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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

1.1

วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ และเป้ าหมายในการดําเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
วิ สยั ทัศน์





มุ่งมันเป็
่ นผู้นําการให้บริการโซลูชนอย่
ั ่ างยังยื
่ นของงานระบบวิศวกรรมอาคาร และระบบพิมพ์ดิจติ อล
ในประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน
สร้างคุณ ค่าระยะยาวและเสริมคุณ ภาพชีวติ ให้แก่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของเรา ภายใต้การบริหาร
จัดการอย่างสุขมุ รอบคอบและบรรษัทภิบาลทีด่ ี
สร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้าด้วยสินค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพสูง เทคโนโลยีทน่ี ําหน้า และการจัดการธุรกิจ
ทีเ่ ป็ นเลิศ
เชื่อ มัน่ ในคุ ณ ค่ า และศัก ยภาพของพนั ก งาน และมุ่ งมัน่ ที่จ ะสร้า งบรรยากาศการทํ า งานที่ม ีค วามสุข
กระตือ รือ ร้น มีค วามคิด ริเริ่ม และมีก ารพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ แ ก่ ทีม งานที่ม ีค วามสามารถรอบรู้
บนค่านิยมองค์กร

ค่านิ ยมองค์กร

POSITIVE
P – Professional responsibility
O – Ownership
S – Sustainable development
I – Integrity
T – Teamwork
I – Innovation
V – Value creation
E – Excellence

ความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
ความรักผูกพันและเป็ นเจ้าขององค์กร
การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ความซื่อสัตย์และยึดมันในความถู
่
กต้องและเป็ นธรรม
การร่วมมือทํางานเป็ นทีม
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
การสร้างคุณค่า
การมุง่ มันสู
่ ค่ วามเป็ นเลิศ

พันธกิ จ และเป้ าหมายการดําเนิ นธุรกิ จ








มุง่ เน้นการบริหารงานโดยการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าหลักอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
มุ่งเน้ นการเพิ่มการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิน ค้าและเพิ่มจํานวนผลิตภัณ ฑ์ในผลิตภัณ ฑ์ระบบวิศวกรรม
อาคาร และผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดจิ ติ อล เพื่อเพิม่ ทางเลือกและรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบทุก
กลุม่ มาตรฐานของสินค้า
ขยายฐานลูกค้ารับเหมางานโครงการ กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจไปยังลูกค้าขนาด
กลางและขนาดย่อม ลูกค้ากลุม่ ผูใ้ ช้งานโดยตรงมากขึน้
ขยายการจําหน่ายสินค้าไปยังกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น พม่า เวียดนาม กัมพูชา เป็ นต้น
มุ่งเน้ น ให้ม ีก ารติด ตามดูแ ลลูก ค้ากลุ่ม งานโครงการ ติด ต่ อ ประสานงานผู้อ อกแบบโครงการ เน้ น การ
จําหน่ายสินค้าทีบ่ ริษทั เป็ นเจ้าของตราสินค้าเอง และสินค้าทีเ่ ป็ นตัวแทนจําหน่ายให้มากขึน้
รักษาระบบการทํางานทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากล และปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง
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1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) (เดิมชื่อ บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน))
เริม่ ต้นจากการเป็ นส่วนหนึ่งของบริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จํากัด (“บ.หาญฯ”) 1 ต่อมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสร้าง
การบริหารงานแบบครอบครัวสูก่ ารบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษทั ฯ จึงได้จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม
2544 ในนาม “บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จํากัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 1 ล้านบาท โดยกลุ่มนามสกุลชาญณรงค์2 และ
คุณวิรฐั สุขชัย ซึ่งเป็ นอดีตผูบ้ ริหารเดิมของ บ.หาญฯ ในสายงานขายวาล์วและอุปกรณ์ดบั เพลิง บริษทั ฯ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อ
ดําเนินธุรกิจนํ าเข้าและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาลและปรับ
อากาศ และให้บริการติดตัง้ ระบบดับเพลิงงานโครงการ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 และ 24 กรกฎาคม 2549
บริษทั ฯ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 3 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามลําดับ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจ
ในปี 2546 บริษทั ฯ ได้เริม่ ขยายกิจการ โดยเพิม่ แผนกงานขายโครงการ ซึ่งให้บริการให้คําปรึกษา ออกแบบ
และติดตัง้ ระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิงด้วยนํ้ า ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญ มุง่ เน้น
การรับงานโครงการทีม่ ขี นาดไม่ใหญ่มากนัก เช่น โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในปี 2548 เพิม่ ผลิตภัณฑ์
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ FM2003 ในปี 2550 บริษัทฯ ได้รบั รางวัลประกาศ
เกียรติคุณ Outstanding Distributor Award จาก NIBCO Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปี 2552 บริษทั ฯ ได้รบั การ
รั บ รอ งม า ต รฐ า น ISO 9001:2008 จ าก ส ถ า บั น UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE)
ซึ่งเป็ น สถาบัน ที่ให้ก ารรับ รองระดับ โลกจากประเทศสหราชอาณาจัก ร ด้วยการตรวจประเมิน ระบบคุณ ภาพ จาก
บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
พัฒนาการทีส่ าํ คัญของบริษทั ในช่วง 5 ปี ทผ่ี า่ นมา สรุปได้ดงั นี้
ปี 2555 - วันที่ 10 ตุลาคม 2555 บริษทั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 4 ล้านบาท เป็ น 65 ล้านบาท เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ปี 2556 - บริษทั ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ระบบ Air Sampling Detector (ASD)
ซึง่ เป็ นระบบตรวจจับควันความไวสูง จาก WAGNER ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- บริษัทได้รบั รางวัลประกาศเกียรติคุณ เป็ น ผู้ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการลด และ
เลิกใช้สารทําลายชัน้ บรรยากาศโอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2557

- บริษทั ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ Balancing and Control วาล์ว ของ
OVENTROP ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- วันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2557 ของบริษทั ได้มมี ติให้บริษัท

1

2
3

บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จํากัด ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักใด ๆ ตัง้ แต่ปี 2545 ปจั จุบนั มีเพียงรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สนิ ได้แก่ อาคาร
สํานักงาน คลังสินค้าและรถยนต์ ให้กบั บริษทั และบริษทั ชิลแมทช์ จํากัดและบริษทั ย่อย เท่านัน้ ดังนัน้ บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จํากัด
จึงไม่มกี ารประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษทั โดยปจั จุบนั บริษทั และบริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จํากัด มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน
ได้แก่ นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์ นายเจน ชาญณรงค์ นางสาวนพพร ชาญณรงค์ และนางประยูรศรี ชาญณรงค์ (ซึง่ นางประยูรศรี ชาญ
ณรงค์ เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์สดุ ท้ายของบริษทั ไนซ์ โนเบิล จํากัด)
กลุ่มนามสกุลชาญณรงค์ ประกอบด้วย นางประยูรศรี ชาญณรงค์ นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เป็ นระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด ซึ่งได้รบั การรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใช้สารเคมีชนิดที่ไม่ทํา
ความเสียหายต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อเิ ลคทรอนิกส์ และไม่เป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์ เหมาะสําหรับติดตัง้ ในห้องสําคัญ เช่น
Server Room, Data Center, UPS Room
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เพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นจาก 65 ล้า นบาท เป็ น 130 ล้า นบาท โดยออกหุ้น สามัญ ใหม่จํา นวน
6,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท เสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
ในอัตรา 1 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคามูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท เพือ่ นําเงินทีไ่ ด้จากการ
เพิม่ ทุนมาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนชําระ
แล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2557
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั
แปรสภาพจากบริษทั จํากัดเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด และเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 130 ล้านบาท
เป็ น 175 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 45,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1
บาท เสนอขายให้แ ก่ ป ระชาชนเป็ น ครัง้ แรก (IPO) พร้อ มกับ การนํ า หุ้น ของบริษัท เข้า จด
ทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ mai
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด โดยใช้ช่อื
ว่า “บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน)”
- วันที่ 19 กันยายน 2557 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 มีมติอนุ มตั กิ ารเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของบริษทั จากหุน้ ละ 1 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท ซึง่ บริษทั จะมีจาํ นวนหุน้
จดทะเบียนเพิม่ ขึน้ จาก 175,000,000 หุน้ เป็ น 350,000,000 หุน้ และอนุ มตั กิ ารเสนอขายหุน้
ทีอ่ อกใหม่ทงั ้ หมดของบริษทั ให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก ภายหลังจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
ทีต่ ราไว้ เพิม่ ขึน้ จากจํานวน 45,000,000 หุน้ เป็ น 90,000,000 หุน้ โดยบริษทั ได้จดทะเบียน
เปลี่ย นแปลงมู ล ค่ า หุ้ น ที่ต ราไว้ต่ อ กรมพัฒ นาธุ ร กิจ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ เมื่อ วัน ที่
22 กันยายน 2557
- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 บริษทั ฯ เข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) และเริม่ ทําการซือ้ ขายโดยมีหนุ้ จดทะเบียนจํานวน 350,000,000 หุน้
ปี 2558

