดยจะเสริ มสร้างศักยภาพในการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล และภูมิภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย รวมถึงการจาหน่ายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ
ซึ่งเป็ นโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริ ษทั ฯ ในการสร้างรายได้ที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
15.1.1.ภาพรวมของการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
ในปี 2556 – 2558 บริ ษทั ฯ มี รายได้จากการขายและบริ การจานวน 383.19 ล้านบาท 475.24 ล้านบาท และ 410.82 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เท่ากับร้อยละ 3.54 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้มาจาก
การประกอบธุรกิจที่ มุ่งมัน่ สร้างความไว้วางใจในด้านคุณภาพของสิ นค้าและความพึงพอใจด้านการบริ การที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้ามาโดยตลอด รวมถึงการให้ความสาคัญกับกิจกรรมการส่งเสริ มการขายโดยการจัดสัมมนา Knowledge Sharing เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
และความเข้าใจในสิ นค้าต่างๆ แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถรักษาระดับรายได้จากการขายและบริ การให้มีความสม่าเสมอ
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 - 2558 บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจานวน 99.38 ล้านบาท 97.53 ล้านบาท และ 101.91 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
อัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 25.93 ร้อยละ 20.52 และร้อยละ 24.81 ตามลาดับ
จากผลการดาเนินงานข้างต้น ในปี 2556 – 2558 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิ จานวน 34.53 ล้านบาท 27.07 ล้านบาท และ 31.06 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 8.82 ร้อยละ 5.64 และร้อยละ 7.37ตามลาดับ
จากผลการดาเนิ นงานของปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริ การจานวน 426.65 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
(CAGR)เพิ่มขึ้นจากปี 2558เท่ากับร้อยละ 3.85 ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจานวน 108.37 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ
25.40 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 26.81 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 6.17
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 195.84 ล้านบาท 258.47 ล้านบาท และ 227.60 ล้านบาท ตามลาดับ
สิ นทรัพย์ที่สาคัญประกอบด้วย ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น สิ นค้าคงเหลือ และอาคารและอุปกรณ์ บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวม 93.31 ล้านบาท
148.88 ล้านบาท และ 111.82 ล้านบาท ตามลาดับ หนี้สินที่สาคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และบริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
จานวน 102.52 ล้านบาท 109.60 ล้านบาท และ 115.78 ล้านบาท ตามลาดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 227.99 ล้านบาท หนี้ สินรวม 85.40 ล้านบาท และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 142.59
ล้านบาท
15.1.2.การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้รวมของบริ ษทั ฯ ในปี 2556 – 2559 ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริ การ และรายได้อื่น เป็ นจานวน 391.66 ล้าน
บาท 480.36 ล้านบาท และ 421.42 ล้านบาท และ 434.31 ล้านบาท ตามลาดับ รายละเอียดดังนี้
ปี 25561
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
รายได้ รวม
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
รายได้จากการขายและบริ การ
383.19
97.84 475.24
98.93 410.82
97.48 426.65
98.24
2
รายได้อื่น
8.47
2.16
5.12
1.07
10.61
2.52
7.66
1.76
รวมรายได้
391.66 100.00 480.36 100.00 421.42 100.00 434.31 100.00
หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จปี 2556 เป็ นการจัดทาโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบ
2. รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่านายหน้า รายได้ส่งเสริ มการขาย และดอกเบี้ยรับ เป็ นต้น
รายได้ จากการขายและบริการ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริ การของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2556 – 2559 แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้
รายได้จากการขายและบริการ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการ
ผลิตและระบบท่อ
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
รวมรายได้จากการขายและบริการ

ปี 2556
ล้านบาท ร้ อยละ

ปี 2557
ล้านบาท ร้ อยละ

ปี 2558
ล้านบาท ร้ อยละ

ปี 2559
ล้านบาท ร้ อยละ

190.98

49.84

245.17

51.59

159.66

38.86

166.31

38.98

79.70

20.80

111.78

23.52

123.83

30.14

135.53

31.77

112.51
383.19

29.36
100.00

118.28
475.24

24.89
100.00

127.32
410.82

30.99
100.00

124.80
426.65

29.25
100.00

หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จปี 2556 เป็ นการจัดทาโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบ
รายได้จากการขายและบริ การประกอบด้วย รายได้จากการจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม ซึ่ งเป็ นการจาหน่าย
สิ นค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นหลัก ได้แก่ กระบวนการผลิต การแปรรู ป การบาบัดของเสี ย งาน
ซ่อมบารุ งและทาความสะอาด และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการให้บริ การงานที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2556 – 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริ การ จานวน 383.19 ล้านบาท 475.24 ล้านบาท และ 410.82 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เท่ากับร้อยละ 3.54 และในปี 2559 บริ ษทั ฯ มี
รายได้จากการขายและบริ การจานวน 426.65 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี เท่ากับร้อยละ 3.85 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า โดย
การวิเคราะห์รายได้จากการขายและบริ การแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
1. รายได้ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
ในปี 2556 – 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม จานวน 190.98 ล้านบาท 245.17 ล้านบาท
และ 159.66 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 49.84 ร้อยละ 51.59 และร้อยละ 38.86 ของรายได้จากการขายและบริ การ ตามลาดับ
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าจานวน 54.19 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.38 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่สาคัญมาจากโอกาสทางธุรกิจที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าในงานที่มีมูลค่าสูงให้แก่
ลูกค้ารายสาคัญได้แก่ การจัดหาและจาหน่ายปั๊ มประเภทหมุนเหวีย่ งที่ใช้ในระบบสาธารณูปโภคให้แก่บริ ษทั ปตท. สผ. สยาม จากัด ซึ่งมี
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มูลค่า 31.65 ล้านบาท การจัดหาและจาหน่ายปั๊ มประเภทหมุนเหวีย่ งที่ใช้ในระบบสาธารณูปโภคให้แก่บริ ษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด ซึ่งมีมูลค่า 25.65 ล้านบาท
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 85.51 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 34.88 การลดลงของรายได้ที่สาคัญมาจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศที่ชะลอตัว รวมถึงราคาน้ ามันโลกที่ลดลง
อย่างมาก ส่ งผลให้เกิดการชะลอตัวของการลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่และการขยายกาลังการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงทาให้
รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในขณะนั้น
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มจานวน 166.31 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 38.98 ของ
รายได้จากการขายและบริ การ ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าจานวน 6.65 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่สาคัญมาจากโอกาสทางธุรกิจที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าในงานที่มีมูลค่าสูงให้แก่ลูกค้า
รายสาคัญ ได้แก่ การจัดหาและจาหน่ ายปั๊ มประเภทหมุนเหวี่ยงที่ ใช้ในระบบสาธารณูปโภคให้แก่บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิ คอล จากัด
(มหาชน) ซึ่ งมีมูลค่า 12.00 ล้านบาท รวมถึงการจัดหาและจาหน่ายปั๊ มประเภทหมุนเหวี่ยงที่ใช้ในระบบสาธารณูปโภคและปั๊ มประเภท
แทนที่บวกที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่ผรู ้ ับเหมาหลายราย ซึ่งมีมูลค่ารวม 32.90 ล้านบาท
2. รายได้ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ
ในปี 2556 – 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจานวน 79.70 ล้านบาท
111.78 ล้านบาท และ 123.83 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 20.80 ร้อยละ 23.52 และร้อยละ 30.14 ของรายได้จากการขายและบริ การ
ตามลาดับ
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าจานวน
32.08 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 40.25 การเพิม่ ขึ้นของรายได้ที่สาคัญมาจากโอกาสทางธุรกิจที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าในงานที่
มีมูลค่าสูงให้แก่ลูกค้ารายสาคัญ ได้แก่ การจัดหาและจาหน่ายระบบท่อพลาสติก HDPE ให้แก่บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ซึ่ งมีมูลค่า 26.29 ล้านบาท การจัดหาและจาหน่ ายอุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสารให้แก่บริ ษทั ทีทีซีแอล จากัด (มหาชน) ซึ่ งมีมูลค่า 5.09
ล้านบาท
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าจานวน
12.05 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.78 การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่สาคัญมาจากการจาหน่ายสิ นค้าที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มากขึ้น และ
การจาหน่ายสิ นค้าในงานซ่อมบารุ งเพื่อทดแทนสิ นค้าเดิมที่ชารุ ด และการเปลี่ยนชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ (Spare parts) ให้สามารถทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจานวน 135.53 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 31.77 ของรายได้จากการขายและบริ การ ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
หน้าจานวน 11.70 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.45 การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่สาคัญมาจากการจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าประเภทชิ้นส่ วน
และอุปกรณ์ (Spare parts) ซึ่ งใช้ในงานซ่ อมบารุ งและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิ ตของโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ และโอกาสทางธุ รกิจที่บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าในงานที่ มีมูลค่าสู งให้แก่ลูกค้ารายสาคัญ ได้แก่ การ
จัดหาและจาหน่ายระบบท่อพลาสติก HDPE ให้แก่บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลค่า 7.25 ล้านบาท
3. รายได้ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ วสั ดุนวัตกรรม
ในปี 2556 – 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมจานวน 112.51 ล้านบาท 118.28 ล้านบาท และ 127.32
ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 29.36 ร้อยละ 24.89 และร้อยละ 30.99 ของรายได้จากการขายและบริ การ ตามลาดับ
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าจานวน 5.77 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5.13 และในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าจานวน 9.04 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
7.64 การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่สาคัญมาจากสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นวัสดุสิ้นเปลืองที่ ใช้แล้วหมดไปจาเป็ นต้องมีการซื้ อซ้ าอย่างต่อเนื่ อง และ
ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มากขึ้น
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ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมจานวน 124.81 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.25 ของรายได้จาก
การขายและบริ การ ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มผลิ ตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมลดลงจากปี ก่ อนหน้าจานวน 2.51 ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 1.97
เนื่องจากสภาวะค่าน้ ามันลดลง ลูกค้าในไลน์การผลิตชะลอการซ่อมบารุ งและการผลิตส่งผลให้ยอดขายสิ นค้าในกลุ่มนี้ลดลง
รายได้ อนื่
ในปี 2556 – 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นจานวน 8.47 ล้านบาท 5.12 ล้านบาท 10.61 ล้านบาท และ 7.66 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 2.16 ร้อยละ 1.07 ร้อยละ 2.52 และร้อยละ 1.76 ของรายได้รวม ตามลาดับ รายได้อื่นที่เป็ นรายการหลัก
ประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้าและรายได้อื่นๆ รายละเอียดดังนี้
รายได้อนื่

ปี 25561
ล้านบาท ร้ อยละ2

ปี 2557
ล้านบาท ร้ อยละ2

ปี 2558
ล้านบาท ร้ อยละ2

ปี 2559
ล้านบาท ร้ อยละ2

รายได้ค่านายหน้ า
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีปั๊ม

2.29

0.58

2.42

0.50

1.64

0.39

0.33

0.08

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการ
และระบบท่อ
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
รวมรายได้ค่านายหน้ า
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้อนื่

