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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

ประวัติความเปนมา

ครอบครัวนายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์ เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑลวดสปริงที่เกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟาและ
ของเด็กเลนตั้งแตป 2525 ตอมาในป 2531 นายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์ ไดกอตั้งบริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ
“Arrow”) ซึ่งเดิมชื่อ บริษัท เจ.เอส.วี. ฮารดแวร จํากัด (“JSVH”) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2531 ดวยทุนจดทะเบียน 4.00 ลานบาท โดยมีผู
ถือหุนใหญ คือ กลุมครอบครัวนายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์ เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑทอเหล็กออนรอยสายไฟ และ
ทอเหล็กออนกันน้ํารอยสายไฟ ภายใตเครื่องหมายการคา Union และ Arrowtite ตามลําดับ ตอมาไดมีการเพิ่มทุนและขยายสาย
ผลิตภัณฑไปสูผลิตภัณฑทอเหล็กกลารอยสายไฟและผลิตภัณฑทอน้ําประปา ภายใตเครื่องหมายการคา Arrowpipe และ Arrow PP-R
ตามลําดับ จนกระทั่งในเดือนธันวาคม 2552 ไดมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัท โดยบริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน
91.95 ลานบาท และเขาถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท เจ.เอส.วี เทคนิคอล จํากัด (“JVST”) ซึ่งเปนบริษัทที่อยูภายใตผูถือหุนกลุม
เดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2553 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 131.95 ลานบาท เพื่อนําไปลงทุนในโรงงานใหมและเครื่องจักร
และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 150.00 ลานบาท โดยบริษัทไดดําเนินการแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 200.00 ลานบาท (ทุนชําระแลว 150.00 ลานบาท)
บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2538 ดวยทุนจดทะเบียน 2.00 ลาน
บาท (ทุนชําระแลว 2.00 ลานบาท) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑทอประเภทตาง ๆ เชน ทอลม ทอระบายอากาศ ทอไซโล ทอ
ลําเลียง ทอสําหรับงานกอสราง (Post-tension Duct) เปนตน ปจจุบันบริษัทเปนผูถือหุนใหญ รอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว
ในป 2550 บริษัทไดแยกธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑลวดสปริงสําหรับธุรกิจยานยนต เฟอรนิเจอร ของเลนเด็ก โดยการ
โอนสินทรัพยไปยัง บริษัท เจ.เอส.วี. สปริง จํากัด ซึ่งมีกลุมลูกคาที่แตกตางจากบริษัทและ JSVT ทั้งนี้ บริษัท เจ.เอส.วี. สปริง จํากัด
ดําเนินธุรกิจภายใตการดําเนินการโดย นางประครอง นามนันทสิทธิ์
2.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

2 พฤษภาคม 2531

18 พฤษภาคม 2538

ป 2539 - 2540
25 กรกฎาคม 2543
2 ตุลาคม 2544
1 สิงหาคม 2545
5 กันยายน 2546
ป 2548

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เจ.เอส.วี. ฮารดแวร จํากัด (“JSVH”) โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 4.00 ลาน
บาท แบงเปนหุนสามัญ 40,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยมีสํานักงานและโรงงานเลขที่
3088 หมูที่ 10 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลิตทอออนรอยสายไฟภายใต
ตราสินคา ยูเนี่ยน (Union) และทอออนกันน้ํารอยสายไฟ ภายใตตราสินคา แอรโรวไทพ (Arrowtite)
กลุมผูถือหุนไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จํากัด (“JSVT”) ดวยทุนจดทะเบียนชําระ
แลว 2.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 20,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อผลิตทอลม
ทอระบายอากาศ ทอลําเลียง ทอไซโล และทอสําหรับงานกอสราง (Post-tension Duct)
กอสรางโรงงานและยายสายการผลิตของบริษัทและบริษัทยอยไปทีโ่ รงงานแหงใหม ตั้งอยูเลขที่ 31 หมู 1
ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เพิ่มทุนชําระแลวอีก 6 ลานบาท เปน 10 ลานบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มทุนชําระแลวอีก 3 ลานบาท เปน 13 ลานบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ไดรับมาตรฐานระบบบริหารงาน ISO 9001: 2000 (ปจจุบันเปน ISO 9001: 2008)
เพิ่มทุนชําระแลวอีก 37 ลานบาท เปน 50 ลานบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มสายการผลิตทอเหล็กรอยสายไฟฟา (White Conduit) ชนิด EMT (Electrical Metallic Tubing)
IMC (Intermediate Metal Conduit) และ RSC (Rigid Steel Conduit) ภายใตตราสินคา “แอรโรว
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ป 2549
ป 2550
18 เมษายน 2551
ป 2552
18 ธันวาคม 2552