- บริษัท ฯ ได้รบั การแต่ งตัง้ ให้เป็ น ตัวแทนจําหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์ระบบดับ เพลิงด้วยก๊ าซ ของ
SIEX ประเทศราชอาณาจักรสเปน
- บริษัท ฯ ได้ม ีก ารเริม่ ดํา เนิ น การขยายตลาดสิน ค้าไปยังประเทศเพื่อ นบ้า น เช่ น ประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
- บริษทั ฯ มีการจัดตัง้ ฝา่ ยขายโครงการปิ โตรเคมีคอล ขึน้ เพือ่ เป็ นการเพิม่ ช่องทางการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ระบบป้องกันอัคคีภยั เต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก
- บริษัท ฯ นํ า ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือ กโปรแกรม
SAP มาใช้ในการจัดการ โดยเชื่อมโยงการทํางานทุกระบบ ลดกระบวนการทํางาน ช่วยให้
การรายงานผลทางบัญ ชีม ีความถูก ต้อง แม่น ยํา และทัน ต่ อเวลา อีก ทัง้ สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้ฉบั ไวมากยิง่ ขึน้

ปี 2559

- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 มีมติอนุ มตั ใิ ห้ลงทุน
จัด ตัง้ บริษัท ที่ก รุงพนมเปญ ประเทศกัม พูช า ภายใต้ช่ือบริษัท ไฟร์วิค เตอร์ (CAMBODIA)
จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจจําหน่ ายและรับเหมาติดตัง้ อุปกรณ์ ระบบดับเพลิง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่
ระหว่างการดําเนินการจัดตัง้ บริษทั
- วัน ที่ 1 พฤศจิก ายน 2559 ที่ป ระชุ ม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 มีม ติให้ซ้ือ และรับ โอน

ส่วนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หน้า 5

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

กิจการทัง้ หมดของบริษัท ชิลแมทช์ จํากัด (“CM”) และบริษัทย่อยภายใต้กระบวนการโอน
กิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer) และการเข้าลงนามในสัญ ญาที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ชําระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ราคาหุ้นละ 2.62 บาทต่อ
หุน้ บริษทั จะออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
0.5 บาท ให้แก่กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ชิลแมทช์ จํากัด แทนการชําระด้วยเงินสด
- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษทั ฯ จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั จากบริษทั ไฟร์วคิ เตอร์
ั ่ จํา กัด (มหาชน) รวมทัง้ แก้ไข
จํากัด (มหาชน) เป็ น บริษัท หาญ เอ็น จิเนี ย ริง่ โซลูช นส์
ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ทีเ่ กี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนการ
ซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมด ต่อกระทรวงพาณิชย์ และได้เปลีย่ นแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ จาก “FIRE” เป็ น “HARN” ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7
พฤศจิกายน 2559) เพื่อรองรับการซื้อ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ชิลแมทช์ จํากัด
(“CM”) และบริษทั ย่อย ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559

ส่วนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หน้า 6

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2.1

โครงสร้างรายได้
ก่อนการรับโอนกิ จการ

บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจเป็ นผูน้ ําเข้า และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล
รวมทัง้ ให้คาํ ปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่าง ๆ โดยมีสนิ ค้าหลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใต้ตรา
สินค้าที่มชี ่อื เสียงมากกว่า 25 ตราสิน ค้า ซึ่งในจํานวนนี้ เป็ นตราสินค้าที่บริษัทฯ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทน
จําหน่ าย 18 ตราสิน ค้า และเป็ น ตราสิน ค้าที่บ ริษัท เป็ น เจ้าของเองอีก 2 ตราสิน ค้า นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังเป็ น ผู้
ให้บริการติดตัง้ งานโครงการระบบต่างๆ เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญของบริษทั ฯ
โครงสร้ า งรายได้ ข องบริ ษัท ฯ สํา หรับ ปี 2557 - 2558 และงวด 6 เดื อ นสิ้ น สุ ด 30 มิ ถ ุน ายน 2559 1)
(ก่อนการรับโอนกิ จการ) มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2557

งวดหกเดือนสิ้ นสุด งวดหกเดือนสิ้ นสุด

ปี 2558

30 มิ ถนุ ายน 2558 30 มิ ถนุ ายน 2559

ประเภทรายได้

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริ การ
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง

475.15

81.44 431.83

74.08 203.73

72.39 226.29

77.52

2. ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ

34.40

5.90

41.58

7.13

23.36

8.30

16.39

5.61

3. งานโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิง

62.49

10.71

94.13

16.15

43.97

15.62

39.66

13.59

96.31 282.34

96.71

รวมรายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น 2)

572.04
11.39

รายได้รวม

98.05 567.54
1.95

15.41

97.36 271.06
2.64

10.38

3.69

9.59

3.29

583.43 100.00 582.95 100.00 281.44 100.00 291.93 100.00

หมายเหตุ:
1)

2)

อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จํากัด
(มหาชน)) ซึง่ เป็ นงบการเงินทีผ่ า่ นการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
รายได้อ่ืน ประกอบด้ว ย กํ า ไรจากอัต ราแลกเปลี่ย น กํ า ไรจากการขายทรัพ ย์ส ิน ดอกเบี้ย รับ กํ า ไรจากการขาย
หลักทรัพย์ รายได้จากการชดเชยประกันภัยสินค้าและทรัพย์สนิ และรายได้จากการให้บริการงานด้านสนับสนุ น เป็ นต้น

ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้า 7

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

ภายหลังการรับโอนกิ จการ
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจนํ าเข้าและจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบ
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น และการให้บริการโซลูชนด้
ั ่ านวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพ์ดจิ ติ อล
โดยมีสนิ ค้าหลากหลายมากกว่า 13,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าทีม่ ชี ่อื เสียงมากกว่า 60 ตราสินค้า ซึ่งในจํานวนนี้
เป็ นตราสินค้าทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนจําหน่าย 45 ตราสินค้า และเป็ นตราสินค้าทีบ่ ริษทั เป็ นเจ้าของ
เองอีก 6 ตราสินค้า นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเป็ นผู้ให้บริการติดตัง้ งานโครงการระบบต่างๆ เช่น ระบบโฟมดับเพลิง
(Foam Fire Protection) ระบบดับ เพลิ ง อัต โนมัติ และระบบสัญ ญาณเตื อ นภั ย (Fire Suppression and Alarm
Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญของบริษทั ฯ
โครงสร้ า งรายได้ ข องบริ ษั ท ฯ สํา หรับ ปี 2557 - 2558 และงวด 6 เดื อ นสิ้ น สุ ด 30 มิ ถ ุน ายน 25591)
(ภายหลังการรับโอนกิ จการ) มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2557

งวดหกเดือนสิ้ นสุด งวดหกเดือนสิ้ นสุด
30 มิ ถนุ ายน 2558 30 มิ ถนุ ายน 2559

ปี 2558

ประเภทรายได้
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริ การ
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง และ
งานโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิง
2. ผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็น
3. ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และ
ระบบสุขาภิบาล
4. ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดจิ ติ อล
รวมรายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น 2)

537.45 46.86 525.77

48.07

247.62

47.95

265.95

47.03

289.09 25.20 246.10

22.50

108.44

21.00

137.52

24.32

51.40

4.70

28.90

5.60

22.43

3.97

264.36 23.05 257.57
1,137.86 99.21 1,080.84

23.55
98.82

123.28
508.24

23.87
98.42

129.82
555.72

22.96
98.28

1.18

8.18

1.58

9.72

1.72

46.96

9.10

รายได้รวม

4.09

0.79

12.88

1,146.96 100.00 1,093.72 100.00

หมายเหตุ: 1)

2)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

516.42 100.00

565.44 100.00

อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินเสมือนรวม ของบริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูช ั ่นส์ จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษทั ไฟร์วคิ
เตอร์ จํากัด (มหาชน)) และบริษทั ชิลแมทช์ จํากัดและบริษทั ย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ ให้ความเชื่อมั ่นต่องบ
การเงินเสมือนรวมดังกล่าวแล้ว
รายได้อ่ืน ประกอบด้ว ย กํ า ไรจากอัต ราแลกเปลี่ย น กํ า ไรจากการขายทรัพ ย์ส ิน ดอกเบี้ย รับ กํ า ไรจากการขาย
หลักทรัพย์ รายได้จากการชดเชยประกันภัยสินค้าและทรัพย์สนิ เป็ นต้น

ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้า 8

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

2.2

การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์ (ภายหลังการรับโอนกิ จการ)