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

2.78
3.11
4.55
7.66

0.64
0.72
1.05
1.76

หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2556 เป็ นการจัดทาโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบ
2. สัดส่วนต่อรายได้รวม
1. รายได้ ค่านายหน้ า
รายได้ค่านายหน้าเป็ นรายได้ที่บริ ษทั ฯ ได้รับส่ วนแบ่งของรายได้จากการจาหน่ ายสิ นค้าระหว่างผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าและผูซ้ ้ื อ
สิ นค้า เนื่องจากผูจ้ าหน่ายสิ นค้าเป็ นบริ ษทั จากต่างประเทศและต้องการจาหน่ายสิ นค้าให้แก่ผซู ้ ้ื อสิ นค้าในประเทศไทยโดยตรง ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ทาหน้าที่จดั หาลูกค้าและประสานงานในการจาหน่ายสิ นค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านวิศวกรรมและงานเทคนิ คต่างๆ ในปี 2556 - 2558
และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้ค่านายหน้าจานวน 3.25 ล้านบาท 2.62 ล้านบาท 2.57 ล้านบาท และ 3.11 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในช่วงเวลา
ที่ผา่ นมา การรับรู ้รายได้ค่านายหน้าเป็ นการดาเนิ นธุรกิจตามปกติอนั เนื่ องจากโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในช่วงเวลานั้นๆ (รายละเอียด
การได้รับรายได้ค่านายหน้าตามสัญญาแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ายซึ่งได้เปิ ดเผยในส่วนที่ 2.2.5)
บริ ษทั ฯ มีนโยบายทางบัญชีในการรับรู ้รายได้ค่านายหน้าในวันที่ผจู ้ าหน่ายสิ นค้าส่ งสิ นค้าให้แก่ลูกค้า โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับ
ชาระเงินค่านายหน้าจากผูจ้ าหน่ายสิ นค้าต่อเมื่อผูจ้ าหน่ายสิ นค้าได้รับการชาระเงินค่าสิ นค้าจากลูกค้าแล้ว อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ มีฝ่ายบัญชี
และฝ่ ายขายที่ติดตามความคืบหน้าของรายการขาย การส่งมอบสิ นค้า และการชาระเงินของลูกค้าให้แก่ผจู ้ าหน่ายสิ นค้าอย่างสม่าเสมอ
2. รายได้ อนื่ ๆ
รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้ส่งเสริ มการขาย เป็ นต้น ในปี 2556 - 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นๆ
จานวน 5.22 ล้านบาท 2.50 ล้านบาท 8.04 ล้านบาท และ 4.55 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นๆ ลดลงจากปี หน้าก่อนหน้าจานวน 2.71 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 52.03 มีสาเหตุมาจาก
รายได้ส่งเสริ มการขายที่ลดลงจานวน 2.41 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการส่ งเสริ มการขายของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าในแต่
ละปี และในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าจานวน 5.54 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 221.27 การเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญมาจากการปรับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกับผูจ้ าหน่ายสิ นค้ารายหนึ่งให้เป็ นรายได้อื่นจานวน 3.44 ล้านบาท เนื่องจาก บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ติดต่อผูจ้ าหน่ ายสิ นค้ารายดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ ได้ และไม่มีการติดตามทวงหนี้ สินจากผูจ้ าหน่ ายสิ นค้ารายนี้ แต่อย่างใด โดยค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็ นรายการที่คา้ งมานานกว่า 7 ปี ตั้งแต่ปี 2552 อีกทั้ง ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่ได้เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ผูจ้ าหน่ายสิ นค้า
รายนี้แล้ว และบริ ษทั ฯ มีกาไรจากการจาหน่ายรถยนต์ให้กบั บุคคลที่เกี่ยวข้องจานวน 1.62 ล้านบาท
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ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นๆ ลดลงจากปี 2558 จานวน 3.49 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 43.41 เนื่ องจากบริ ษทั ได้ปร้บ
รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกับผูจ้ าหน่ายสิ นค้ารายหนึ่งให้เป็ นรายได้อื่นจานวน 3.44 ล้านบาท ในปี 2558
ต้ นทุนขายและบริการและกาไรขั้นต้ น
ต้นทุนขายและบริ การของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2556 – 2559 แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระบบปั๊ ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้
ต้ นทุนขายและบริการ
ต้ นทุนขายและบริการ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีปั๊ม
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการและระบบ
ท่อ
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม
รวมต้ นทุนขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริ การ
กาไรขั้นต้นรวม
อัตรากาไรขั้นต้นรวม(ร้อยละ)

ปี 25561
ล้านบาท

ปี 2557
ล้านบาท

ปี 2558
ล้านบาท

ปี 2559
ล้านบาท

138.10

197.26

120.18

131.32

56.22

86.22

85.84

87.44

89.51
283.83
383.19
99.30

94.23
377.71
475.24
97.53

102.87
308.89
410.82
101.91

99.52
318.28
426.65
108.37

25.93

20.52

24.81

25.40

หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จปี 2556 เป็ นการจัดทาโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบ
ต้นทุนขายและบริ การประกอบด้วย ต้นทุนสิ นค้าที่ซ้ือมาเพื่อจาหน่าย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ งสิ นค้า และต้นทุนการว่าจ้างบริ ษทั อื่น
(Outsource) เป็ นต้น
ในปี 2556 - 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขายและบริ การจานวน 283.82 ล้านบาท 377.71 ล้านบาท 308.90 ล้านบาท และ
318.28 ล้านบาท ตามล าดับ คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 74.07 ร้ อยละ 79.48 ร้ อ ยละ 75.19 และร้ อ ยละ 74.60 ของรายได้จ ากการขายและบริ การ
ตามลาดับ ส่งผลให้ในปี 2556 - 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นรวมจานวน 99.38 ล้านบาท 97.53 ล้านบาท 101.91 ล้านบาท และ
108.37 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นรวมร้อยละ 25.93 ร้อยละ 20.52 ร้อยละ 24.81 และร้อยละ 25.40 ตามลาดับ การ
วิเคราะห์ตน้ ทุนขายและบริ การและกาไรขั้นต้นแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
1. ต้ นทุนและกาไรขั้นต้ นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
ในปี 2556 – 2558 บริ ษทั ฯ มี ตน้ ทุนขายและบริ การจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มจานวน 138.10 ล้านบาท
197.26 ล้านบาท และ 120.18 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มจานวน 138.10 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นต้นทุน
สิ นค้าที่ซ้ือมาเพื่อจาหน่าย ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มจานวน 52.89 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
กาไรขั้นต้นร้อยละ 27.69
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าจานวน 59.16 ล้านบาท หรื อ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 42.84 ซึ่งต้นทุนเพิม่ ขึ้นตามรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจาก
กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มจานวน 47.92 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 19.54 ซึ่ งอัตรากาไรขั้นต้นลดลงจากปี ก่อน
หน้า เนื่องจากบริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าในงานที่มีมูลค่าสูงให้กบั ลูกค้ารายสาคัญที่มีชื่อเสี ยงและได้พิจารณาปรับราคาขายสิ นค้าให้
ลดต่าลง เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับผูจ้ ดั หาสิ นค้ารายอื่นๆ ได้
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 77.07 ล้านบาทหรื อ
ลดลงร้อยละ 39.07 เนื่ องจากรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มที่ ลดลงจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศที่
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ชะลอตัว รวมถึงราคาน้ ามันโลกที่ลดลงอย่างมากส่ งผลให้การขยายกาลังการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมลดลง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีกาไร
ขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม จานวน 39.48 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 24.73
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มจานวน 131.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้า
จานวน 11.14 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.27 ซึ่งต้นทุนเพิ่มขึ้นตามรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม จานวน 34.99 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 21.04 ซึ่ งเป็ น
อัตรากาไรขั้นต้นที่ต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นโดยปกติของกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม เนื่องจากบริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายสิ นค้า
ในงานที่ มีมูลค่าสู งให้กบั ลูกค้ารายสาคัญที่มีชื่อเสี ยงที่เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมและผูร้ ับเหมา ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาปรับราคาสิ นค้าให้
ต่าลง เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับผูจ้ าหน่ายสิ นค้ารายอื่นๆ ได้ และเพิ่มโอกาสในการได้รับงานนั้นๆ ให้มากขึ้น อีกทั้ง การจัดหา
และจาหน่ ายปั๊ มสู บส่ งน้ าและของเหลวให้แก่ลูกค้าในกลุ่มผูร้ ับเหมาจะมีลกั ษณะงานที่มีมูลค่าสู งและการแข่งขันสู ง ดังนั้น ในบางงาน
บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องปรับราคาขายสิ นค้าให้ลดต่าลงตามสภาวะการแข่งขันในขณะนั้นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับงานที่มากขึ้น จึง
ทาให้การจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าให้แก่ผรู ้ ับเหมาที่มีลกั ษณะงานดังกล่าวจะมีอตั รากาไรขั้นต้นที่ต่ากว่าการจัดหาและจาหน่ายสิ นค้าให้แก่
ลูกค้าโดยปกติของบริ ษทั ฯ
2. ต้ นทุนและกาไรขั้นต้ นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่ อ
ในปี 2556 – 2558 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขายและบริ การจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจานวน
56.22 ล้านบาท 86.22 ล้านบาท และ 85.84 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจานวน 56.22 ล้านบาท ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นต้นทุนสิ นค้าที่ซ้ือมาเพื่อจาหน่าย ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
จานวน 23.49 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้น ร้อยละ 29.47
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าจานวน 30.00
ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.37 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนสอดคล้องกับรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจานวน 25.57 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
กาไรขั้นต้นร้อยละ 22.87 ซึ่ งอัตรากาไรขั้นต้นลดลงจากปี ก่อนหน้าเนื่ องจากบริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าให้กบั ลูกค้ารายสาคัญที่ มี
ชื่อเสี ยงและได้พิจารณาปรับราคาขายสิ นค้าให้ลดต่าลง เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับผูจ้ ดั หาสิ นค้ารายอื่นๆ ได้
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 0.37
ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ 0.43 ส่งผลให้ บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจานวน 37.99
ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 30.68
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจานวน 87.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี ก่อนหน้าจานวน 1.60 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.86 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบ
ท่อที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อจานวน 48.09 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 35.48 ซึ่งเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นที่สูงกว่าอัตรากาไรขั้นต้นโดยปกติของกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต
และระบบท่อ มีสาเหตุหลักจากบริ ษทั ฯ ได้จดั หาและจาหน่ายสิ นค้าประเภทชิ้นส่ วนและอะไหล่ (Spare parts) ที่ใช้ในงานซ่อมบารุ งและ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งการจาหน่ายชิ้นส่ วนและ
อุปกรณ์ มีอตั รากาไรขั้นต้นที่สูงกว่าการจาหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตโดยทัว่ ไป เนื่ องจากเมื่อลูกค้าติดตั้งอุปกรณ์ในกระบวนการ
ผลิตภายใต้ตราสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ จาหน่ายแล้ว หากต้องการซ่อมบารุ งหรื อเปลี่ยนชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ (Spare parts) ใดๆ ลูกค้าต้องเปลี่ยน
ชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ (Spare parts) นั้นๆ ให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่ติดตั้งอยู่ ซึ่ งส่ วนใหญ่จาเป็ นต้องใช้ชิ้นส่ วนและ
อุปกรณ์ (Spare parts) ในตราสิ นค้าเดี ยวกันกับอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตนั้นๆ จึงทาให้บริ ษทั ฯ มีอตั รากาไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิตและระบบท่อ ที่สูงขึ้นกว่าปกติ
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3. ต้ นทุนและกาไรขั้นต้ นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ วสั ดุนวัตกรรม
ในปี 2556 – 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มี ตน้ ทุนขายและบริ การจากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมจานวน 89.51 ล้านบาท
94.23 ล้านบาท 102.87 ล้านบาท และ 99.52 ล้านบาท ตามลาดับ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมจานวน
23.00 ล้านบาท 24.05 ล้านบาท 24.45 ล้านบาท และ 25.29 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 20.45 ร้อยละ 20.33 ร้อยละ 19.20
และร้อยละ 20.26 ตามลาดับ อัตรากาไรขั้นต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ีมีความผันแปรค่อนข้างน้อย เนื่องจากสิ นค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ี โดยส่วน
ใหญ่เป็ นวัสดุสิ้นเปลืองที่ ใช้แล้วหมดไปจาเป็ นต้องมีการซื้ อซ้ าอย่างต่อเนื่ อง และบริ ษทั ฯ ใช้นโยบายต้นทุนบวกกาไรที่เหมาะสม (Cost
plus pricing) ในการตั้งราคาสิ นค้า ซึ่งทาให้บริ ษทั ฯ สามารถรักษาอัตรากาไรขั้นต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ีได้ในระดับเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 20
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง และค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็ นต้น ใน
ปี 2556 – 2558 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 39.53 ล้านบาท 41.71 ล้านบาท และ 40.20 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 10.09
ร้อยละ 8.68 และร้อยละ 9.54 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าจานวน 2.18 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.51 มีสาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงานจากการปรับฐานเงิ นเดื อนของพนักงาน และการเพิ่มขึ้นของค่าปรับงานล่าช้า เนื่ องจากผู ้
จาหน่ายสิ นค้าไม่สามารถส่งสิ นค้าให้บริ ษทั ฯ ตามเวลาที่กาหนด ทาให้บริ ษทั ฯ ต้องเสี ยค่าปรับให้กบั ลูกค้า
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 1.51 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 3.62 ซึ่ งมีสาเหตุหลักจาก
การลดลงของค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ลดลงตามรายได้จากการขายและบริ การที่ลดลง
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 40.31 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.28 ของรายได้รวม ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้า
จานวน 0.11 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.27 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่
เพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายและบริ การที่เพิ่มขึ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่ อมราคา ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้น ในปี 2556 – 2558 บริ ษทั
ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารจานวน 24.62 ล้านบาท 26.71 ล้านบาท และ 32.78 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 6.29 ร้อยละ 5.56 และร้อย
ละ 7.78 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าจานวน 2.09 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.48 มีสาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจากการปรับฐานเงินเดือนของพนักงาน
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าจานวน 6.07 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.71 มีสาเหตุหลัก
มาจากการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าจากการปรับปรุ งนโยบายการตั้งค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้าของบริ ษทั ฯ และการเพิ่มขึ้ นของ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารจานวน 41.66 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.59 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้า
จานวน 8.88 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 27.09 การเพิม่ ขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริ หารอย่างมีนยั สาคัญมีสาเหตุหลักจาก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เฉพาะช่วงเวลาในงวดนี้ ได้แก่ ค่าที่ ปรึ กษาเพื่อเตรี ยมตัวเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจานวนรวม 4.78 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจากการเพิ่มจานวนบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเพิ่มขึ้นจานวน 3.20 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เริ่ มรับรู ้
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็ นต้นไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินเพื่อเป็ นที่ต้ งั อาคารสานักงานและอาคารคลังสิ นค้าที่ จงั หวัดระยอง
จานวน 0.72 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั 0.73 ล้านบาท และการตั้งสารองหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ที่คาดว่าจะไม่สามารถ
เก็บเงินได้ตามนโยบายการตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญของบริ ษทั ฯ จานวน 1.08 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและปรับปรุ งอาคาร
สานักงานที่จงั หวัดระยองจานวน 0.75 ล้านบาท
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ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมระยะสั้นและสัญญาเช่าการเงิน ในปี 2556 – 2558 และปี 2559
บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินจานวน 0.64 ล้านบาท 0.07 ล้านบาท 0.10 ล้านบาท และ 0.06 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.16 ร้อยละ
0.02 ร้อยละ 0.02 และร้อยละ 0.01 ของรายได้รวม ตามลาดับ
กาไรสุ ทธิ
ในปี 2556 – 2558 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 34.53 ล้านบาท 27.07 ล้านบาท และ 31.06 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไร
สุทธิร้อยละ 8.82 ร้อยละ 5.64 และร้อยละ 7.37 ตามลาดับ
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 7.46 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 21.60 มีสาเหตุหลักจากการจัดหา
และจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ มและกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
ให้แก่ลูกค้ารายสาคัญ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ปรับราคาขายสิ นค้าให้ลดต่าลง เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับผูจ้ าหน่ายสิ นค้ารายอื่นได้ ทาให้
อัตรากาไรขั้นต้นลดลงและส่งผลให้กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิลดลงจากปี ก่อนหน้าเช่นกัน
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าจานวน 3.99 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.73 มีสาเหตุหลักจากการ
เพิ่มขึ้นของรายได้อื่นจากการปรับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกับผูจ้ าหน่ายสิ นค้ารายหนึ่ งให้เป็ นรายได้อื่น และกาไรจากการขายรถยนต์ ถึงแม้ว่า
บริ ษทั ฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้นจากการตั้งค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้าจากปรับปรุ งนโยบายการตั้งค่าเผื่อจากการลดมูลค่า
สิ นค้าของบริ ษทั ฯ และค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม บริ ษทั ฯ ยังมีกาไรสุ ทธิ และอัตรากาไรสุ ทธิ ที่
ปรับตัวสูงขึ้นจากปี ก่อนหน้า
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ จานวน 26.81 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ ร้อยละ 6.17 โดยกาไรสุ ทธิ ลดลงจากปี ก่อนหน้า
จานวน 4.25 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 13.68 การลดลงอย่างมีนัยสาคัญเนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ได้แก่
ค่าที่ ปรึ กษาเพื่อเตรี ยมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงาน ค่าเช่าที่ ดินเพื่อเป็ นที่ต้ งั อาคาร
สานักงานและอาคารคลังสิ นค้าที่จงั หวัดระยอง และการตั้งสารองหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ ส่ งผลให้กาไรสุ ทธิ
และอัตรากาไรสุทธิลดลง
15.1.3.การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน 195.84 ล้านบาท 258.47 ล้านบาท
227.60 ล้านบาท และ 227.99 ล้านบาท ตามลาดับ รายละเอียดดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 79.25 ล้านบาท
57.13 ล้านบาท 94.32 ล้านบาท และ 97.79 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 40.47 ร้อยละ 22.10 ร้อยละ 41.44 และร้อยละ 42.89 ของ
สิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นจานวน 59.37 ล้านบาท 136.69
ล้านบาท 93.34 ล้านบาท และ 86.24 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 30.31 ร้อยละ 52.89 ร้อยละ 41.01 และร้อยละ 37.83 ของสิ นทรัพย์
รวม ตามลาดับ ประกอบด้วยลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 56.06 ล้านบาท 126.59
ล้านบาท 77.12 ล้านบาท และ 75.73 ล้านบาท ตามลาดับ และลูกหนี้ อื่นสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 31 ธันวาคม 2559
เท่ากับ 3.30 ล้านบาท 10.10 ล้านบาท 16.21 ล้านบาท และ 10.51 ล้านบาท ตามลาดับ ลูกหนี้ อื่นของบริ ษทั ฯ ที่สาคัญ ได้แก่ เงินประกัน
ผลงาน ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และรายได้คา้ งรับ เป็ นต้น
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31 ธ.ค. 2556
ล้านบาท ร้ อยละ
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 1-90 วัน
เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 91-180 วัน
เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 181-365 วัน
เกินกาหนดชาระ 365 วัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้อื่น – สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อนื่ - สุ ทธิ