1 ธันวาคม 2553
22 ธันวาคม 2553

20 พฤษภาคม 2554
23 มีนาคม 2555
18 กรกฎาคม 2555
1 สิงหาคม 2555

10 ตุลาคม 2555
2.3

ไปพ” (Arrowpipe)
ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตราฐานสากล Underwriters Laboratories Inc. (UL)
สําหรับผลิตภัณฑประเภททอเหล็กรอยสายไฟ EMT, IMC และ RSC
บริษัทขายสินทรัพยเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตลวดสปริงใหแก บริษัท เจ.เอส.วี. สปริง จํากัด
เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวอีก 40.00 ลานบาท เปน 90.00 ลานบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตและใช
เปนเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทเพิ่มสายการผลิตทอน้ําประปา และขอตอตาง ๆ ภายใตเครื่องหมายการคา “ArrowPP-R”
เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวอีก 1.95 ลานบาท (19,500 หุน) เปน 91.95 ลานบาท โดยนําหุนเพิ่มทุน
ของบริษัทมาแลกหุนของ JSVT จากผูถือหุนเดิมของ JSVT เพื่อปรับโครงสรางกลุมบริษัทและกลุมผูถือ
หุน โดยบริษัทถือหุนใน JSVT ในสัดสวน รอยละ 99.99
จดทะเบียนยายสํานักงานใหญไปยังเลขที่ 31 หมูที่ 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดย
ใหที่สํานักงานที่จังหวัดสมุทรปราการ เปนสํานักงานสาขาของบริษัท
ทําสัญญาซื้อที่ดินโรงงานจํานวน (18-0-77 ไร) ซึ่งเปนที่ดินใกลกับโรงงานปจจุบัน เพื่อขยายการผลิต
และบริษัทชําระเงินคาที่ดินและรับโอนที่ดินเรียบรอยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554
เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวอีก 40.00 ลานบาท (400,000 หุน) เปน 131.95 ลานบาท เสนอขายใหแก
บริษัท แอลเค ซินดิเคท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในกลุมของนายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์ เพื่อสรางโรงงานใหมและ
เพิ่มกําลังการผลิต
บริษัทไดรับการอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงาน BOI สําหรับกิจการผลิตทอเหล็ก และผลิต
ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูปทอเหล็กหุมพีวีซีและทอประปาและขอตอทําจากพลาสติก
เริ่มผลิตทอเหล็กรอยสายไฟและ ทอประปา PPR ในสวนโรงงาน BOI เพื่อจําหนายในเชิงพาณิชย
เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวอีก 18.05 ลานบาท เปน 150.00 ลานบาท เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน) และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 150.00 ลานบาทเปน 200.00 ลานบาท เพื่อเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนและกลุม
พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยจํานวน 50.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท พรอมทั้งนําหุน
สามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ
ทําสัญญาซื้อที่ดินเปลาจํานวน 3.5 ไร ซึ่งเปนที่ดินติดกับโรงงานปจจุบัน เพื่อขยายการผลิต และบริษัท
ชําระเงินคาที่ดินและรับโอนที่ดินเรียบรอยแลว

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษัทยอย
โครงสรางของบริษัท และบริษทั ยอย
(ณ วันที่ 1 กันยายน 2555)
บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท ชําระแลว 150 ลานบาท
100%

บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จํากัด
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 2 ลานบาท
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บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายทอรอยสายไฟฟา ทอประปา ซึ่งสามารถแบงผลิตภัณฑของบริษัทไดเปน
1. ทอรอยสายไฟและขอตอตางๆ (Electrical Conduit): ภายใตเครื่องหมายการคา “Arrowpipe” และ “Arrowtite” โดยเปน
ทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสีสําหรับใชรอยสายไฟฟา มีความทนทานแข็งแรงดัดโคงไดงาย เพื่อปองกันสายไฟฟาจากการขูดขีดและ
ทนทานจากสภาพแวดลอม ทอรอยสายไฟฟาดังกลาวจะผานการชุบสังกะสี (Hot-dip galvanized) ทั้งภายนอกและภายในจึงปองกัน
สนิมและทนตอการกัดกรอนไดดี ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานสากล Underwriters
Laboratories Inc. (UL) โดยผลิตภัณฑของบริษัทสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทหลัก คือ
1) ทอเหล็กรอยสายไฟ (White Conduit) ภายใตเครื่องหมายการคา “Arrowpipe”
2) ทอเหล็กออนรอยสายไฟ (Flexible Metal Conduit: FMC) ภายใตเครื่องหมายการคา “Arrowtite”
3) ทอเหล็กออนกันน้ํารอยสายไฟ (Liquid-tigh Flexible Metal Conduit: LFMC) ภายใตเครื่องหมายการคา “Arrowtite”
นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตทอรอยสายไฟดังกลาวขางตนสําหรับจําหนายในระดับราคารองลงมา ภายใตเครื่องหมายการคา
“Union” ดวย โดยที่ผลิตภัณฑของบริษัททั้งหมดมีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ ผูติดตั้งงานระบบไฟฟาสําหรับโครงการมาตรฐานและใช
ไฟฟาในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย และอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก อาคาร คอนโดมิเนียม หมูบานจัดสรร
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หางสรรพสินคา และสถานีรถไฟฟา เปนตน โดยมีการทําการตลาดผานตัวแทนจําหนาย (Dealers)
และผูรับเหมาโครงการ (รายละเอียดตามขอ 3.1.1)
2. ทอน้ําประปาและขอตอตางๆ: ภายใตเครื่องหมายการคา “ArrowPP-R” เปนทอคุณภาพสูงผลิตจากพลาสติกโพลิโพรพิ
ลีน (Polypropylene Random Copolymer: PP-R) สําหรับน้ําดื่ม น้ําประปา น้ํารอน และน้ําเย็น ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทผลิตขึ้นภายใต
มาตรฐานเยอรมัน (DIN 8077-8078) โดยผลิตภัณฑทอน้ําประปาดังกลาวสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ (1) ทอน้ําชั้นเดียวทน
แรงดัน 10 บาร (2) ทอน้ําชั้นเดียวทนแรงดัน 20 บาร และ (3) ทอน้ํา 3 ชั้น ทนแรงดัน 20 บาร เพื่อใชติดตั้งในอาคารหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยและกอสราง อุตสาหกรรมอาหารและยา ไดแก คอนโดมิเนียม
หมูบาน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารและยา เปนตน โดยมีการทําการตลาดผานตัวแทนจําหนาย และผูรับเหมาโครงการ
(รายละเอียดตามขอ 3.1.2)
บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย ทอระบายอากาศหรือทอลม และทอสําหรับงานกอสราง เปนผลิตภัณฑทอเหล็กกลาเคลือบ
สังกะสี สวนใหญเปนการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา โดยผลิตภัณฑสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. ทอระบายอากาศหรือทอลม (Duct) มีทั้งแบบทอวงกลม ทอวงรี และทอสี่เหลี่ยม ใชสําหรับงานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศในอาคาร เชน ทอสงลมเย็นในอาคารและหางสรรพสินคา ทอดูดฝุน งานลําเลียงและงานไซโล เปนตน ภายใตตราสินคา
“Arrow duct” ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทผลิตตามมาตรฐานสากล SMACNA โดยมีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ อาคารตางๆ หางสรรพสินคา
อุตสาหกรรมกอสราง และโรงงานอุตสาหกรรม (รายละเอียดตามขอ 3.1.3)
2. ทอสําหรับงานกอสราง (Post-Tension Duct) เปนทอที่ใชในงานกอสรางระบบคอนกรีตอัดแรง ใชสําหรับงานกอสราง
หลายรูปแบบ เพื่อเสริมความแข็งแรงของงานรากฐานการกอสราง ทอนี้ผลิตจากวัสดุเหล็กเคลือบสังกะสี ผานการขึ้นรูปเปนทอดวยการ
รีดตะเข็บเปนเกลียวยาวแบบเชื่อมซอน (Double Seam) ระหวางเกลียวนั้นจะมีรอยยนเปนลูกฟูกอยู ซึ่งจะชวยใหมีความแข็งแรง และ
ทําใหคอนกรีตเกาะติดแนนขึ้น ทอ Post-Tension เหมาะกับงานกอสรางบานเรือน งานสรางถนน สะพาน งานกอสรางฐานราก เปนตน
โดยมีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ งานโครงสรางพื้นฐานของอาคาร โครงสรางพื้นคอนกรีต และงานโครงสรางสะพาน เปนตน โดยมีการทํา
การตลาดผานผูรับเหมาโครงการ (รายละเอียดตามขอ 3.1.4)
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บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
Arrow Syndicate Public Company Limited