2.2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. ผลิ ตภัณฑ์ระบบดับเพลิ ง และงานโครงการติ ดตัง้ ระบบดับเพลิ ง
ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงเป็ นอุปกรณ์ ในระบบอาคารสําหรับการป้องกัน เตือนภัย และเพื่อควบคุมเพลิงและ
ควันไฟ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงทีบ่ ริษทั ฯจัดจําหน่ายประกอบด้วย วาล์วและข้อต่อซึง่ เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ตดิ ตัง้ ในระบบ
ป้องกันอัคคีภยั โดยวาล์วช่วยในการเปิ ดหรือปิ ดนํ้ าของระบบดับเพลิงที่ติดตัง้ อยู่กบั ท่อนํ้ าของระบบดังกล่าว เช่น
วาล์วควบคุมการไหลของนํ้าในระบบ วาล์วเปิ ดปิ ดนํ้าเมื่อต้องการซ่อมบํารุงรักษาระบบ วาล์วป้องกันนํ้าย้อนไหลกลับ
เป็ นต้น สําหรับอุปกรณ์ ดบั เพลิง เป็ นอุปกรณ์ท่เี ป็ นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ร่วมที่ใช้งานคู่กบั อุปกรณ์หลักในระบบ
ดับเพลิง เพื่อให้ระบบดับเพลิงใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการป้องกันเพลิงไหม้ เช่น
ตูส้ ายฉีดนํ้าดับเพลิง สายฉีดนํ้าดับเพลิง เครือ่ งดับเพลิง เป็ นต้น
นอกจากนี้ บ ริษัท ให้ คํ า ปรึก ษา ออกแบบ และติด ตัง้ ระบบดับ เพลิง ต่ า งๆ โดยบริษัท ฯ มีทีม งานวิศ วกร
ผูเ้ ชีย่ วชาญติดต่อประสานงานกับลูกค้า แนะนําสินค้าทีจ่ าํ หน่ าย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินค้าและบริการให้แก่
ลูกค้าตามมาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตัง้ แล้ว
2. ผลิ ตภัณฑ์ระบบทําความเย็น
ผลิต ภัณ ฑ์ ระบบทําความเย็น เป็ น อุ ป กรณ์ ในระบบห้อ งเย็น หรือ ระบบขนส่งสิน ค้า เพื่อทํา การแช่แ ข็งหรือ
ลดอุณหภูมขิ องสินค้าซึง่ ต้องการการควบคุมอุณหภูมทิ ค่ี งที่ โดยทัวไประบบทํ
่
าความเย็นสามารถลดอุณหภูมไิ ด้ตงั ้ แต่
-30°C ถึง +25°C บริษัท ฯ จัด จํา หน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ ร ะบบทํ า ความเย็น อย่า งครบวงจร รายละเอีย ดปรากฎตาม
แผนภาพวงจรระบบทําความเย็น ซึง่ ประกอบด้วย คอยล์รอ้ น (Condenser) คอยล์เย็น (Evaporator) อุปกรณ์ควบคุม
การละลายนํ้ าแข็งอัตโนมัติ (DOD) เป็ นต้น และในระบบทําความเย็นยังมีวาล์วซึ่งเป็ นอุปกรณ์ท่สี าํ คัญ ที่ช่วยในการ
เปิ ดหรือปิ ดของเหลวและความดันของระบบทําความเย็น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง
(Condensing Units) โดยการประกอบรวมอุปกรณ์และหลักการระบบทําความเย็นต่างๆเป็ นหน่วยผลิตภัณฑ์หนึ่ง ซึ่ง
สามารถใช้ตดิ ตัง้ ระบบห้องเย็นหรือระบบขนส่งสินค้าได้ทนั ที

คอยล์เย็น (Evaporator)

เกจวัดความดัน
และเทอร์โมมิเตอร์

คอยล์รอ้ น
(Compressor

วาล์ว

คอมเพรสเซอร์
(Compressor)
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หน้า 9

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

3. ผลิ ตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิ บาล
ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ เป็ นอุปกรณ์ในระบบอาคารสําหรับการปรับทัง้ อุณหภูม ิ เเละคุณภาพอากาศให้อยู่
ในอุ ณ หภูม ิ และ/คุณ ภาพที่เหมาะสม โดยทัวไประบบปรั
่
บอากาศสามารถปรับ อุณ หภูม ิได้ต งั ้ แต่ 22°C ถึง 25°C
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลเป็ นอุปกรณ์ในระบบอาคารได้แก่ ระบบประปา ระบบท่อระบายนํ้ าทิ้ง และระบบ
ท่อระบายอากาศ เป็ นต้น บริษทั จัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ได้แก่ วาล์ว ซึ่งเป็ น
อุปกรณ์ ท่ชี ่วยในการเปิ ดหรือปิ ดของเหลวและความดันของระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลที่ตดิ ตัง้ อยู่กบั ท่อ
ของระบบดังกล่าว นอกจากนี้ ในระบบสุขาภิบาล และปรับอากาศ ยังมีอุปกรณ์ทเ่ี ป็ นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์รว่ มที่
สําคัญ ได้แก่ ท่อทองแดง ข้อต่อ และสวิตช์ (Flow Switch) เป็ นต้น
4. ผลิ ตภัณฑ์ระบบพิ มพ์ดิจิตอล
ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดจิ ติ อลได้แก่ เครื่องพิมพ์วนั หมดอายุ เครื่องพิมพ์ขอ้ ความบนบรรจุภณ
ั ฑ์ เครื่องป้อน
ชิน้ งาน อุปกรณ์การพิมพ์ และวัสดุสน้ิ เปลืองประเภทต่าง ๆ เป็ นต้น เครื่องพิมพ์ทบ่ี ริษทั จัดจําหน่ายเป็ นเครื่องพิมพ์ท่ี
ใช้เพื่อการพิมพ์รหัส (coding) ได้แก่วนั หมดอายุและข้อความต่างบนบรรจุภณ
ั ฑ์ อาทิเช่น ล๊อตการผลิต เป็ นต้น ซึ่ง
สามารถพิมพ์ได้บนบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี ป็ นขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องโลหะ อลูมเิ นียม กล่องกระดาษ กระดาษผิวมัน
ซองพลาสติก ฟอลย์อลูมเิ นียม ถ้วยพลาสติกและอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีหลายชนิดเช่น ชนิดเลเซอร์ไม่ใช้หมึก ชนิด
พิมพ์ด้วยหมึกโดยไม่สมั ผัสพื้นผิว ชนิ ดพิมพ์ผ่านริบบอนหมึก ชนิดตลับหมึก เป็ น ต้น โดยครอบคลุม รวมถึงการ
บริการติดตัง้ เครื่อง การฝึ กอบรมเครื่อง การบริการหลังการขาย และบํารุงรักษา เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั จัดจําหน่ าย
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และให้บริการพิมพ์ สําหรับสร้างชิ้นงานจากไฟล์ดจิ ติ ลั การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และผลิตภัณ ฑ์
สําหรับหลายกลุม่ อุตสาหกรรมเช่น ทันตกรรม อุปกรณ์ชว่ ยฟงั จิวเวลลี่ ยานยนต์ ฯลฯ
รายละเอียดกลุม่ ผลิตภัณฑ์และบริการ ปรากฎดังนี้
1.

ผลิ ตภัณฑ์ระบบดับเพลิ ง และงานโครงการติ ดตัง้ ระบบดับเพลิ ง
1.1) วาล์วระบบดับเพลิ ง (Fire Protection Valve) ใช้สาํ หรับติดตัง้ ในระบบป้องกันอัคคีภยั โดยเป็ น
วาล์วที่ได้รบั การรับรองให้ใช้สําหรับระบบป้องกันอัคคีภยั เท่านัน้ และได้รบั การรับรองมาตรฐาน
จาก UL/FM มีคุณสมบัติสามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (working pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 175
psi (pound per square inch หรือ แรงปอนด์ ต่ อ ตารางนิ้ ว ) ประกอบด้ว ย วาล์ว ประเภทต่ า งๆ
ตัวอย่างเช่น

วาล์วประตูน้ํา (OS&Y Gate Valve)

วาล์วกันกลับ (Check Valve)

ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

วาล์วปีกผีเสือ้ (Butterfly Valve)

บอลวาล์ว (Ball Valve)
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1.2) ข้ อ ต่ อ (Grooved Coupling and Fitting) ใช้สําหรับเป็ น ข้อต่ อเพื่อเชื่อ มท่ อ ในระบบดับ เพลิง
โดยไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งเชื่อมไฟฟ้าในการเชื่อมท่อ สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคลื่อน
ตัวของท่อและอาคาร เพราะถูกออกแบบมาให้รองรับการเคลื่อนตัว และการหันเหของท่อได้
Coupling