26.36
27.84
0.63
0.78
0.46
56.06
3.30
3.30
59.37

44.41
46.89
1.05
1.31
0.78
94.44
5.56
5.56
100.00

31 ธ.ค. 2557
ล้านบาท ร้ อยละ
37.28
73.32
11.58
3.16
1.24
126.59
10.10
10.10
136.69

27.27
53.64
8.47
2.31
0.91
92.61
7.39
7.39
100.00

31 ธ.ค. 2558
ล้านบาท ร้ อยละ
38.24
34.32
2.26
0.64
1.65
77.12
16.21
16.21
93.34

40.97
36.77
2.42
0.69
1.77
82.63
17.37
17.37
100.00

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

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

ณ สิ้นปี 2557 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าเพิม่ ขึ้นจากสิ้ นปี 2556 จานวน 70.53 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 125.80 ซึ่ งสอดคล้องกับ
รายได้จากการขายและบริ การที่เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายสิ นค้าในงานที่มีมูลค่าสู ง และ ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าลดลงจากสิ้ นปี
2557 จานวน 49.47 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 39.08 ซึ่งเป็ นไปตามรายได้จากการขายและบริ การที่ปรับตัวลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าลดลงจากปี 2558 จานวน 1.40 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 1.82 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้ การค้าจานวน 0.85 ล้านบาท และตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับเงินประกันจานวน 0.23 ล้าน
บาท เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริ ษทั ฯ
หากพิจารณาจากประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บหนี้ จะพบว่าบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้ เฉลี่ยในช่วงปี 2556 – 2558 และปี 2559
เท่ากับ 52.67 วัน 69.18 วัน 89.26 วัน และ 64.85 วัน ตามลาดับ บริ ษทั ฯ มีนโยบายการให้ระยะเวลาชาระค่าสิ นค้า (Credit term) แก่ลูกค้า
ของบริ ษทั ฯ เฉลี่ย 30 - 60 วัน นับจากวันที่ส่งมอบสิ นค้า ทั้งนี้ ในปี 2557 – 2558 และปี 2559 ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยนานกว่าที่บริ ษทั ฯ ให้
ระยะเวลาชาระค่าสิ นค้า (Credit term) แก่ลูกค้า เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะได้รับชาระเงินจากลูกค้าตามรอบการรับวางบิลและงวดการชาระเงิน
ตามที่บริ ษทั ของลูกค้ากาหนดไว้ ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้นานกว่าปี อื่นๆ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ยังไม่มีระบบการติดตามชาระ
หนี้ที่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร จึงทาให้ระยะเวลาเก็บหนี้ โดยเฉลี่ยมีค่าสู งขึ้น อย่างไรก็ดี ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งระบบการติดตาม
ชาระหนี้ที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นจึงทาให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญในกรณี ที่ลูกหนี้ คา้ งชาระเกินกว่า 365 วัน โดยลูกหนี้ ที่เกินระยะเวลากาหนดการ
ชาระค่าสิ นค้า (Credit Term) หลังจากที่ บริ ษทั ได้ทาการติดตามและทวงถามการชาระหนี้ ตามขั้นตอนแล้ว บริ ษทั ฯ จะทาการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเท่ากับจานวนหนี้ที่คา้ งชาระเกินกว่า 365 วันของลูกค้ารายนั้นๆ
แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั ฯ จะทาการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้ ในจานวนเงินที่ คา้ งชาระไม่เกินกว่า 365 วันได้ หากบริ ษทั ฯ
พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้รายดังกล่าวไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ให้แก่บริ ษทั ฯ โดยประเมินจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์
อายุลูกหนี้ และสถานะทางการเงินของลูกหนี้รายนั้นๆ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ มีฝ่ายบัญชีที่ติดตามการชาระหนี้ ของลูกหนี้ อย่างใกล้ชิดและให้
ความสาคัญกับการควบคุมคุณภาพการให้สินเชื่อและการทบทวนวงเงินเครดิตของลูกค้า เพื่อลดโอกาสการเกิดหนี้สูญในอนาคต
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายในการพิจารณากาหนดวงเงินเครดิตและระยะเวลาชาระค่าสิ นค้า (Credit term) ให้แก่ลูกค้าโดยคานึ งถึง
ฐานะการเงินและประวัติการชาระหนี้เป็ นสาคัญ
สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย สิ นค้าคงเหลือและสิ นค้าระหว่างทาง ซึ่ งสิ นค้าคงเหลือจะเป็ นสิ นค้าที่สั่งซื้ อมาจัดเก็บในคลังสิ นค้า
เพื่อรอจาหน่ายให้แก่ลูกค้า หรื อสิ นค้าที่พกั รอในคลังสิ นค้าเพื่อรอการส่ งมอบ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 31 ธันวาคม
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2559 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือจานวน 26.19 ล้านบาท 36.47 ล้านบาท 17.39 ล้านบาท และ 18.27 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 13.37
ร้อยละ 14.11 ร้อยละ 7.64 และร้อยละ 8.01 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ
(หน่ วย: ล้านบาท)
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือ่ จากการลดมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้ าคงเหลือ – สุ ทธิ

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

31 ธ.ค. 2559
21.78
0.15
(3.66)
18.27

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือจานวน 27.15 ล้านบาท 37.13 ล้านบาท 20.60
ล้านบาท และ 21.78 ล้านบาท ตามลาดับ และมีสินค้าระหว่างทางจานวน 0.00 ล้านบาท 0.30 ล้านบาท 0.08 ล้านบาท และ 0.15 ล้านบาท
ตามลาดับ การเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ ณ สิ้ นปี 2557 และการลดลงของสิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ ณ สิ้ นปี 2558 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า
สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้จากการขายและบริ การในปี 2557 และปี 2558 ตามลาดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริ การ
ทั้งนี้ ในปี 2556 – 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั สารองค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้าจานวน 0.96 ล้านบาท 0.96 ล้านบาท 3.29
ล้านบาท และ 3.66 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งนโยบายการตั้งค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้า เพื่อให้สะท้อนถึง
สภาพการใช้งานของสิ นค้าคงเหลือและโอกาสในการสร้างรายได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดดังนี้
1. หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
ระยะเวลาที่ไม่ มีการเคลือ่ นไหว
1. ระยะเวลา 1 - 3 ปี
2. ระยะเวลา 3 - 5 ปี
3. ระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไป

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

2. หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้าหมดอายุการใช้งาน
สิ นค้าหมดอายุการใช้งานคือ สิ นค้าที่มีอายุการใช้งานจากัด เช่น ผลิตภัณฑ์กาว วัสดุยาแนว เป็ นต้น บริ ษทั ฯ จะตั้งค่าเผื่อจาก
การลดมูลค่าสิ นค้าร้อยละ 100 ของมูลค่าสิ นค้าเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว
ในปี 2556 – 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มี ระยะเวลาการขายสิ นค้าเฉลี่ ยเท่ ากับ 34.44 วัน 30.63 วัน 33.64 วัน และ 23.96 วัน
ตามลาดับ
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระผูกพัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเป็ นเงินฝากธนาคารที่นาไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง
2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันจานวน 8.69 ล้านบาท 8.82 ล้านบาท 8.48 ล้านบาท และ 12.36 ล้าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 4.43 ร้อยละ 3.41 ร้อยละ 3.73 และร้อยละ 5.42 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั ฯ มีเงินฝากธนาคารที่ มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2558 จานวน 3.88 ล้านบาท เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารเพื่อค้ า
ประกันวงเงินสิ นเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งแทนการค้ าประกันโดยกรรมการ
อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องมือและอุปกรณ์ ตูค้ อนเทรนเนอร์ และ
ยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์จานวน 7.79ล้านบาท 5.15 ล้านบาท
4.91 ล้านบาท และ 4.85 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 3.98ร้อยละ 1.99 ร้อยละ 2.16 และร้อยละ 2.13 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ
ณ สิ้นปี 2557 บริ ษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์ลดลงจากสิ้นปี 2556 จานวน 2.65 ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ 33.96 ซึ่ งเกิดจากการตัด
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์เป็ นหลัก และ ณ สิ้นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์ลดลงจากสิ้นปี 2557 จานวน 0.24 ล้านบาท หรื อลดลง
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ร้อยละ 4.60 ซึ่ งมีสาเหตุสาคัญจากการจาหน่ายรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดาเนิ นธุ รกิจจานวน 1.04 ล้านบาท และการตัดค่าเสื่ อม
ราคาของสิ นทรัพย์ ในขณะที่บริ ษทั ฯ ซื้อรถยนต์ประจาตาแหน่งผูบ้ ริ หารเพิ่มจานวน 3 คัน มีมูลค่ารวม 2.67 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์ลดลงจากสิ้ นปี 2558 จานวน 0.06 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 1.27 ซึ่ งมี
สาเหตุมาจากการตัดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์จานวน 1.72 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ ซื้ อสิ นทรัพย์ที่ใช้สนับสนุนการดาเนิ นธุ รกิจเพิ่มเติม
จานวน 1.65 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการตัดค่าเสื่ อมราคาอาคารและส่ วนปรับปรุ ง 20ปี และ 5 ปี เครื่ องมือและอุปกรณ์ประมาณ 5 ปี เครื่ องใช้
สานักงานประมาณ 5 ปี และยานพาหนะประมาณ 5 ปี ทั้งนี้ ในปี 2556 - 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีค่าเสื่ อมราคาจานวน 2.96ล้านบาท
2.92ล้านบาท 2.10ล้านบาท และ 1.72 ล้านบาท ตามลาดับ
สินทรัพย์ บนพืน้ ทีเ่ ช่ าระยะยาว
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานระยะยาวได้แก่ อาคารสานักงานที่ จงั หวัด
ระยอง ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นที่ต้ งั ของอาคารสานักงานจังหวัดระยองเป็ นเวลา 20 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวจานวน 9.41 ล้านบาท 8.70 ล้านบาท 8.00
ล้านบาท และ 7.60 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 4.80 ร้อยละ 3.37 ร้อยละ 3.51 และร้อยละ 3.33 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยใน
ปี 2556 - 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวจานวน 0.71 ล้านบาท 0.71 ล้านบาท 0.71 ล้านบาท และ
0.40 ล้านบาท ตามลาดับ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ในปี 2556 - 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนสิ นทรัพย์เท่ากับร้อยละ 17.63 ร้อยละ 11.92 ร้อยละ 12.78 และร้อยละ
11.77 ตามลาดับ ซึ่งอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุทธิในปี นั้นๆ
15.1.3. แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวมจานวน 93.31 ล้านบาท 148.88 ล้านบาท 111.82
ล้านบาท และ 85.40 ล้านบาท ตามลาดับ รายละเอียดดังนี้
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นจานวน 89.54 ล้านบาท 145.10
ล้านบาท 106.73 ล้านบาท และ 80.06 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 45.72 ร้อยละ 56.14 ร้อยละ 46.89 และร้อยละ 35.12 ของหนี้ สิน
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลาดับ เจ้าหนี้ อื่นของบริ ษทั ฯ ที่สาคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย และเงินมัดจา เป็ น
ต้น
(หน่ วย: ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อนื่

31 ธ.ค. 2556
54.75
34.78
89.54

31 ธ.ค. 2557
106.90
38.20
145.10

31 ธ.ค. 2558
65.91
40.82
106.73

31 ธ.ค. 2559
50.64
29.42
80.06

ณ สิ้นปี 2557 เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จานวน 52.14 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 95.24 การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ การค้า
เป็ นผลจากยอดคาสัง่ ซื้อสิ นค้าที่เพิ่มขึ้น บริ ษทั ฯ จึงสัง่ ซื้อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตสิ นค้าหรื อผูจ้ าหน่ายสิ นค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2558 บริ ษทั ฯ มี
เจ้าหนี้การค้าลดลงจากสิ้นปี 2557 จานวน 40.99 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 38.34 เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายและบริ การ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เจ้าหนี้การค้าลดลงจากสิ้นปี 2558 จานวน 15.27 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 23.17 ยอดเจ้าหนี้ การค้า ณ
สิ้นปี 2558 มีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับยอดเจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2559 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้สั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การจากผูจ้ าหน่ายสิ นค้า
และผูร้ ับเหมาในช่วงปลายปี 2558 ซึ่งมีกาหนดชาระเงินค่าสิ นค้าและบริ การในช่วงต้นปี 2559 จึงทาให้ ณ สิ้นปี 2558 บริ ษทั ฯ มียอดเจ้าหนี้
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การค้าสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ชาระเงินค่าสิ นค้าและบริ การดังกล่าวแล้วในปี 2559 จึงทาให้ยอดเจ้าหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ลดลง
ในปี 2556 – 2558 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 69.45 วัน 77.04 วัน 100.70 วัน ตามลาดับ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ไดัมี
ระยะเวลาชาระค่าสิ นค้า (Credit term) โดยเฉลี่ยประมาณ 30 – 60 วัน ทั้งนี้ ในปี 2556 – 2558 ระยะเวลาชาระหนี้ เฉลี่ยของบริ ษทั ฯ มากกว่า
ระยะเวลาชาระค่าสิ นค้า (Credit term) เนื่องจากบริ ษทั ฯ จะชาระเงินค่าสิ นค้าตามรอบการรับวางบิลและงวดการชาระเงินตามที่บริ ษทั ฯ ได้
กาหนดไว้ซ่ ึ งอาจจะเกิ นกว่าระยะเวลาชาระค่าสิ นค้า (Credit term) ที่ผจู ้ าหน่ายสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ฯ อย่างไรก็ดี ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มี
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยนานกว่าปี อื่นๆ ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าสิ นค้าให้ผจู ้ าหน่ายสิ นค้าบางรายล่าช้าเนื่ องจากปั ญหาการส่ งมอบงานที่ล่าช้า
บริ ษทั ฯ ได้ติดตามการชาระเงิ นค่าสิ นค้าให้แก่ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าอย่างใกล้ชิด และไม่ให้เกิ ดการค้างชาระเงิ นที่ นานกว่ากาหนด เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูจ้ าหน่ายสิ นค้า รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อตกลงทางการค้าและมีประวัติการชาระเงินที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2559 บริ ษทั ฯมีระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 65.91 วัน ซึ่งระยะเวลาชาระหนี้ใกล้เคียงกับระยะเวลาชาระค่าสิ นค้า (Credit
term) โดยเฉลี่ยประมาณ 30-60 วัน เนื่องจากบริ ษทั ฯได้มีการวางแผนในการชาระหนี้ที่ดีและไม่มีเจ้าหนี้ที่มีปัญหาส่งมอบงานล่าช้า
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเป็ นสัญญาเช่าซื้ อรถยนต์จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง
2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจานวน 1.49 ล้านบาท 0.85 ล้านบาท 1.39 ล้านบาท และ 0.67 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.76 ร้อยละ 0.33 ร้อยละ 0.61 และร้อยละ 0.29 ของหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ตามลาดับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจานวน 2.29 ล้านบาท
2.93 ล้านบาท 3.70 ล้านบาท และ 4.67 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 1.17 ร้อยละ 1.13 ร้อยละ 1.63 และร้อยละ 2.05 ของหนี้ สินและ
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น รวม ตามลาดับ ภาระผูกพัน ผลประโยชน์พ นักงานคานวณโดยผูเ้ ชี่ ย วชาญตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ประกัน ภัย และใช้
สมมติฐานประกอบการคานวณเช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นของเงินเดือน เป็ นต้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นจานวน 102.52 ล้านบาท 109.60 ล้านบาท
115.78 ล้านบาท และ 142.59 ล้านบาท ตามลาดับ โดยส่วนของผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วและกาไรสะสม
ณ สิ้นปี 2557 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2556 จานวน 7.07 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.90 มีสาเหตุจากการ
เพิ่มขึ้นของกาไรสะสม โดยบริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในปี 2557 จานวน 27.07 ล้านบาท อีกทั้ง ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่
1/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจานวน 5,000 หุ ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาท) ในอัตราหุ ้นละ 400 บาท เป็ น
จานวนเงินรวม 20.00 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลแล้วในวันที่ 8 เมษายน 2557
ณ สิ้นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จานวน 6.19 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.64 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในปี 2558 จานวน 31.06 ล้านบาท อีกทั้ง ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558
ได้มีมติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็ น 90.00 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน
ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100.00 บาทและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมในส่ วนที่จองซื้ อเกินกว่าสัดส่ วนการถือหุ ้น
เดิมในราคาตามมูลค่ายุติธรรมจากการประเมินมูลค่าหุ ้นโดยที่ปรึ กษาทางการเงินที่หุ้นละ 416.39 บาท ส่ งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน 90.00 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญจานวน 10.12 ล้านบาท อีกทั้ง บริ ษทั ฯ มีการ
จ่ายเงินปั นผลในปี 2558 เป็ นจานวนเงินรวม 120.00 ล้านบาท โดยที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มีมติ
อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจานวน 50,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาท) ในอัตราหุน้ ละ 400.00 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 20.00
ล้านบาท และบริ ษทั ฯ ดาเนิ นการจ่ายปั นผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 และที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจานวน 50,000 หุ ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาท) ในอัตราหุ ้นละ 2,000.00 บาท
เป็ นจานวนเงินรวม 100.00 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ ดาเนินการจ่ายปั นผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2558 จานวน 26.81 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.16
การเพิ่มขึ้นเป็ นผลมาจากบริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิ จากการดาเนิ นงานในปี 2559 จานวน 26.81 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญจากหุ ้นละ 100.00 บาทเป็ นหุ ้นละ 0.50 บาท และเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 90.00 ล้านบาท เป็ น 120.00 ล้านบาท โดยออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 60.00 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
เสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นในปี 2556 - 2558 และปี 2559 เท่ากับร้อยละ 33.68 ร้อยละ 25.53 ร้อยละ 27.56 และร้อยละ
20.75 ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นไปตามทิศทางการปรับตัวของกาไรสุ ทธิ ในแต่ละปี และบริ ษทั ฯ มีการจ่ายปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในปี 2556 - 2558
จานวน 12.00 ล้านบาท 20.00 ล้านบาท และ 120.00 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับร้อยละ 34.75 ร้อยละ 73.87
และร้อยละ 386.33 ตามลาดับ
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนของหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 0.91 เท่า
1.36 เท่า 0.97 เท่า และ 0.60 เท่า ตามลาดับ โดยในช่วงเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ไม่ได้กยู้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแต่อย่างใด อย่างไร
ก็ดี บริ ษทั ฯ มีหนี้สินเกือบทั้งหมดมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้าที่หมุนเวียนตามยอดขายและระยะเวลา
ชาระค่าสิ นค้า (Credit term) ที่ได้รับจากผูจ้ าหน่ายสิ นค้า ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นเท่ากับร้อยละ 45.72 ร้อยละ 56.14 ร้อยละ 46.89 และร้อยละ 35.11 ของหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
ตามลาดับ
15.1.4. สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด
(หน่ วย: ล้านบาท)

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน

(1.06)

61.43

9.43

เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน

(0.28)

1.04

(1.36)

เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

(20.78)

(25.28)

(4.59)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ

(22.12)