โครงสรางรายไดของกลุมบริษทั
โครงสรางรายได
รายไดจากการขาย:
1. ทอรอยสายไฟ 1
1

2. ทอน้ําประปา
3. ทอระบายอากาศ 1
4. ทอสําหรับงานกอสราง 1
5. เหล็กมวนและเหล็กแผน
รวมรายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการ
รวมรายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น ๆ
รายไดรวม

บริษัท
JSVH
JSVH
JSVT
JSVT
JSVH

2552
ลานบาท รอยละ
302.97 67.91
0.03
0.01
39.84
8.93
89.67 20.10
3.43
0.77
435.95 97.71
5.70
1.28
441.64 98.99
4.52
1.01
446.17 100.00

2553
ลานบาท รอยละ
354.77
1.72
49.26
95.15
12.75
513.65
8.44
522.09
9.80
531.88

66.70
0.32
9.26
17.89
2.40
96.57
1.59
98.16
1.84
100.00

2554
ลานบาท รอยละ
459.07
4.98
64.57
127.50
11.52
667.64
7.08
674.72
6.88
681.60

67.35
0.73
9.47
18.71
1.69
97.95
1.04
98.99
1.01
100.00

งวด 6 9 เดือนป 2555
ลานบาท
รอยละ
242.09392.58
2.254.10
36.6260.12
67.01103.71
10.0712.40
572.90358.04
2.604.46
577.36360.64
9.438.49
586.80369.13

65.5866.90
0.610.70
9.9210.25
18.1517.67
2.732.11
97.0097.63
0.700.76
98.3997.70
2.301.61
100.00

หมายเหตุ: 1 รายไดรวมถึงผลิตภัณฑขอตอสําหรับผลิตภัณฑนั้นๆ ดวย
2
รายไดอื่น ๆ ประกอบดวย รายไดจากการขายเศษเหล็ก กําไรจากการขายสินทรัพย กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ เปนตน

2.4

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ “เพื่อความเปนหนึ่งเรื่องทอในอาคาร” ดังนี้
1. เปนผูนําในการผลิตทอรอยสายไฟและผลิตภัณฑทออื่นๆ สําหรับอาคารมาตรฐาน โดยมุงเนนการแขงขันไดทั้งราคา
คุณภาพและการบริการ
2. เพิ่มยอดขายโดยเพิ่มอัตรากําลังการผลิตและพัฒนาสินคาใหม ๆ ที่สามารถรองรับความตองการที่หลากหลายของลูกคา
ในภาคพัฒนาอสังหาริมทรัพยและกอสราง และโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ
3. เนนทําการตลาดในผลิตภัณฑที่มีอัตรากําไรขั้นตนในเกณฑดี เพื่อรักษาความสามารถในการทํากําไรขั้นตน ใหอยูใน
ระดับที่แขงขันไดในอุตสาหกรรม
4. ลดตนทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีความทันสมัย รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครื่องจักร บํารุงและดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณอยางสม่ําเสมอ
5.

พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง สงเสริมบุคลากรรุนใหมที่มีความรู ความสามารถ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ และใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต
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