Fitting

1.3) ระบบหัวกระจายนํ้ าดับ เพลิ ง (Sprinkler) ใช้ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อป้องกันทรัพย์สนิ
และชีวติ อันอาจจะเกิดขึน้ จากอัคคีภยั มีคุณสมบัตดิ บั เพลิงโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีคนควบคุม
สามารถควบคุม เพลิงไหม้ท่ีเกิดขึ้นได้ทนั ทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทําให้เพลิงไหม้ห ยุดการ
ขยายตัวลุกลาม มีควันไฟน้ อยลง และเกิดในพื้นที่จํากัด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะทําให้คนใน
อาคารมีเวลาเพิม่ มากขึน้ ในการอพยพหนีไฟ

1.4) ตู้สายฉี ดนํ้าดับเพลิ ง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณ์ ภายใน
1.4.1) ตู้ ส ายฉี ด นํ้ าดั บ เพ ลิ ง (Fire Hose Cabinet) เป็ น ตู้ ส่ ง นํ้ า
ดับเพลิง มีลกั ษณะเป็ นตูส้ แี ดง ด้านหน้าเป็ นกระจก ทีส่ ามารถ
เปิ ด หรือทุบให้แตก เพื่อนํ าอุปกรณ์ ช่วยเหลือออกมาได้เมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน
1.4.2) วาล์วสายฉีดนํ้ าดับเพลิง (Hose Valve) เป็ นวาล์วจ่ายนํ้ าออก
จากระบบท่อสูภ่ ายนอก
1.4.3) ชุดสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Hose Station) ได้แก่
สายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบผ้าใบ
(Fire Hose Rack)

สายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบม้วน
(Fire Hose Reel)

ใช้สําหรับดับเชื้อเพลิงประเภทที่เป็ นสารประกอบของธาตุคาร์บอน เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ขยะ เป็ นต้น
มีคุณสมบัตดิ บั เพลิง โดยอาศัยม่านของความเย็นเข้าไปดึงเอาความร้อนออกจากวัสดุเชือ้ เพลิง จนกระทัง่
ถึงจุดทีไ่ ม่สามารถติดไฟได้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เป็ นเจ้าของ ตราสิ นค้า “Spark” (สปาร์ค) สําหรับผลิตภัณฑ์ชุดสายฉีดนํ้าดับเพลิง
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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1.4.4) หัวรับ นํ้ าดับ เพลิง (Fire Department Connection) เป็ น อุ ป กรณ์
รับ นํ้ า จากภายนอกอาคาร หรือ รถดับ เพลิง เพื่ อ จ่ า ยเข้า ไป
ในระบบดับเพลิงภายในอาคาร
1.4.5) เครือ่ งดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เป็ นเครื่องดับเพลิง
ใช้ตดิ ตัง้ ไว้ภายในอาคารหรือนอกอาคาร ควบคู่กบั ระบบดับเพลิง
อื่นๆ มีคุณสมบัติ ใช้ดบั เพลิงเบื้องต้นในขณะเพลิงเริม่ ลุกไหม้
แบ่งเป็ นประเภทหลักๆ ได้ 6 แบบ (ตามประเภทของสารทีบ่ รรจุ
ในเครือ่ งดับเพลิง) ประกอบด้วย
(1) ผงเคมีแ ห้ ง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุ ในถัง สี
แดง ประกอบด้วยผงเคมีหลายชนิดซึง่ ถูกอัดด้วยแรงดันเข้า
ไป สามารถดับ เพลิง ประเภท A B C หรือ อาจดับ เพลิง
ประเภท D ได้หากบรรจุผงเคมีพิเศษ ราคาถูก หาซื้อง่าย
ใช้สาํ หรับพืน้ ทีท่ วไป
ั ่ เช่น สํานักงาน บ้านพักอาศัย
(2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) บรรจุในถังสีแดง ปลายสาย
ฉี ด มีล ัก ษณะเป็ น กรวย ก๊ า ซที่ฉี ด ออกมาเป็ น ไอเย็น จัด
คล้ า ยนํ้ า แข็ง แห้ ง ลดความร้อ นของไฟได้ ไม่ ท้ิ ง คราบ
สกปรก สามารถดับเพลิงประเภท B C เหมาะสําหรับการใช้
งานในห้องเครื่องจักร สายการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ
ห้องเครือ่ งไฟฟ้า เป็ นต้น
(3) นํ้ า (Water) บรรจุ ใ นถั ง แสตนเลส สามารถดั บ เพลิ ง
ประเภท A เหมาะสําหรับการดับ เพลิงกลางแจ้งที่ไม่ม ีส่อื
นําไฟฟ้า
(4) โฟม (Foam) บรรจุในถังสแตนเลส เมื่อฉี ดออกมาจะเป็ น
ฟองโฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ จึงสามารถดับเพลิงได้
ประเภท A B ได้ แต่ไม่สามารถนํ าไปดับเพลิงประเภท C
ได้ เ พ ราะเป็ น สื่ อ นํ าไฟ ฟ้ า เห ม าะสํ า ห รั บ ดั บ เพ ลิ ง
ในภาคอุตสาหกรรม หรือดับเชือ้ เพลิงประเภททินเนอร์ และ
สารระเหยติดไฟ
(5) เคมีเปี ยก สําหรับห้องครัว (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุ
ในถังแสตนเลส สามารถดับเพลิงประเภท K เหมาะกับใช้
ในห้องครัว เนื่องจากสามารถดับเพลิงที่เกิดจากนํ้ามันทอด
ได้
(6) ฮาโลตรอน (Halotron-1) บรรจุ ในถัง สีแ ดง หรือ สีเขีย ว
ภายในบรรจุสารสะอาด หรือฮาโลตรอนวัน เมื่อฉี ดแล้วจะ
ระเหยไปเอง ไม่ทง้ิ คราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท A
B C เหมาะสําหรับการใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์ คลีนรูม
ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี้ บริษทั เป็ นเจ้าของ ตราสิ นค้าเครื่องดับเพลิ ง “Guardian” (การ์เดียน) สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง
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1.5) สวิ ตช์แจ้งสัญญาณ (Switch)
1.5.1) อุปกรณ์ ตรวจจับการไหลในเส้น ท่อ (Flow Switch) เป็ น อุป กรณ์
ที่อยู่ในระบบดับเพลิงแบบท่อเปี ยก ทําหน้ าที่ส่งสัญญาณมายัง
แผงควบคุมระบบสัญ ญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในกรณีท่อี ุ ปกรณ์
ตรวจพบว่ามีการไหลในเส้นท่ออันเกิดจากหัวกระจายนํ้าดับเพลิง
ทํางาน หรือมีการใช้สายฉีดนํ้าดับเพลิง
1.5.2) สวิตซ์ตรวจจับความดัน (Pressure Switch) ใช้ตรวจจับความดัน
ในระบบท่อนํ้ าดับเพลิง ในกรณี ท่ีความดันเปลี่ยนแปลง เพื่อส่ง
สัญญาณแจ้งไปทีห่ อ้ งควบคุม
1.5.3) ระฆังนํ้ า (Alarm Gong) ใช้สําหรับแจ้งเตือนภัยด้วยเสียงเมื่อเกิด
เพลิงไหม้ มีคุณสมบัตสิ ่งเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยใช้
การไหลของนํ้าเป็ นตัวขับเคลื่อนกลไก
1.6) ปัม๊ สูบนํ้าดับเพลิ ง (Fire Pump) ใช้สบู นํ้าเพือ่ ดับเพลิง
งานโครงการติ ดตัง้ ระบบดับเพลิ ง
บริษทั ฯ มีบริการให้คําปรึกษา ออกแบบ และติดตัง้ ระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire
ั ๊ บเพลิง ระบบท่อนํ้าดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200 และระบบสัญญาณเตือน
Protection) ระบบปมดั
ภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) สํ า หรับ งานโครงการ ทัง้ ในอาคารและโรงงานต่ า งๆ ที่ ม ี
แนวโน้มความต้องการติดตัง้ ระบบดับเพลิงเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานทีต่ อ้ ง
มีก ารปรับ ปรุง ให้ม ีร ะบบป้ องกัน อัค คีภ ัย ที่ไ ด้ม าตรฐาน โดยบริษัท ฯ มีทีม งานวิศ วกรผู้เชี่ย วชาญติด ต่ อ
ประสานงานกับลูกค้า แนะนําสินค้าทีจ่ ําหน่ าย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตาม
มาตรฐานดับเพลิงสากล และการทดสอบหลังติดตัง้ ระบบแล้ว รวมถึงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซึง่ ใน
การติดตัง้ ระบบดับเพลิง จะมีการใช้วาล์วและอุปกรณ์ระดับเพลิง (สินค้าตามข้อ 1) ร่วมกับอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ในระบบดับเพลิงต่างๆ โดยรายละเอียดงานโครงการในระบบดับเพลิง ปรากฎดังนี้
1.