37.19

3.47

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

79.25

57.13

94.32

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

57.13

94.32

97.79

ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน (1.06) ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ การค้า
และลูกหนี้ อื่นเพิ่มขึ้นจานวน 77.33 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจานวน 10.28 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นเพิ่มขึ้น
จานวน 55.91 ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมลงทุนจานวน (0.28) ล้านบาท ซึ่ งมาจากการซื้ อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ ท้ งั จานวน และบริ ษทั ฯ มีเงิ นสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมจัดหาเงิ นจานวน (20.78) ล้านบาท ซึ่ งมาจากการจ่ายเงิ นปั นผล
จานวน 20.00 ล้านบาท การจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจานวน 0.64 ล้านบาท และการจ่ายเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันจานวน
0.14 ล้านบาท ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจานวน 22.12 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 จานวน 57.13 ล้านบาท
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน 61.43 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ การค้า
และลูกหนี้อื่นลดลงจานวน 43.33 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือลดลงจานวน 16.76 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นลดลงจานวน
36.58 ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีเงิ นสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมลงทุนจานวน 1.04 ล้านบาท ซึ่ งมาจากเงิ นสดรับจากการขายทรัพย์สิน
จานวน 2.67 ล้านบาท ในขณะที่ บริ ษทั ฯ ซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์จานวน 1.64 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ มีเงิ นสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) ใน
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กิจกรรมจัดหาเงินจานวน (25.28) ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการจ่ายเงินปั นผลจานวน 120.00 ล้านบาท ในขณะที่ บริ ษทั ฯ มีเงินสดรับค่า
หุน้ และส่วนเกินทุนจานวน 95.12 ล้านบาท ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจานวน 37.18 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 94.32 ล้านบาท
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 9.43 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่นลดลงจานวน 5.71 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจานวน 25.40ล้านบาท ในขณะที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจานวน 1.25
ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุนจานวน (1.36) ล้านบาท ซึ่ งมาจากการซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ท้ งั จานวน
และบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิ นจานวน (4.59) ล้านบาท ซึ่ งมาจากการจ่ายเงิ นฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
จานวน 3.88 ล้านบาท และการจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินจานวน 0.71 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดลดลงสุ ทธิ
จานวน 3.47 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 97.79 ล้านบาท
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาการขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (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
1.91
1.60
89.26
33.64
100.70
22.20

ปี 2559
2.52
2.16
64.85
23.96
65.91
22.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.82 เท่า 1.58 เท่า 1.91 เท่า
และ 2.52 เท่า ตามลาดับ และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 1.50 เท่า 1.26 เท่า 1.60 เท่า และ 2.16 เท่า ตามลาดับ ในปี 2557 บริ ษทั
ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วลดลงจากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้น
ของสิ นทรัพย์หมุนเวียนตามการเติบโตของรายได้จากการขายและบริ การ ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องและอัตราส่ วนสภาพ
คล่องหมุนเร็ วเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน เนื่ องจากการลดลงของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นและสิ นค้าคงเหลือที่สอดคล้องกับรายได้จากการขาย
และบริ การที่ลดลง แต่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นมีการปรับตัวลดลง และปี 2559
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องและอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วที่ เพิ่มขึ้นเทียบกับปี 2558 เนื่ องจากเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นมีการ
ปรับตัวลดลงที่มากกว่าการปรับตัวลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ในปี 2556 - 2558 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 52.67 วัน 69.18 วัน และ 89.26 วัน ตามลาดับ มีระยะเวลาการขายสิ นค้า
เฉลี่ ยเท่ ากับ 34.44 วัน 30.63 วัน และ 33.64 วัน ตามลาดับ และมี ระยะเวลาชาระหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 69.45 วัน 77.04 วัน และ 100.70 วัน
ตามลาดับ ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีวงจรเงินสดเท่ากับ 17.66 วัน 22.78 วัน และ 22.20 วัน ตามลาดับ ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีวงจรเงินสดเพิม่ ขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2556 เนื่องจากบริ ษทั ฯ สามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้ชา้ ลงประมาณ 16.51 วัน และสามารถขายสิ นค้าได้เร็ วขึ้นประมาณ 3.81 วัน
ในขณะที่มีการจ่ายชาระหนี้ชา้ ลงประมาณ 7.59 วัน ทาให้วงจรเงินสดเพิ่มขึ้นประมาณ 5.12 วัน ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีวงจรเงินสดใกล้เคียง
กับปี 2557 โดยบริ ษทั ฯ สามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้ชา้ ลงประมาณ 20.08 วัน และสามารถขายสิ นค้าได้ชา้ ลงประมาณ 3.00 วัน ในขณะที่
บริ ษทั ฯ มีการจ่ายชาระหนี้ชา้ ลงประมาณ 23.66 วัน ทาให้วงจรเงินสดดีข้ ึนจากปี ก่อนหน้า 0.58 วัน
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 64.85 วัน ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย 23.96 วัน และระยะเวลาชาระหนี้ เฉลี่ย 65.91 วัน
ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีวงจรเงินสดประมาณ 22.90 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 โดยบริ ษทั ฯ สามารถเก็บหนี้ จากลูกค้าได้เร็ วขึ้นประมาณ
24.41 วัน ขายสิ นค้าได้เร็ วขึ้นประมาณ 9.68 และบริ ษทั ฯ มีการจ่ายชาระหนี้เร็ วขึ้นประมาณ 34.79 วัน ทาให้วงจรเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2558
ประมาณ 0.70 วัน
อนึ่ ง จากการที่ บริ ษทั ฯ ได้เสนอขายหุ ้น สามัญเพิ่มทุนในช่วงเวลาใกล้กบั การเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินสาหรับงวดบัญชี ปี 2559
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ และที่ ปรึ กษาทางการเงิ นได้พิจารณางบการเงิ นภายในก่อนการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี โดย
เบื้องต้นแล้ว และขอรับรองว่า บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นใด และไม่ได้มีการทารายการระหว่าง
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) | 108

กันใดๆ ที่ มีนัยสาคัญกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง นอกเหนื อจากที่เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยผล
ประกอบการที่เกิดขึ้นในปี 2559 เป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของบริ ษทั ฯ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญที่
ส่ งผลกระทบในเชิงลบต่อการตัดสิ นใจลงทุนของนักลงทุน ตลอดจนไม่มีขอ้ มูลสาคัญใดๆ ซึ่ งเกิดขึ้นในปี 2559 ที่นกั ลงทุนควรรับทราบ
เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถ
ดู ร ายละเอี ย ดงบการเงิ น สาหรั บ งวดบัญ ชี ปี 2559 สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ที่ ต รวจสอบแล้ว ได้ที่ เ ว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ
www.siameast.co.th รวมถึงการแจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริ ษทั ฯ

15.2. ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลต่ อผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
1. การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
บริ ษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักคือโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถรองรับความ
ต้องการใช้สินค้าในทุ กกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนั้น ปั จจัยในการเติ บโตของธุ รกิ จจึ งขึ้ นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิ จโดยรวม การเติ บโตของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย การเพิ่มจานวนโรงงานอุตสาหกรรม สภาวะการลงทุนในภาคเอกชน รวมถึงแนวโน้มการขยายพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก และภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ทั้งนี้ การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ไม่ได้พ่ ึงพิงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรม
หนึ่งเป็ นหลัก จึงเป็ นการกระจายความเสี่ ยงและสามารถเติบ โตได้อย่างต่อเนื่ องตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ
ไทย ซึ่งหากภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตจะส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีโอกาสในการสร้างรายได้จากการขายและบริ การที่เพิ่มขึ้น
2. ผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
ภายหลังการเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ จานวนหุ ้นที่ชาระแล้วของบริ ษทั ฯ จะเพิ่มขึ้นจาก 180 ล้านหุ ้น เป็ น 240
ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ ้นดังกล่าว ซึ่ งจะทาให้อตั ราส่ วน
ต่างๆ ที่เปรี ยบเทียบกับสัดส่วนของผูถ้ ือหุ ้น หรื อจานวนหุ ้นของบริ ษทั ฯ ลดลงในอนาคต เนื่ องจากจานวนหุ ้นที่ใช้เป็ นฐานในการคานวณ
เพิ่มขึ้น (Dilution Effect) เช่น กาไรสุทธิต่อหุน้ (Earnings per Share) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น (Return on Equity) เป็ นต้น ซึ่ ง
ผลกระทบดังกล่าวหากพิจารณาจากข้อมูลในอดีตปี 2558 จะเห็นได้วา่ กาไรสุทธิต่อหุน้ ลดลงจาก 0.17 บาทต่อหุน้ เหลือเท่ากับ 0.13 บาทต่อ
หุน้ ดังนั้น การเสนอขายหุน้ สามัญในครั้งนี้ อาจทาให้ผลตอบแทนต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ลดลงในอนาคต หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถดาเนิ นธุรกิจ
ให้มีผลประกอบการที่สร้างรายได้และกาไรสุทธิเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจานวนหุน้ สามัญดังกล่าว
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่ าเสมอ มีความสมเหตุสมผลและระมัดระวังรอบคอบโดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการ
จัดทางบการเงิน รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และดูแลให้บริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารความ
เสี่ ยง การกากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีการปฏิบตั ิที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิ สระเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ ยวกับคุ ณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวได้ปรากฎ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถสร้างความ
เชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและแสดงความเห็ นว่างบการเงินแสดงสถานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานโดยถูกต้องตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

( นายธนชาติ นุ่มนนท์ )
ประธานกรรมการ
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( นางสาวอรสา วิมลเฉลา )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของสนักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดย 1 ใน 3 ท่าน เป็ นผ้มีความรู ้และประสบการณ์ดา้ น
บัญชี คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ กาหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ ง และหน้าที่ความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกฏบัตรไว้เ ป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร ในปี 2559 ที่ ผ่า นมาคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ว ย
กรรมการอิสระ ดังนี้
1. นายธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจันทร์ จิรา สมัครไทย
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตที่รับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2559คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่ วมประชุมครบทุกครั้ง และได้
สรุ ปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ สรุ ปสาระสาคัญของภารกิจในรอบปี นี้ได้ดงั นี้
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2559 ซึ่ งผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี โดยได้รับคาชี้แจงจากผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หาร พิจารณาในประเด็นสาคัญพร้อมให้คาแนะนา รวม
ข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์เพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการควบคุมภายในการจัดทางบการเงินของบริ ษทั ฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้
ทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผูใ้ ช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งเป็ นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีผบู ้ ริ หารหรื อ
ฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย เพื่อซักถามประเด็นต่างๆ จากผลการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีปรากฎว่าผูส้ อบบัญชีไม่มีขอ้ มูล
หรื อข้อสังเกตเป็ นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด
รายการเกีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคานึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ของบริ ษทั รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และร่ วมพิจารณาแผนการตรวจสอบ
ประจาปี โดยพิจารณาจากรายงานของสายตรวจสอบภายในและของผูส้ อบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและความมี
ประสิ ทธิภาพของระบบควบคุมภายใน การบริ หารการจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั การดาเนินงานของฝ่ ายบริ หารที่สอดคล้องกับนโยบาย
และอานาจอนุมตั ิที่กาหนดไว้ รวมถึงให้ขอ้ แนะนาและติดตามการดาเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส ในประเด็นที่มี
นัยสาคัญเพื่อก่อให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูต้ รวจสอบภายในว่า บริ ษทั ฯ มีระบบ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ
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การปฏิบัตติ ามกฎหมายและข้ อกาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ว่าเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชน พระราชบัญญัติวหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริ ษทั มีการบริ หารจัดการตามหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปกิบตั ิ
งานมีความโปร่ งใส และเป็ นธรรม สร้างความเชื่อมัน่ และเชื่อถือได้ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาความเป็ นอิสระของสายตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน แผนการตรวจสอบ
ประจาปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ ให้คาแนะนาในการพัฒนาปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้ประสิทธิภาพ พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ จานวนบุคลากร การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
การประเมินผลงานประจาปี ของสายตรวจสอบภายใน
การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
และคุณภาพงานของผูส้ อบบัญชีในรอบปี ที่ผา่ นมา สถานะของผูส้ อบบัญชี ข้อจากัดที่มีสาระสาคัญ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มนั่ ใจว่าผูส้ อบบัญชีมีความเป็ นอิสระและเป็ นกลางในการปฏิบตั ิงานอย่างแท้จริ ง
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี ในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผา่ นมา พร้อมทั้งพิจารณา
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ที่เหมาะสม นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่โปร่ งใสเพียงพอและเหมาะสม ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานที่มีความเสี่ ยง และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมัน่ ใจว่าการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในรายงาน
ทางการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

(ธนชาติ นุ่มนนท์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชน่ั จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบ
บัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่ มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิ น
สาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้

รายงานประจาปี 2559 | 113

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบที่สาคัญมีดงั นี้
เงื่อนไขการรับมอบสิ นค้าที่ซ้ือจากต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ มีการสั่งซื้ อสิ นค้าต่างประเทศ จานวน 98.60 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 31.35 ของยอดซื้ อทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขการรับมอบสิ นค้า
หลายเงื่ อนไข สาหรั บผูข้ ายรายเดี ยวกันก็มีเงื่ อนไขการรั บมอบสิ นค้าหลายเงื่ อนไข ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งต้องใช้ความระมัดระวังในการ
ตรวจสอบการตรวจตัดยอดซื้อสิ นค้าที่เกิดขึ้น ณ วันสิ้นงวด
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในการบันทึกบัญชีซ้ือสิ นค้าจากต่างประเทศ และทดสอบระบบการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายการซื้อสิ นค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะการควบคุมการตรวจตัดยอดซื้ อสิ นค้า รวมทั้งตรวจสอบเนื้ อหาสาระของ
การซื้อในช่วงสิ้นปี ดังนี้
 สอบทานเงื่อนไขการส่งมอบสิ นค้าในรายงานการควบคุมการซื้อสิ นค้าจากต่างประเทศ
 สอบทานการตรวจตัดยอดซื้อสิ นค้าจากต่างประเทศและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูล ซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับ
งบการเงิ นหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ อง
ดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั
หรื อหยุดดาเนินงานหรื อ ไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีขา้ พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย เยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จ จริ งอันเป็ น
สาระสาคัญ ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ต อาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในซึ่ งมีผลกระทบต่อการสอบบัญชี เพื่อออกแบบวิธีการ ตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และจากหลักฐานการสอบ
บัญชี ที่ได้รับ ว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสาคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้า การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่ กับหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบ การควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้
สื่ อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณา
ว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อ
ข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

1 มกราคม 2558

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4

97,794,175.69

94,319,198.22

57,134,969.07

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

5

86,235,330.80

93,337,068.15

136,693,494.28

สิ นค้าคงเหลือ

6

18,266,357.33

17,391,506.28

36,472,042.31

202,295,863.82

205,047,772.65

230,300,505.66

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

7

12,360,000.00

8,480,255.22

8,822,822.84

อาคารและอุปกรณ์

8

4,848,086.34

4,910,378.14

5,147,287.41

สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว

9

7,596,918.37

7,997,909.44

8,703,891.68

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

10

872,307.76

740,839.00

586,255.40

14,500.00

421,215.00

4,911,260.32

25,691,812.47

22,550,596.80

28,171,517.65

227,987,676.29

227,598,369.45

258,472,023.31

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

1 มกราคม 2558

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

11

80,057,236.09

106,727,021.63

145,098,136.91

ส่ วนของหนี้สินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

12

343,831.09

711,145.24

562,989.00

80,401,067.18

107,438,166.87

145,661,125.91

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

12

331,019.52

674,850.60

284,118.60

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

13

4,666,530.00

3,704,195.00

2,931,277.00

4,997,549.52

4,379,045.60

3,215,395.60

85,398,616.70

111,817,212.47

148,876,521.51

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน

14

หุน้ สามัญ 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

120,000,000.00

หุน้ สามัญ 900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท

90,000,000.00

หุน้ สามัญ 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท

5,000,000.00

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 180,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

90,000,000.00

หุน้ สามัญ 900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท

90,000,000.00

หุน้ สามัญ 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท

5,000,000.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

10,124,480.00

10,124,480.00

0.00

3,306,372.58

1,965,977.45

500,000.00

39,158,207.01

13,690,699.53

104,095,501.80

142,589,059.59

115,781,156.98

109,595,501.80

227,987,676.29

227,598,369.45

258,472,023.31

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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15

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริ การ

2559

2558

426,646,213.79

410,815,910.96

(318,279,923.62)

(308,903,274.62)

108,366,290.17

101,912,636.34

7,660,356.51

10,605,211.88

กาไรก่อนค่าใช้จ่าย

116,026,646.68

112,517,848.22

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(40,311,223.96)

(40,203,049.89)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(41,655,963.77)

(32,778,692.66)

รวมค่าใช้จ่าย

(81,967,187.73)

(72,981,742.55)

34,059,458.95

39,536,105.67

(56,130.47)

(104,631.47)

34,003,328.48

39,431,474.20

(7,195,425.87)

(8,370,299.02)

26,807,902.61

31,061,175.18

0.00

0.00

26,807,902.61

31,061,175.18

0.15

2.34

180,000,000

13,260,274

ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น

กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

16

กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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120 บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
กาไรสะสม

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

จัดสรรแล้ว

รวม
ยังไม่ได้จดั สรร

สารองตามกฎหมาย

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มทุน

5,000,000.00
14

0.00

500,000.00

85,000,000.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
17

สารองตามกฎหมาย

15

10,124,480.00
1,465,977.45

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

90,000,000.00

10,124,480.00

15

1,965,977.45
1,340,395.13

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

90,000,000.00

109,595,501.80
85,000,000.00

10,124,480.00

จ่ายเงินปันผล

สารองตามกฎหมาย

104,095,501.80

10,124,480.00

3,306,372.58

(120,000,000.00)

(120,000,000.00)

(1,465,977.45)

0.00

31,061,175.18

31,061,175.18

13,690,699.53

115,781,156.98

(1,340,395.13)

0.00

26,807,902.61

26,807,902.61

39,158,207.01

142,589,059.59

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากกิจกรรม
ดาเนินงาน
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวตัดจ่าย
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
(กาไร)ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย
หนี้สูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินจากการดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนิ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน

2559

หน่วย : บาท
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

34,003,328.48

39,431,474.20

962,335.00
1,715,258.80
400,991.07
0.00
(264,657.19)
373,207.30
309,665.66
1,083,025.56
56,130.47

772,918.00
2,096,282.15
705,982.24
(1,610,351.87)
(37,111.78)
2,322,548.84
23,503.65
0.00
104,631.47

38,639,285.15

43,809,876.90

5,709,046.13
(1,248,058.35)
115,715.00

43,332,922.48
16,757,987.19
4,490,045.32

(25,404,339.48)
17,811,648.45
(56,130.47)
(8,327,683.50)
9,427,834.48

(40,099,850.50)
68,290,981.39
(104,631.47)
(6,759,035.62)
61,427,314.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดจ่ายซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับค่าหุน้ และส่วนเกินทุน
เงินสดจ่ายเงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
ข้อมูลเพิ่มเติม : รายการไม่กระทบเงินสด
โอนเงินประกันเป็ นทรัพย์สิน
ซื้อทรัพย์สินเป็ นเงินเชื่อ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) | 122

2559

หน่วย : บาท
2558

(1,361,967.00)
0.00
(1,361,967.00)

(1,638,226.62)
2,674,205.61
1,035,978.99

(3,879,744.78)
(711,145.23)
0.00
0.00
(4,590,890.01)
3,474,977.47
94,319,198.22
97,794,175.69

342,567.62
(746,111.76)
95,124,480.00
(120,000,000.00)
(25,279,064.14)
37,184,229.15
57,134,969.07
94,319,198.22

291,000.00
0.00

0.00
1,285,000.00

บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1
1.2
1.3
1.4

บริ ษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด โดยได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลทะเบียนเลขที่ 0107559000061
บริ ษทั ฯ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
บริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการหลัก คือ จาหน่ายและบริ การอุปกรณ์อุตสาหกรรม
บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล จากเดิมชื่อ บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จากัด เป็ น บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
1.5 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ประกอบด้วย
รายชื่อ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายสิทธิชัย ลีเกษม
นายเกริก ลีเกษม

ร้ อยละของทุนชาระแล้ ว
53.137
0.002
28.583

2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่ อง กาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน
พ.ศ.2554 ที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทา
และนาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2535
เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงินยกเว้น
รายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงผูป้ ระเมินมูลค่า ซึ่งมีความ
รับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุด
ทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญอย่างสม่ าเสมอหากมีการใช้
ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคาผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่
สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินอย่างเหมาะสม
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2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน (ต่ อ)
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่ สุดเท่าที่ จะทาได้ มูลค่ายุติธรรม
เหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั
หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นที่แตกต่างกันของมูลค่ายุติธรรมใน
ภาพรวมการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุดที่มี
นัยสาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ มีผลบังคับใช้ต้งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีตามที่กล่าวข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้
มีเนื้อหา เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคา และคาศัพท์ การตีความและ
การให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่ ระกาศแล้ วแต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ
ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
เป็ นต้นไปดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การนาเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ นค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน (ต่ อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่อง
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กาไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดาเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดาเนินงาน
สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
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2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน (ต่ อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนรื้ อถอน การบูรณะ และการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
เงินที่นาส่งรัฐ
โดยผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงินของบริ ษทั ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ

3. สรุ ปนโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ
3.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
3.1.1 รายได้จากการขายสิ นค้า รับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯ ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
ให้กบั ผูซ้ ้ือ และรายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกากับสิ นค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ สาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหัก
สิ นค้าและส่วนลดแล้ว
3.1.2 รายได้จากการให้บริ การ รับรู ้เมื่อได้ส่งมอบงานให้กบั ลูกค้าแล้ว
3.1.3 รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์ดงั ต่อไป
รายได้ค่าส่งเสริ มการขาย รับรู ้ตามสัญญาที่ได้ทาไว้
รายได้ค่านายหน้า รับรู ้เมื่อผูจ้ าหน่ายสิ นค้าส่งสิ นค้าให้แก่ลูกค้า
รายได้อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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3. สรุ ปนโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ (ต่ อ)
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด หมายถึง เงิ นสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึง
กาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
3.3 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงตามมูลค่าสิ ทธิ ที่จะได้รับหักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเท่ากับ
จานวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และวิเคราะห์ฐานะลูกหนี้แต่ละรายตามความเห็นชอบของ
ฝ่ ายบริ หารหนี้สูญที่เกิดขึ้น จะรับรู ้ไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
3.4 สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงในราคาทุ น หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุ นของปั๊ มและส่ วนประกอบหลัก
คานวณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่ วนประกอบอื่นและวัสดุสิ้นเปลืองคานวณโดยวิธีเข้าก่อน ออกก่อน มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง
ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้ก่อน
3.5 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯ คานวณค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี้
สินทรัพย์
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