ระบบโฟมดับเพลิ ง เป็ นระบบทีม่ กี ารผสมระหว่างนํ้าและนํ้ายาโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate) เพื่อ
ดับเพลิง โดยใช้หลักการสร้างฟองโฟม หรือสร้างผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพื่อกัน้ ออกซิเจนจาก
เชือ้ เพลิง โดยระบบโฟมดับเพลิงมีอุปกรณ์สาํ คัญ ได้แก่
- ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบถุง (Bladder Tank) ใช้บรรจุโฟมดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงทีเ่ กิดจาก
นํ้ามันได้

- นํ้ายาโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate)
a) Aqueous Film Forming Foam นํ้ ายาโฟมที่ ใ ช้ สํ า หรับ ดั บ ไฟที่ เ กิ ด จากสารไฮโดรคาร์ บ อ
(Hydrocarbon) เช่น นํ้ ามันดิบ นํ้ ามันเบนซิน นํ้ ามันเชื้อเพลิง เป็ นต้น ไม่เหมาะกับการดับไฟที่
เกิดจากสาร Polar Solvent (สารละลายทีม่ นี ้ําเป็ นตัวทําละลาย) เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์
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b) Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam นํ้ ายาโฟมที่ใช้สําหรับ ดับ ไฟที่เกิด จากสาร
ไฮโดรคาร์บอน และสาร Polar Solvent
- หัวฉีด ข้อต่อต่างๆ เช่น อุปกรณ์ฉีดโฟม วาล์วควบคุม เป็ นต้น
2.

ระบบดับเพลิ งอัตโนมัติด้วยแก๊ส ชนิดระบบดับเพลิงอัตโนมัตดิ ว้ ยแก๊ส ได้แก่
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2 )

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ชนิดก๊าซไนโตรเจน (N2 )

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200

-

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230

ทัง้ นี้ ในการดํา เนิ น งานโครงการต่ างๆ บริษัท ฯ อาจทําประกัน ภัย กับ บริษัท ประกัน ภัย เพื่อปกป้ องความ
เสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการติดตัง้ ระบบงาน โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแต่ละงานเป็ นคราวๆ ไป
เช่น การทําประกันความเสียหายของสินค้า/ทรัพย์สนิ ของผูว้ ่าจ้างในกรณีการติดตัง้ ระบบดับเพลิงในพืน้ ที่ท่มี ี
การใช้งาน อาทิ คลังสินค้าทีม่ สี นิ ค้าเก็บอยู่ เป็ นต้น รวมถึงบริษทั ฯ ได้เพิม่ การคุม้ ครองถึงความบาดเจ็บทาง
ร่างกายต่อลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ ให้บริการตามระยะเวลาที่กําหนด (Regular Service)
โดยการเข้าตรวจเช็คอุป กรณ์ ท่จี ําหน่ ายเมื่อครบตามกําหนด กรณี ท่สี นิ ค้าหรืออุป กรณ์ นัน้ ที่ยงั อยู่ในระยะ
ประกัน หรืออยูใ่ นสัญญาบริการ ทัง้ นี้ ในกรณีสนิ ค้าทีจ่ าํ หน่ายให้ลูกค้ามีปญั หา บริษทั ฯ จะติดต่อประสานงาน
กับผู้จําหน่ ายสินค้าในต่างประเทศ พิจารณาสาเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพื่อเจรจาเคลมประกัน
สิน ค้าตามข้อตกลงการรับ ประกัน สิน ค้า กล่าวคือ มีระยะเวลาประกัน สิน ค้าประมาณ 1-2 ปี นับ แต่ วนั ที่
สินค้าออกจากท่าเรือของประเทศผูจ้ าํ หน่ายสินค้านัน้ ๆ

ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้า 14

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

2. ผลิ ตภัณฑ์ระบบทําความเย็น
2.1 คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ใช้สาํ หรับอัดสารทําความเย็น (นํ้ายาทําความเย็น) ในสถานะทีเ่ ป็ นไอ
โดยสร้างแรงดัน ส่งไปตามท่อนํ้ายาทีเ่ ป็ นท่อทองแดง ไปยัง คอยล์เย็น คอยล์รอ้ น เอ็กแปนชันวาล์
่ ว โดย
มีคอมเพรสเซอร์เป็ นส่วนประกอบหนึ่งในชุดคอนเด็นซิง่ ยูนิต (Condensing Unit)

Piston

Screw

Scroll

2.2 คอยล์ร้อน (Condenser) เป็ น อุ ป กรณ์ ค วบแน่ น สารทําความเย็น ที่มคี วามดัน สูง และเปลี่ยนสถานะ
นํ้ ายาจากไอให้กลายเป็ นของเหลว โดยการระบายความร้อนออกจากนํ้ ายาด้วยพัดลมระบายอากาศ
ทีเ่ รามองเห็นจากภายนอกตัวคอยล์รอ้ น

2.3 คอยล์เย็น (Evaporator) เป็ นอุปกรณ์ ระเหยสารทําความเย็นที่ความดันตํ่า และเปลี่ยนสถานะนํ้ ายา
จากของเหลวกลายเป็ นไอ โดยการพาความเย็นในตัวคอยล์เย็นออกสูห่ อ้ งเพื่อทําให้อุณหภูมใิ นห้องเย็น
ลงด้วยพัดลม ทีเ่ รามองเห็นติดตัง้ แขวนอยูบ่ นเพดานในห้อง

junior DF

comfort DP
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2.4 วาล์วควบคุมระบบทําความเย็น ได้แก่


วาล์ ว ลดความดัน (Expansion Valve) ใช้ สํ า หรับ ลด
ความดันของสารทําความเย็นในคอยล์เย็น ซึ่งเป็ นการ
ควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิร ะเหย ในคอยล์เย็น วาล์ว ได้ ร บั การ
ออกแบบสําหรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง สําหรับงาน
อุณหภูมริ ะบบปรับอากาศ (Air Condition) งานห้องเย็น
(Cold Room) และงานห้องเย็นจัด (Freezer Room)



วาล์วเปิ ด -ปิ ดไฟฟ้ า(Solenoid Valve) ถูก ออกแบบมา
หลากหลายสําหรับการใช้งานเฉพาะในโรงงานทําความ
เย็นที่ มีทุกแรงดันไฟฟ้าและทุกช่วงความถี่ นอกจากนี้
วาล์วยังสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
ได้ดว้ ย



วาล์วปิ ด(BML) เป็ นวาล์วแบบใช้มอื เปิ ด-ปิ ด ออกแบบ
มาสํา หรับ ติด ตัง้ ในท่ อ สารทํ าความเย็น ด้า นของเหลว
ด้านดูด และด้านก๊าซร้อนของระบบทําความเย็น วาล์ว
สามารถเชื่อมต่อกับท่อทองแดงด้วยการเชื่อมหรือขัน
เกลียว



บอลวาล์ว(GBC) เป็ นวาล์วแบบใช้มอื เปิ ด-ปิ ด ในการใช้
งานสารทําความเย็นสามารถไหลได้ทงั ้ สองทิศทางตาม
ความต้องการ วาล์ว GBC ได้รบั การออกแบบมาสําหรับ
ติดตัง้ ในท่อทีม่ คี วามหนาแน่ นของประเก็นสูง และยังทํา
ให้แรงดัน ที่สูญ เสียน้ อยลง มีการไหลของสารทําความ
เย็น สูง สุ ด เมื่อ เปิ ด อย่ า งเต็ ม ที่ วาล์ ว GBC ได้ ร บั การ
ออกแบบ
สําหรับการดําเนินงานในช่วงอุณหภูมทิ ่กี ว้างและได้รบั
การรับ รองให้ใช้ก ับ สารทํ า ความเย็น fluorinated ใดๆ
ก็ได้ วาล์ว GBC มาตรฐานอาจถูกนํามาใช้ในการใช้งาน
โดยใช้สารทําความเย็นแรงดันสูงรวมทัง้ R410A สําหรับ
การใช้ง าน CO2 สามารถใช้ ไ ด้ ก ับ ความดัน สูง สุ ด ถึง
90 บาร์ (1300 psig)

ทัง้ นี้ บริษัทเป็ นเจ้าของ ตราสิ นค้ า “Blue Ice” (บลูไอซ์) สําหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ ทําความเย็น ได้แก่
วาล์วระบบทําความเย็น อุปกรณ์ระบายความร้อน อุปกรณ์ดดู ความชืน้ และมาตรวัดความดัน เป็ นต้น
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2.5 ชุดคอนเดนซิ่ งยูนิต (Condensing units) บริษทั ฯ ได้ออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิง่ (Condensing
Units) ตามมาตรฐานยุโรปเพื่อการใช้งานที่ทนทานยาวนาน เพื่อความสะดวกในการบริการและติดตัง้
ง่าย สามารถเลือกได้หลากหลายอุณหภูม ิ เหมาะอย่างยิง่ สําหรับห้องแช่แข็ง ห้องเก็บความเย็น ไฮเปอร์
มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซือ้ อุตสาหกรรมทําความเย็น ระบบปรับอากาศ หรือทีต่ อ้ งการความ
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ อุณ หภูมหิ ้องมีให้เลือกตัง้ แต่ -30°C ถึง +25°C ความสามารถในการทํา
ความเย็นตัง้ แต่ 4 ถึง 112 กิโลวัตต์ หรือ 2 ถึง 50 hp

2.6 อุปกรณ์ ควบคุมการละลายนํ้ าแข็งอัตโนมัติ (DOD) เหมาะสําหรับการใช้งานในห้องเย็นทุกชนิดเพื่อ
เก็บรักษาสินค้า ไมโครโพรเซสเซอร์ใน DOD จะช่วยในการควบคุมอุณหภูม ิ การจัดการพลังงาน และ
ระดับความชื้นในอากาศ รวมถึงความถี่ในการละลายนํ้ าแข็ง ให้เป็ นไปตามสภาวะการทํางานที่แท้จริง
โดยไม่ตอ้ งปรับแต่งค่าใดๆให้ยงุ่ ยากเหมือนอุปกรณ์ควบคุมยีห่ อ้ อื่นๆ ทําให้งา่ ยต่อการนําไปใช้งาน ด้วย
ระบบควบคุมการละลายนํ้ าแข็งอัจฉริยะที่แม่นยํา รวมถึงการนํ าพลังงานที่เหลือในการละลายนํ้ าแข็ง
(Latent Energy) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานได้ถงึ 15 - 25%
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2.7 อุป กรณ์ ป ระหยัด พลังงาน ( INVERTER ) ช่วยควบคุม ความเร็วรอบของเครื่อง
คอมเพรสเซอร์ให้ทํางานอย่างต่อเนื่อง ตามสภาวะโหลดการทําความเย็นที่เป็ นจริง
ด้วยการควบคุมการทํางานอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทําความเย็น
และช่วยลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมใิ นพืน้ ที่ทําความเย็น ทําให้อุณหภูม ิ ณ จุดทํา
ความเย็นมีความแม่นยํา ส่งผลให้ระดับอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้มคี วามสมํ่าเสมอ ทําให้สนิ ค้า
ที่จดั เก็บมีคุณภาพดี และคงความสดได้ยาวนาน สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ได้มากสูงสุดถึง 40% รวมทัง้ ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ให้นานขึน้
เพราะในขณะทีเ่ ริม่ ทํางาน คอมเพรสเซอร์จะไม่เกิดอาการฉุดกระชากแต่อย่างใด
3. ผลิ ตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและสุขาภิ บาล
3.1 วาล์วเปิ ดปิ ดนํ้า ใช้ควบคุมการไหลของนํ้าไม่วา่ จะเป็ นการปิ ด-เปิ ด หรือปรับอัตราการไหลของนํ้า
แบ่งเป็ นประเภทหลักๆ คือ


วาล์ว ประตู น้ ํ า (Gate Valve) ใช้สํา หรับ ปิ ด -เปิ ด นํ้ า มีน้ ํ าหนั ก มาก
ั ๊ ้า
ใช้เนื้อทีใ่ นการติดตัง้ เหมาะสําหรับใช้ในห้องเครือ่ งสูบนํ้า ห้องปมนํ
ดับ เพลิง ใช้ภ ายนอกอาคารหรือ พื้น ทีท่ ัว่ ไป ไม่ เหมาะสํา หรับ ใช้
ควบคุมอัตราการไหล



วาล์วปี กผีเสื้อ (Butterfly Valve) ใช้สําหรับปิ ด-เปิ ดนํ้ า มีน้ ํ าหนักเบา
ใช้พ้นื ทีน่ ้อยในการติดตัง้ ใช้ตดิ ตัง้ ในอาคารหรือพื้นทีท่ วไป
ั ่ ไม่เหมาะ
สําหรับใช้ควบคุมอัตราการไหลของนํ้า



บอลวาล์ว (Ball Valve) ใช้สาํ หรับปิ ด-เปิดนํ้า เหมาะกับการใช้กบั ท่อขนาดเล็ก
สามารถปิด-เปิดนํ้าได้ทนั ที การรัวซึ
่ มมีน้อยกว่าการใช้วาล์วประตูน้ ํา เนือ่ งจาก
หน้าสัมผัสของวาล์วปิดสนิทกว่า



โกล์บวาล์ว (Globe Valve) ใช้สาํ หรับควบคุมอัตราการไหลของนํ้ าเป็ นวาล์วที ่
ทําให้แรงดันของนํ้าลดลงระหว่างส่วนหน้าวาล์วและส่วนหลังวาล์ว



วาล์ ว ปรับ ปริม าณนํ้ า (Balancing Valve) ใช้ สํ า หรับ ปรับ
สมดุลของนํ้ าในระบบปรับอากาศ เพือ่ ปรับอัตราการไหลให้
ได้ ค่าตามทีต่ ้องการ มีคุณสมบัติปรับปริมาณนํ้ าให้ไหลเข้า
เครือ่ งส่ง ลมเย็น ในระบบปรับ อากาศให้ต รงตามสถานะที ่
ออกแบบ



วาล์วควบคุ ม อุ ณ หภูม ิแ ละปรับ อัตราการไหลแรงนํ้ า
อัตโนมัติ (PICV) ใช้สาํ หรับควบคุมการเปิ ดปิ ดนํ้ าเย็น
และปริมาณอัตราการไหลของนํ้าทีส่ ง่ เข้าเครือ่ งลมเย็น
ในระบบปรับอากาศ เพือ่ ให้เครือ่ งปรับอากาศ ส่งความ
เย็นได้ตามทีไ่ ด้กาํ หนดไว้

ทัง้ นี้ นอกเหนือจากการนํ าเข้าและจัดจําหน่ ายตราสินค้าจากต่างประเทศที่มชี ่อื เสียง บริษทั ฯ ยังเป็ น
เจ้าของ ตราสิ นค้า “Valtec” (วาล์วเทค) สําหรับผลิตภัณฑ์วาล์วและผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและ
ปรับอากาศ
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3.2

เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอร์โมมิ เตอร์ (Thermometer)
3.2.1 เกจวัด ความดัน (Pressure Gauge) ใช้ สํ า หรับ แสดงค่ า แรงดัน มี ห น่ ว ยเป็ นแรงปอนด์

ต่อตารางนิ้ว (PSI) และกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2) แบ่งเป็ นประเภทหลักๆ คือ


เกจวัด ความดัน แบบมีน้ํ า มัน (Liquid Filled Gauge) เหมาะ
สําหรับติดตัง้ ในที่ท่มี กี ารสันสะเทื
่
อน ช่วยลดแรงกระแทกของ
แรงดัน ทําให้ยดื อายุการใช้งานให้นานขึน้



เกจวัด ความดัน แบบไม่ ม ีน้ํ า มัน (Non-Filled Gauge) เหมาะ
สําหรับติดตัง้ ทัวไป
่

3.2.2 เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) ใช้สาํ หรับวัดระดับอุณหภูมหิ รือความร้อน แบ่งเป็ นประเภท
หลักๆ คือ


เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว (Liquid-in-Glass Thermometer)
ใช้สาํ หรับวัดอุณหภูมทิ วไป
ั ่ มีคุณสมบัตขิ ยายตัวของของเหลว
เมื่อได้รบั ความร้อน และหดตัวเมื่อคลายความร้อนจะมีหน่ วย
เป็ นองศาฟาเรนไฮต์ (F) และองศาเซลเซียส (C)



เท อ ร์ โ ม มิ เต อ ร์ แ บ บ ไ บ เม ทั ล (BiMetal Thermometer)
มีคุณสมบัตขิ ยายตัวของโลหะ 2 ชนิด เมื่อได้รบั ความร้อนโลหะ
ทัง้ 2 ชนิด เกิดการขยายตัวไม่เท่ากัน โดยทัวไป
่ วัดอุณหภูม ิ
อยูใ่ นช่วง -75 C ถึง 550 C

(1)

Flow Switch ใช้สํา หรับ ตรวจจับ การไหลของนํ้ า มีคุ ณ สมบัติป้ องกัน
ั ๊ ้ า เนื่ อ งจากนํ้ า ไม่ไหล โดยติด ตัง้ อยู่ในทิศ ทาง
ความเสีย หายของป มนํ
เดียวกับการไหลของนํ้าในท่อ

(2)

แผ่นกรองอากาศ (Aluminum Filter) แบบล้างนํ้ าได้ สามารถกรองฝุ่น
สิง่ สกปรกในอากาศ ช่วยให้การระบายอากาศมีค วามสะอาดมากยิ่งขึ้น
ใช้สํา หรับ ป้ องกัน ฝุ่น และสิ่ง สกปรกเข้า ไปอุ ด ตัน ในเครื่อ งปรับ อากาศ
มีคุณ สมบัติล้างนํ้ าได้ สามารถกรองฝุ่น สิง่ สกปรกในอากาศ ช่วยให้การ
ระบายอากาศมีความสะอาดมากยิง่ ขึน้

(3)