จานวนปี
5,20
5
5
5

เมื่อมีการขายหรื อเลิกใช้งานสิ นทรัพย์ บริ ษทั ฯ จะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสมของสินทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชีและ
รับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์เหล่านั้นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
จากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่ อง หรื อจานวนที่ จะได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การซ่อมแซมและบารุ งรักษา จะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุ งให้
ดีข้ ึนอย่างสาคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะไหล
เข้าสู่บริ ษทั ฯ จะมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสิ นทรัพย์ที่มีไว้ต้ งั แต่ตน้ เมื่อได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั การ
ปรับปรุ งหลักจะถูกตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสิ นทรัพย์ที่เกี่ ยวข้อง กาไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร
อุปกรณ์กาหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยูใ่ นการคานวณกาไรจากการดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุนโดยที่ ยงั ไม่มีการตัดค่าเสื่ อมราคาจนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะแล้วเสร็ จและพร้อมที่ จะตาม
วัตถุประสงค์
ดอกเบี้ยจากการกูย้ มื เงินเพื่อนามาใช้ในการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ ได้บนั ทึกเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสิ นทรัพย์น้ นั ตลอด
ช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรี ยมสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกูย้ ืม ประกอบด้วยดอกเบี้ยที่เกิดจาก
เงินกูย้ มื
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3. สรุ ปนโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ (ต่ อ)
3.6 สินทรัพย์ บนพืน้ ทีเ่ ช่ าระยะยาว
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ค่าตัด
จาหน่าย
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
20 ปี
3.7 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
บริ ษทั ฯ พิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ ประเภทเงิ นลงทุ น อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ น ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์เกิ ดการด้อยค่าโดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หากมีราคาต่ ากว่า
ราคาตามบัญชีถือว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จบริ ษทั ฯ จะบันทึ ก
กลับรายการจากการด้อยค่าต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าการด้อยค่านั้นไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ ลดลงโดยบันทึ กในบัญชี
"รายได้อื่น" มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สิน แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่าและจะ
ประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
3.8 สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิ น
สัญญาเช่า การเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตาม
สัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่าโดยจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะปั นส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่
ต่อหนี้สินคงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่า
เสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน (สุทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
3.9 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั ฯ รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
- ผลประโยชน์ระยะยาว
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมกับเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฏหมายแรงงาน ซึ่งบริ ษทั ถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็ นการจ่ายตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯ คานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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3. สรุ ปนโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ (ต่ อ)
3.10 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานบาง
ประการซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่ แสดงไว้ในงบการเงิ นและการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ซึ่ งผลที่ เกิ ดขึ้นจริ ง
ภายหลังอาจแตกต่างไปจากจานวนเงินที่ประมาณไว้
3.11 ประมาณการหนีส้ ิน
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจาก
การอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริ ษทั ฯ คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชาระไป
ตามประมาณการหนี้ สินทั้งหมดหรื อบางส่ วนอย่างแน่ นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกิ น
จานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
3.12 รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ คงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงานแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนรวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
3.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ ไม่วา่
จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอานาจในการ
วางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
3.14 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ลูกหนี้ การค้า และ
ลูกหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิ น นโยบายบัญชี เกณฑ์การรับรู ้และการวัดมูลค่า สาหรับแต่ละรายการได้มีการเปิ ดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง
3.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
3.15.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
3.15.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษี
เงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่ าที่ มีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯ จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
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3. สรุ ปนโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ (ต่ อ)
แตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่
บริ ษทั ฯจะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์ บริ ษทั ฯ
จะนาบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไป
ยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
3.16 กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่งคานวณโดยการหารยอดกาไร
(ขาดทุน)สาหรับปี ด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายและเรี ยกชาระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
3.17 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มี
ความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่
สาคัญมีดงั นี้
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ า
ดังกล่าวแล้วแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถ
หาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิ ค
และแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด โดยคานึ งถึงความเสี่ ยง
ทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สญ
ั ญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงิน
ในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐ านที่เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบ
แสดงฐานะการเงินและการเปิ ดเผยลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึ กขาดทุนจากการ
ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง
กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่
ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและ
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3. สรุ ปนโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ (ต่ อ)
ขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด
โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่ นของพนักงาน
ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่ วย : บาท
2559

2558

เงินสดในมือ

80,483.77

104,000.00

เงินฝากกระแสรายวัน

29,985.00

30,000.00

เงินฝากออมทรัพย์

72,565,296.35

94,094,398.02

เงินฝากประจา

25,118,410.57

0.00

0.00

90,800.20

97,794,175.69

94,319,198.22

เช็คในมือ
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง จานวน 7.00 ล้านบาท และจานวน
9.00 ล้านบาท ตามลาดับ ค้ าประกันโดยเงินฝากประจาและโดยส่วนตัวกรรมการของบริ ษทั
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5. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
หน่วย : บาท
2559

2558

34,655,128.38
33,468,030.37
7,591,485.22
207,226.90
657,001.56
76,578,872.43
(853,025.56)
75,725,846.87

38,239,731.00
34,327,157.27
2,262,154.63
642,441.36
1,653,060.64
77,124,544.90
0.00
77,124,544.90

5,574,234.10
1,016,480.37
1,765,298.16
2,383,471.30
(230,000.00)
10,509,483.93
86,235,330.80

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

ลูกหนี้การค้า
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 1-90 วัน
เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 91-180 วัน
เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 181-365 วัน
เกินกาหนดชาระ 365 วัน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า – สุทธิ
ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
เงินประกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
อื่นๆ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น – สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ดังนี้
หน่วย : บาท
2559
ยอดยกมา

2558
0.00

0.00

ตั้งเพิ่ม

1,392,691.22

0.00

ลดลง

(309,665.66)

0.00

ยอดยกไป

1,083,025.56

0.00
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6. สิ นค้ าคงเหลือ
หน่วย : บาท
2559
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้า
สุทธิ

2558

21,777,012.60
148,394.16
(3,659,049.43)
18,266,357.33

20,595,040.55
82,307.86
(3,285,842.13)
17,391,506.28

(3,285,842.13)

(963,293.29)

ตั้งเพิ่ม

0.00

(2,322,548.84)

ลดลง

(373,207.30)

0.00

(3,659,049.43)

(3,285,842.13)

ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสิ นค้ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้
ยอดยกมา

ยอดยกไป

7. เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจา จานวน 12.36 ล้านบาท และจานวน 8.48 ล้านบาทตามลาดับ ได้
นาไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ ตามหมายเหตุ 20
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8. อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
บาท

หน่วย : บาท
อาคาร

ส่ วนปรับปรุงอาคาร

เครื่องใช้สานักงาน

เครื่องมื อและอุปกรณ์

ตูค้ อนเทรนเนอร์

ยานพาหนะ

รวม

1,694,424.00

897,371.00

5,687,454.15

1,619,298.95

233,200.00

13,184,099.07

23,315,847.17

รายการทีเ่ พิม่

0.00

0.00

245,926.62

4,300.00

0.00

2,673,000.00

2,923,226.62

รายการทีจ่ าหน่าย

0.00

0.00

(2,675,630.90 )

(353,543.42 )

0.00

(2,654,205.61 )

(5,683,379.93 )

1,694,424.00

897,371.00

3,257,749.87

1,270,055.53

233,200.00

13,202,893.46

20,555,693.86

รายการทีเ่ พิม่

0.00

413,750.84

432,328.31

0.00

0.00

806,887.85

1,652,967.00

รายการทีจ่ าหน่าย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,694,424.00

1,311,121.84

3,690,078.18

1,270,055.53

233,200.00

14,009,781.31

22,208,660.86

1,521,338.06

888,254.47

5,068,997.65

1,456,796.44

233,199.00

8,999,974.14

18,168,559.76

26,623.65

9,109.53

269,617.51

125,879.45

0.00

1,665,052.01

2,096,282.15

0.00

0.00

(2,648,400.94 )

(353,051.88 )

0.00

(1,618,073.37 )

(4,619,526.19 )

1,547,961.71

897,364.00

2,690,214.22

1,229,624.01

233,199.00

9,046,952.78

15,645,315.72

26,623.65

26,586.21

269,136.89

37,620.39

0.00

1,355,291.66

1,715,258.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,574,585.36

923,950.21

2,959,351.11

1,267,244.40

233,199.00

10,402,244.44

17,360,574.52

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

146,462.29

7.00

567,535.65

40,431.52

1.00

4,155,940.68

4,910,378.14

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

119,838.64

387,171.63

730,727.07

2,811.13

1.00

3,607,536.87

4,848,086.34

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รายการทีเ่ พิม่
รายการทีจ่ าหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2559
รายการทีเ่ พิม่
รายการทีจ่ าหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี

ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
2558

2,096,282.15

2559

1,715,258.80

8. อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ซ่ ึงได้หกั ค่าเสื่ อมราคาสะสมเต็มจานวนแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจานวน 13.27 ล้านบาท และจานวน 11.01 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยานพาหนะมีมูลค่าสุทธิ จานวน 1.46 ล้านบาท และจานวน 2.17 ล้านบาทตามลาดับ มีภาระ
ผูกพันในการจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ตามหมายเหตุ 12

9. สิ นทรัพย์บนพืน้ ทีเ่ ช่ าระยะยาว
2559

หน่ วย : บาท
2558

มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ งวด

14,119,645.85

14,119,645.85

หัก ตัดจาหน่ ายสะสม

(6,522,727.48)

(6,121,736.41)

7,596,918.37

7,997,909.44

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายงวด

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จานวน 0.40 ล้านบาท และจานวน 0.71 ล้านบาท ตามลาดับ
สิ นทรั พย์บนพื้นที่ เช่าระยะยาวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ อาคารโชว์รูมและสานักงานที่ สร้ างบนที่ ดินที่ อยู่ภายใต้สัญญาเช่ า
ดาเนิ นงานระยะยาวโดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 ณ วันสิ้ นสุ ดสัญญาเช่า สานักงานและสิ่ งปลูก
สร้างบนพื้นที่เช่าจะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่า โดยไม่คิดค่าตอบแทน ตามหมายเหตุ 18.5.1

10. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเพิ่มขึ้นและลดลงของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้

หน่ วย : บาท
ณ วันที่

บันทึกเป็ น

ณ วันที่

บันทึกเป็ น

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557 (ค่าใช้จ่าย)รายได้ 31 ธันวาคม 2558 (ค่าใช้จ่าย)รายได้ 31 ธันวาคม 2559
ในกาไรหรื อขาดทุน

ในกาไรหรื อขาดทุน

สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน

586,255.40

154,583.60

740,839.00

192,467.00

933,306.00

0.00

0.00

0.00

(60,998.24)

(60,998.24)

586,255.40

154,583.60

740,839.00

131,468.76

872,307.76

หนี้ สินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์บนพื้นทีเ่ ช่า
ระยะยาว
รวม
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11. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี้อนื่
หน่วย : บาท
2559

2558

50,592,483.02

65,889,212.98

44,911.86

21,759.66

50,637,394.88

65,910,972.64

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

17,956,487.98

16,626,317.18

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

4,895,835.49

5,896,624.36

เงินมัดจา

4,531,495.71

6,780,599.92

อื่นๆ

2,036,022.03

11,512,507.53

รวมเจ้าหนี้อื่น

29,419,841.21

40,816,048.99

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

80,057,236.09

106,727,021.63

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เช็คจ่ายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

12. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
12.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
หน่วย : บาท
2559
ยานพาหนะ

2558

3,554,000.00

3,554,000.00

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

(2,094,517.02)

(1,383,717.42)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,459,482.98

2,170,282.58
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12. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน (ต่ อ)
12.2 จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายสาหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดงั นี้

หน่ วย : บาท
2559

2558

ภายใน 1 ปี

370,440.00

766,440.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เ กิน 5 ปี

339,570.10

710,010.10

รวม

710,010.10

1,476,450.10

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน

(35,159.49)

(90,454.26)

มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้ สินภายใต้สญั ญาเช่าการเงิน

674,850.61

1,385,995.84

12.3 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้

หน่ วย : บาท
2559

2558

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

674,850.61

1,385,995.84

หัก ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

(343,831.09)
331,019.52

(711,145.24)
674,850.60

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีสญ
ั ญาเช่าการเงินสาหรับยานพาหนะมีกาหนดชาระเป็ นรายเดือนโดยชาระให้เสร็จ
สิ้นภายในปี 2561
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13. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบาเหน็จ ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานพ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
2559
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด

หน่วย : บาท
2558

3,704,195.00

2,931,277.00

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั

832,707.00

670,326.00

ต้นทุนดอกเบี้ย

129,628.00

102,592.00

4,666,530.00

3,704,195.00

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นงวด

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 ดังนี้
2559

หน่วย : บาท
2558

ค่าใช้จ่ายในการขาย

356,540.00

281,796.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

605,795.00

491,122.00

962,335.00

772,918.00

รวม

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก)

อัตราคิดลด(ร้อยละ)
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต(ร้อยละ)

2559
3.50
7.00

2558
3.50
7.00

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2551
("TMO2008")
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่ เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงิ น
ดังต่อไปนี้
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หน่วย : บาท
เพิ่มขึ้น
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตรามรณะ (1 ปี )

(574,554.00)
687,505.00
51,011.00

ลดลง
672,055.00
(594,649.00)
(50,499.00)

แม้วา่ การวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คานึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

14. ทุนจดทะเบียน
14.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชนจากัด และอนุมตั ิให้เปลี่ยนชื่อเป็ น "บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)" และได้ทาการเปลี่ยนชื่อ และแปรสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชนจากัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
14.2 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จาก
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท จานวน 9 แสนหุ ้น จานวนเงิน 90 ล้านบาท ลดลงเป็ นมูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท จานวน 180 ล้านหุ ้น จานวน 90 ล้าน
บาทและมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90 ล้านบาท เป็ น 120 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 240 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท โดย
จานวน 60 ล้านหุ ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครั้ งแรกภายหลังจากการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด และบริ ษทั ฯ ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนและมูลค่าที่ตราไว้กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
14.3 กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ถูกคานวณขึ้นใหม่ดว้ ยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจากการแปรสภาพหุ ้นใหม่ โดยถือเสมือนว่า
การแปลงสภาพหุน้ ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
ก่อนการแปลง