ข้อต่อ (Grooved Coupling and Fitting) ใช้สาํ หรับเป็ นข้อต่อเพื่อเชื่อม
ท่อในระบบปรับอากาศ โดยไม่ต้องใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าในการเชื่อมท่อ
สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของท่อและ
อาคาร เพราะถูกออกแบบมาให้รองรับการเคลื่อนตัว และการหัน
เหของท่อได้
ท่ อทองแดงและข้อต่ อทองแดง เหมาะสําหรับใช้ในงานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ
ทุ ก ชนิ ด ทัง้ นี้ ท่ อ ทองแดงที่บ ริษัท ฯ จัด จํา หน่ า ยมีห ลายประเภทและขนาด โดยมีท งั ้ ท่ อ ตรง
(ขนาด K, L ,M) ท่อม้วน (Pancake coil) รวมถึงข้อต่อทองแดงชนิดต่างๆ บริษัทเป็ นเจ้าของ
ตราสิ นค้า “Koppar” (ค๊อปป้ า) สําหรับผลิตภัณฑ์ทอ่ ทองแดง

(4)
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COPPER TUBE and PANCAKE
(5)

COPPER FITTING

BRAZING ROD

นํ้ายาสารทําความเย็น ทําหน้าทีเ่ ป็ นสารตัวกลางสําหรับถ่ายเทความร้อนออกจากห้องโดยสาร
โดยดูดซึมความร้อนเข้าสูต่ วั เองในขณะที่ อุณหภูม ิ และ ความดันตํ่า และ ถ่ายเทความร้อนออก
จากตัวเองในขณะที่ อุณหภูมแิ ละ ความดันสูง

ทัง้ นี้บริษทั เป็ นเจ้าของ ตราสิ นค้า “Yuki” (ยูกิ) ซึ่งเป็ นตราสินค้าสําหรับผลิตภัณฑ์น้ํายาทําความเย็น
คือ

4. ผลิ ตภัณฑ์ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์
4.1) เครื อ่ งพิ มพ์ ร ะบบ Ink Jet (CIJ – Continuous InkJet) ใช้ สํ า หรับ

พิมพ์วนั ที่ผลิต วันที่หมดอายุ และล๊อตนัมเบอร์ ลงบนสินค้าได้เกือบทุก
ประเภทเช่น พลาสติก โลหะ แก้ว กระจก อลูมเิ นียม ฟิ ล์ม กระดาษ ไม้
และไม้ส งั เคราะห์ รวมถึงพื้น ผิว ต่ างๆ เช่น พื้น ผิว เรีย บ ขรุข ระ หรือ
โค้งเว้า ทําให้เป็ นเทคโนโลยีการพิมพ์ท่ปี รับใช้งานได้หลากหลายและ
ได้รบั ความนิยมสูง เหมาะสําหรับใช้งานกับสายพานการผลิตอัตโนมัติ
กึ่ง อัต โนมัติ หรือ ติด ตัง้ ใช้ง านร่ว มกับ เครื่อ งจัก รอื่น นอกจากนี้ ย ัง มี
ข้อเด่น คือ มีระบบป้ องกัน หัวฉีดอุดตัน ปรับใช้งานได้ทุ ก
รูปแบบ มีหมึกให้เลือกหลายสี หลากคุณสมบัติ ค่าใช้จ่าย
ในการพิมพ์ต่าํ
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4.2) เครื อ่ งพิ ม พ์แ บบเลเซอร์ (laser printer) ใช้สํา หรับ พิม พ์วนั ที่ผ ลิต
วันทีห่ มดอายุ และล๊อตนัมเบอร์ ฯลฯ ลงบนสินค้าประเภทพลาสติก แก้ว
กระดาษ และสติกเกอร์ เป็ นระบบแสงเลเซอร์ทใ่ี ช้พลังงานความร้อนทํา
ปฏิกริ ยิ ากับพืน้ ผิวพิมพ์เป็ นตัวเลข/ตัวอักษรโดยไม่ตอ้ งใช้หมึก ทํางาน
อัตโนมัตบิ นสายพานการผลิต โดยป้อนตัวเลขหรือตัวอักษรที่ต้องการ
พิม พ์ ท่ีห น้ า จอคอนโทรล และอัพ เดทตามวัน เวลาจริง มี
ข้ อ เด่ น คื อ ป ระห ยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ย ค วาม เร็ ว สู ง ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพการผลิต และลดภาระการดู แ ล/บํ า รุ ง รัก ษา
ระหว่างใช้งาน
4.3) เครือ่ งพิ มพ์ระบบ Thermal transfer ใช้สาํ หรับพิมพ์วนั ทีผ่ ลิต วันที่
หมดอายุ และล๊อตนัมเบอร์ โลโก้ บาร์โค๊ด และ QR Code ฯลฯ ลงบน
ฟิ ล์ม พลาสติก กระดาษ ที่ซ่ึงผิว เรีย บ เครื่อ งพิม พ์ร ะบบ Thermal
transfer ใช้ ค วามร้ อ นของหั ว พิ ม พ์ ล ะลายหมึ ก เพื่ อ พิ ม พ์ ต ั ว เลข
ตั ว อั ก ษร บนขนาดพื้ น ที่ พิ ม พ์ ใ หญ่ กว่ า 70 มม. พิ ม พ์ ข้ อ ความ
รายละเอียดได้อย่างถูกต้อง และคมชัด สามารถระบุขอ้ ความทีต่ อ้ งการ
พิมพ์ทห่ี น้าจอคอนโทรล และอัพเดทตามวัน เวลาจริง ติดตัง้ ใช้งานกับ
เครื่องบรรจุสนิ ค้าชนิดซองได้ทุกประเภท มีขอ้ เด่นคือ เป็ นเทคโนโลยีสะอาด คุณภาพสูง คมชัด
อ่ า นง่า ย สวยงาม พิม พ์ ข้อ มู ล ปริม าณมาก ๆ ได้เหมาะสม ประหยัด ค่ า ใช้จ่า ย ความเร็ว สูง
เทคโนโลยีสะอาด
4.4) เครื อ่ งพิ ม พ์ร ะบบดิ จิ ต อล เป็ น เครื่อ งพิม พ์ในระบบการพิม พ์ท่ีให้ค วามละเอีย ดสูง รวดเร็ว
สามารถเพิม่ รายละเอียดและลูกเล่นเพื่อดึงดูดความสนใจบนบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ด้วยความสามารถใน
การพิมพ์ Running number และ Random number ซึ่งเหมาะกับงานพิมพ์ฉลาก ตั ๋ว หรือคูปอง
เป็ นต้น