หลังการแปลง

31,061,175.18

31,061,175.18

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

66,301

13,260,274

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

468.48

2.34

กาไรสาหรับงวด (บาท)

14.4 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 5 ล้านบาท เป็ น 90 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 900,000 หุน้ มูลค่าหุ ้นละ 100.00 บาทและได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

15. สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็ นสารองตามกฎหมายทุก
ครั้งที่มีการประกาศจ่ายเงินปั นผล จนกว่ายอดสะสมของสารองนี้มีจานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทุนสารองดังกล่าวจะนาไปจ่ายเป็ น
เงินปั นผลไม่ได้
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16. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ คานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 จากกาไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาหรับปี บวกกลับด้วยสารองค่าใช้จ่ายและ
รายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
16.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

2559

2558

7,326,894.63

8,524,882.62

(131,468.76)

(154,583.60)

7,195,425.87

8,370,299.02

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

16.2 กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

2559

2558

34,003,328.48

39,431,474.20

20%

20%

6,800,665.70

7,886,294.84

394,760.17

484,004.18

7,195,425.87

8,370,299.02

21%

21%

17. เงินปันผลจ่ าย
17.1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จานวน 50,000
หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 400.00 บาท จากผลการดาเนินงานปี 2555 เป็ นจานวนเงิน 20 ล้านบาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 เมษายน 2558
17.2 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 3/2558 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จานวน 50,000
หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 2,000.00 บาท จากผลการดาเนินงานปี 2555 ถึง 2558 เป็ นจานวนเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 18 ธันวาคม 2558
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18. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
18.1 ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายเกริ ก ลีเกษม

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการ
ผูถ้ ือหุ้น

ลักษณะธุรกิจ/รายการ
ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่ อ
ค่าเช่าที่ดิน

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริษทั วิมลเฉลา จากัด

ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการ
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน

ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่ อ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าซ่อมแซม
ขายสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ค่าบริ การ

นโยบายกาหนดราคา
ไม่มีค่าตอบแทน
ราคาตลาด
(ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ)
ไม่มีค่าตอบแทน
ราคาตามที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาตลาด
ต้นทุนบวกกาไร 10-30%
ตามอัตราที่ขายให้กบั ลูกค้ารายอื่น
ราคาตามที่ตกลงกัน

18.2 รายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2559
18.2.1. ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์
ห้างหุน้ ส่วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
18.2.2 เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
นายเกริ ก ลีเกษม

2558

80,506.80
0.00

90,522.00
40,981.00

24,080.36
225,629.40

46,775.23
0.00

18.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
หน่วย : บาท
2559
18.3.1. ขายสิ นค้า
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์
บริ ษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ห้างหุน้ ส่วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
18.3.2 ค่าเช่าและบริ การ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
นายเกริ ก ลีเกษม

2558

547,140.00
7,695.00
0.00

84,600.00
0.00
38,640.00

132,372.00
720,629.40

110,310.00
0.00
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18. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
หน่วย : บาท
2559
18.3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด อัครวินท์ วิศวกรรม
บริ ษทั วิมลเฉลา จากัด
18.3.4 กาไรจากการขายรถยนต์
กรรมการ
นางอรสา วิมลเฉลา

2558

6,313.90
0.00
1,869.16

23,873.60
28,453.44
0.00

0.00

1,618,073.37

18.4 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารสาคัญ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

11,256,450.97

2558
8,862,691.18

262,402.00

480,774.00

11,518,852.97

9,343,465.18

18.5 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
2559
1 ปี

2558

458,649.60

0.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1,299,465.00

0.00

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

1,188,000.00

0.00

11,010,588.00

0.00

13,956,702.60

0.00

5 ปี ขึ้นไป
รวม

18.5.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย
(ตามหมายเหตุ 9) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2578 เป็ นจานวน 13.69 ล้านบาท
18.5.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาเช่าอาคารสานักงานขายกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวน 0.26 ล้านบาท
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19. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าและวัตถุดิบ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่านายหน้า
ค่าที่ปรึ กษา

2559
(1,248,058.35)
48,262,279.75
2,116,249.87
7,926,096.87
3,610,000.00

2558
16,757,987.19
41,820,526.75
2,802,264.39
8,058,180.86
1,250,000.00

20. ภาระผูกพัน
20.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีวงเงิน LC, TR, ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ Forward contract จากธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ ง
จานวน 40 ล้านบาท และจานวน 60 ล้านบาท ค้ าประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 7 และโดยส่ วนตัวกรรมการ และณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ค้ าประกันโดยบริ ษทั อื่น 1 ราย และโดยส่วนตัวกรรมการ
20.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ ง ออกหนังสื อค้ าประกันใน
การขายสิ นค้ากับลูกค้า เป็ นจานวนเงิน 20.04 ล้านบาท และ 73,010 ดอลลาร์ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวนเงิน17.37 ล้านบาท
และ 73,010 ดอลล่าร์ ค้ าประกันโดยเงินฝากประจา ตามหมายเหตุ 7 และค้ าประกันโดยส่วนตัวกรรมการ
20.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินมัดจาค่าสิ นค้าจากลูกค้า
โดยมีมูลค่าตามใบสัง่ ซื้อรวม 14.13 ล้านบาท และจานวน 41.54 ล้านบาท ตามลาดับ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจาแล้วจานวน 4.32 ล้านบาท
และจานวน 8.13 ล้านบาท ตามลาดับ
20.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาค่ารักษาความปลอดภัย สิ้นสุดวันที่
30 เมษายน 2560 เป็ นจานวนเงิน 0.22 ล้านบาท
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21. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานตามประเภทส่วนงานของบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
กลุม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม

กลุม่ ผลิตภัณฑ์การจัดการ

กลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม

รวม

กระบวนการผลิตและระบบท่อ
2559

2558

2559

2558

2559

2558

2559

2558

ขาย

166,314,733.70

159,662,905.69

135,534,057.09

123,832,557.17

124,797,423.00

127,320,448.10

426,646,213.79

410,815,910.96

ต้นทุนขาย

(131,322,769.43)

(120,184,755.86 )

(87,435,405.18)

(85,844,719.18 )

(99,521,749.01)

(102,873,799.58 )

(318,279,923.62 )

(308,903,274.62 )

กาไรขั้นต้น

34,991,964.27

39,478,149.83

48,098,651.91

37,987,837.99

25,275,673.99

24,446,648.52

108,366,290.17

101,912,636.34

7,660,356.51

10,605,211.88

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(40,311,223.96 )

(40,203,049.89 )

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(41,655,963.77 )

(32,778,692.66 )

(56,130.47 )

(104,631.47 )

กาไรจากการดาเนิ นงาน

34,003,328.48

39,431,474.20

ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้

(7,195,425.87 )

(8,370,299.02 )

กาไรสุทธิสาหรับปี

26,807,902.61

31,061,175.18

รายได้อื่น

ต้นทุนทางการเงิน

22. กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำน สำหรับพนักงำนทุกคนตำมระเบียบกองทุน พนักงำนจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุน
ในอัตรำร้อยละ 2, 4, 5, 6, 8 หรื อ 10 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ำยเงินสมทบในอัตรำเดียวกับที่พนักงำนจ่ำยเข้ำกองทุน บริ ษทั ฯ
ได้แ ต่ ง ตั้ง ผูจ้ ัด กำรกองทุ น เพื่ อบริ ห ำรกองทุ นให้เ ป็ นไปตำมข้อ ก ำหนดของกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

2559
เงินสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1,626,310.00

หน่วย : บำท
2558
1,409,535.58

23. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
23.1 นโยบำยกำรบัญชี
รำยละเอียดของนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ วิธีกำรที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในกำรรับรู ้กำรวัดมูลค่ำและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมำยเหตุขอ้ 3
23.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนสิ นเชื่อ
ควำมเสี่ ยงดังกล่ำวเกิดจำกกำรที่ลกู ค้ำไม่สำมำรถหรื อไม่ประสงค์ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่มีควำมเสี่ ยงที่
เป็ นสำระสำคัญเกี่ยวกับสิ นเชื่อ บริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรพิจำรณำสิ นเชื่อเป็ นรำย ๆ และป้ องกันควำมเสี่ ยง โดยกำรแบ่งแยกหน้ำที่ฝ่ำยขำย
ฝ่ ำยรับชำระฝ่ ำยบริ กำรหลังกำรขำย และมูลค่ำสิ นเชื่อของสัญญำแต่ละรำยมีมูลค่ำไม่สูง
23.3 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ อันเนื่องมำจำกกำรซื้อและขำยสิ นค้ำที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษทั ฯ วงเงินซื้อขำยอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง ตำมที่เปิ ดเผยไว้ในหมำย
เหตุ 20.1
บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ดังต่อไปนี้
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
สกุลเงินตรำ
แปลงค่ำ
สกุลเงินตรำ
แปลงค่ำ
ต่ำงประเทศ
เป็ นเงินบำท
ต่ำงประเทศ
เป็ นเงินบำท
สิ นทรัพย์
เยน
1,253,640.00
419,439.87
0.00
0.00
ดอลล่ำร์สหรัฐอเมริ กำ
980.00
37,086.36
0.00
0.00
456,526.23
0.00
หนี้สิน
เยน
ดอลล่ำร์สหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
ดอลล่ำร์สิงคโปร์

21,561,310.00
60,217.78
34,790.02
0.00

6,712,790.45
2,167,990.62
1,326,759.16
0.00
10,207,540.23

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
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24. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้กบั กรรมกำรของบริ ษทั ฯ ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด
โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ำยให้กบั กรรมกำรในฐำนะผูบ้ ริ หำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร จำนวน 1.23 ล้ำนบำท และจำนวน
0.04 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

25. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรนี้เป็ นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมกำรเฉพำะในฐำนะผูบ้ ริ หำร
และให้แก่ผบู ้ ริ หำรตำมนิยำมในประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั กำรหรื อผูด้ ำรง
ตำแหน่งระดับบริ หำรสี่ รำยแรกต่อจำกผูจ้ ดั กำรลงนำมและผูซ้ ่ ึงดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำระดับบริ หำรรำยที่สี่ ทุกรำยและให้หมำยควำมรวมถึง
ผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริ หำรในสำยงำนบัญชีหรื อกำรเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเทียบเท่ำ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร จำนวน 11.52 ล้ำนบำท และจำนวน
9.34 ล้ำนบำทตำมลำดับ

26. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในกำรบริ หำรทำงกำรเงิน คือ กำรดำรงไว้ซ่ ึงควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและ
โครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม
ตำมงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯ มีอตั รำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.60: 1 ( ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 : 0.97 : 1)

27. การจัดประเภทบัญชีใหม่
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ได้มีกำรจัดประเภทบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ที่สำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีดงั นี้

ชื่อบัญชี
อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์บนพื้นที่เช่ำระยะยำว

ก่อนจัดประเภท
12,908,287.58
0.00

เพิม่ (ลด)
(7,997,909.44)
7,997,909.44

หน่วย : บำท
หลังจัดประเภท
4,910,378.14
7,997,909.44

28. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
28.1 เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมตั ิจดั สรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำย
ให้แก่กรรมกำรผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั จำนวนไม่เกิน 5,475,000 หุ ้น พร้อมกับกำรเสนอขำยหุ ้นต่อประชำชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก
และเสนอขำยในรำคำเดียวกันกับรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่บริ ษทั จัดสรรเพื่อเสนอขำยต่อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไปโดยเป็ นกำรเสนอ
ขำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรจำนวน 2,821,000 หุน้
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28. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ต่ อ)
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่กลุ่มครอบครัวนำงสำวอรสำ วิมลเฉลำ ประกอบด้วย
รายชื่อ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายสิทธิชัย ลีเกษม
นายเกริก ลีเกษม

ร้ อยละของทุนชาระแล้ ว
53.137
0.002
28.583

28.2 ในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญอนุมตั ิจ่ำยเงิน
ปั นผลสำหรับปี 2559 ในอัตรำหุน้ ละ 0.08 บำท รวมเป็ นเงินจำนวน 19.20 ล้ำบำท ทั้งนี้กำรอนุมตั ิดงั กล่ำวขึ้นอยูก่ บั ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ใน
วันที่ 26 เมษำยน 2560

29. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560
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