4.5) เครือ่ งพิ มพ์แบบสามมิ ติ (3D Printer) เป็ นเครือ่ งพิมพ์ในการสร้างโมเดลเสมือนจริงหรือการขึน้
รูป ชิ้น งานตามแบบเฉพาะของลูก ค้า โดยพิม พ์ช้ิน งานด้วยนํ้ ายาเรซิ่น ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ และ
คุณภาพสูง ในการสร้างงานเสมือนจริง มีพ้นื ผิวชิ้นงานที่เนียนเรียบและคมชัดทุกจุด เหมาะกับ
งานพิมพ์เช่น การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ ทันตกรรม อุปกรณ์ ช่วยฟงั จิวเวลลี่ และยาน
ยนต์ เป็ นต้น ปจั จุบนั บริษทั ฯ จําหน่ายและให้บริการงานพิมพ์แบบสามมิตสิ าํ หรับลูกค้า
อุตสาหกรรมและทัวไปที
่ ต่ อ้ งการสร้างชิน้ งานต้นแบบทีต่ อ้ งการ
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4.6) เครือ่ งพิ มพ์บรรจุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ บรรจุภณ
ั ฑ์อืน่ ๆ ได้แก่ เครื่องฉลุอกั ษรสําหรับงานพิมพ์
ข้างบรรจุภณ
ั ฑ์ชน้ิ ใหญ่ทไ่ี ม่เหมาะกับการลําเลียงบนสายพานการผลิต เครื่องพิมพ์แบบฟอยล์รอ้ น
(hot foil printer) เครื่องพิมพ์ชนิดลูกกลิ้ง เครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลาก (Print & Apply Labeler)
และชุดแสตมป์วนั ที่ เป็ นต้น
4.7) อุปกรณ์การพิ มพ์ และวัสดุส้ ิ นเปลืองประเภทต่างๆ ได้แก่ นํ้าหมึกพิมพ์ นํ้ายาผสมหมึก นํ้ายา
ล้างหมึก ริบบอนหมึก นํ้ ายาเรซิ่น ชุดกรอง และอะไหล่เครื่องอุปกรณ์ เครื่องตัดกระดาษกาวนํ้ า
อัตโนมัติ เครือ่ งพิมพ์แบบ Manual ชุดลูกกลิง้ และเครือ่ งฉลุอกั ษรฟอยล์พมิ พ์วนั ทีผ่ ลิต เป็ นต้น
การรับประกันสิ นค้าหรือบริ การตรวจเช็คตามระยะเวลาของบริ การ
บริษัท ฯ รับประกันความเสีย หายหรือชํารุดของสิน ค้าทุก ชนิ ด ตามเงื่อนไขการรับ ประกัน สิน ค้าที่บริษัท ฯ
จําหน่ ายหรือติดตัง้ ให้แก่ลูกค้าเป็ นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งสินค้าของบริษทั ฯ ได้รบั การรับประกันมาจากผู้ผลิตสินค้าอีก
ทอดหนึ่งเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 1 ปี นอกจากนี้ ภายหลังติดตัง้ งานโครงการแล้วเสร็จ บริษทั ฯ มีการรับประกัน
ผลงานหลังติดตัง้ โดยรับประกันสินค้าที่จําหน่ ายตามเงื่อนไขการรับประกันเป็ นเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ผลิตสินค้ามีการ
รับประกันสินค้าทีจ่ าํ หน่ายให้แก่บริษทั ฯ อย่างน้อย 1 ปี เช่นเดียวกัน
คลังสิ นค้าและการจัดส่งสิ นค้าให้แก่ลกู ค้า
บริษทั ฯ มีคลังสินค้ารวม 3 แห่ง โดย คลังสินค้าหลัก ตัง้ อยู่เลขที่ 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พืน้ ทีเ่ ช่ารวม 2,482 ตารางเมตร ซึง่ เช่าจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ (รายละเอียด โปรด
พิจารณาส่วนที่ 2 (10) รายการระหว่างกัน) เพื่อใช้เป็ นพืน้ ทีเ่ ก็บผลิตภัณฑ์วาล์ว และผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ระบบ
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดจิ ติ อล รวมทัง้ ใช้เป็ นพืน้ ทีก่ ารประกอบชิน้ ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ
ตามคําสังซื
่ อ้ คลังสินค้าแห่งที่ 2 ตัง้ อยูท่ ่ี 38/43 หมู่ 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี พืน้ ทีร่ วม 105
ตารางเมตร ซึ่งเช่ากับบุคคลภายนอกทีใ่ ห้บริการคลังสินค้าและไม่มคี วามเกี่ยวข้องกับบริษทั ฯ เพื่อใช้เป็ นพืน้ ที่เก็บ
สารเคมีอนั ตรายทีส่ งซื
ั ่ อ้ จากผูผ้ ลิต และรอการจัดส่งให้แก่ลกู ค้า หรือนําไปใช้ในงานโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิงให้แก่
ลูกค้า และคลังสินค้าแห่งที่ 3 ตัง้ อยู่ท่ี 1/36 หมู่ท่ี 15 ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
10240 พืน้ ทีร่ วม 1,575 ตารางเมตร ซึง่ เช่ากับบุคคลภายนอกทีใ่ ห้บริการคลังสินค้าและไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับบริษทั
ฯ เพื่อใช้เป็ นพื้นที่เก็บเก็บผลิตภัณฑ์วาล์ว และผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็น (รายละเอียดสรุปสัญญาเช่าคลังสินค้า
พิจารณาในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ หัวข้อ 4. ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 4.3.4 สัญญาเช่าอาคาร
คลังสินค้า)
บริษทั ฯ จัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าให้แก่ลูกค้า (ค่าจัดส่งรวมอยู่ในราคาสินค้าแล้ว) โดยใช้รถบรรทุกขนส่งของ
บริษทั ฯและรถบรรทุกขนาดต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้วา่ จ้างผูป้ ระกอบการขนส่งจากภายนอกทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องใดๆ กับ
บริษัท ฯ ซึ่ง ผ่ า นการคัด เลือ กและขึ้น ทะเบีย นผู้ข าย (Approved Vendor List ,AVL) กับ บริษัท ฯ จํ า นวน 13 ราย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ทําประกันภัยสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าเพื่อคุ้มครองอุบตั ิเหตุท่อี าจเกิดขึน้ ในระหว่างการเก็บ
สินค้าหรือการปฏิบตั งิ านโดยคุม้ ครองภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ลมพายุ นํ้ าท่วม รวมถึงอุบตั เิ หตุ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคลังสิน ค้าที่ส่งผลให้ทรัพย์สนิ เสียหาย ซึ่งปจั จุบนั การประกันภัยครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สนิ ใน
สํานักงานใหญ่และสินค้าในคลังสินค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25591 รวมทัง้ บริษทั ฯ มีการทําประกันภัยสินค้าทีข่ นส่ง
ในประเทศสําหรับคําสังซื
่ อ้ ทีม่ มี ลู ค่าสูง เพื่อคุม้ ครองความเสียหาย หรือ ความสูญเสียของสินค้าจากอุบตั เิ หตุ การยก
ขนสินค้าขึน้ ไปยังพาหนะที่ใช้ขนส่ง และคุม้ ครองตลอดระยะเวลาที่สนิ ค้านัน้ อยู่บนพาหนะที่ใช้ขนส่ง โดยมีบริษทั ฯ
เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์แต่เพียงผูเ้ ดียว และตัง้ แต่ปี 2555 - ปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังไม่มปี ระวัตกิ ารเคลมประกันภัยสินค้าที่
เกิดจากเหตุการณ์ใดๆ
1

บริษทั กําหนดทุนประกันภัยในแต่ละปี โดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สนิ ตามงบการเงินงวดล่าสุดก่อนทีจ่ ะมีการทําประกันภัยนัน้ ๆ
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กระบวนการรับสิ นค้าเข้าเก็บในคลังสิ นค้าและการจัดส่งสิ นค้าให้แก่ลกู ค้า
 กระบวนการขัน้ ตอนการรับสิ นค้าจากผูผ้ ลิ ตสิ นค้า
1. เมือ่ พนักงานคลังสินค้าได้รบั ใบสังซื
่ อ้ จากแผนกจัดซือ้ จะจัดเตรียมบาร์โค้ดสินค้า สถานทีจ่ ดั วางสินค้า
2. เมื่อมีการส่งสินค้ามาทีค่ ลังสินค้า พนักงานคลังสินค้าจะตรวจรับสินค้าตามรายละเอียดทีไ่ ด้รบั แจ้งจากแผนก
จัดซือ้ ติดบาร์โค้ดทีส่ นิ ค้า จัดทําใบแจ้งรับสินค้า
3. พนักงานคลังสินค้าซึ่งทําหน้าที่จดั เก็บสินค้า จะตรวจสอบประเภท สภาพสินค้า จํานวน และบาร์โค้ดกับใบ
แจ้งรับสินค้าว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกัน จากนัน้ นําสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า จัดเรียงสินค้าที่รบั เข้าก่อนไว้
ด้านนอกและสินค้าที่รบั เข้าทีหลังจัดเรียงไว้ด้านใน เพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายต่อไป และบันทึกสต็อ
คสินค้า พร้อมทัง้ ส่งรายละเอียดให้แก่แผนกอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ แผนกจัดซือ้ และแผนกบัญชี
4. ในกรณีทต่ี รวจรับไม่ตรงตามการสังซื
่ อ้ หรือมีสนิ ค้าชํารุด เสียหาย พนักงานคลังสินค้าจะแจ้งข้อมูลมาทีแ่ ผนก
จัดซือ้ เพือ่ ให้ตรวจสอบ และดําเนินการแจ้งผูผ้ ลิต และ/หรือ บริษทั ทีร่ บั ประกันภัยสินค้าต่อไป
 กระบวนการและขัน้ ตอนการเบิ กสิ นค้าเพือ่ จัดส่งให้แก่ลกู ค้า
1. พนักงานจัดส่ง บันทึกรายการจัดของ (Picking List) ส่งมอบให้แก่พนักงานคลังสินค้า เพื่อเตรียมสินค้าส่ง
มอบให้แก่ลกู ค้า รวมทัง้ ทําหน้าทีต่ รวจสอบรายชื่อลูกค้า ปริมาณสินค้า สถานทีส่ ง่ มอบ เพื่อวางแผนเส้นทาง
การจัดส่งสินค้า ติดต่อประสานงานกับฝา่ ยการเงินเพือ่ รับเอกสารทีใ่ ช้ในการจัดส่งสินค้า
2. พนักงานจัดส่ง จัดทําใบควบคุมการขนส่งสินค้า เพื่อบันทึกรายการในแต่ละเส้นทางการจัดส่งให้เรียบร้อย
ภายในเวลา 9.00 น. ของทุกวันทําการ เพื่อให้ฝ่ายขายมีขอ้ มูลประสานงานกับลูกค้าในการแจ้งช่วงเวลา
โดยประมาณทีส่ นิ ค้าจะส่งถึง
3. ในกรณีการขนส่งสินค้าเร่งด่วน หรือการจองเวลาจัดส่งสินค้าล่วงหน้า พนักงานจัดส่งจะรับใบแจ้งการจัดส่ง
สินค้าจากพนักงานขาย และทําหน้าทีป่ ระสานงานกับผูใ้ ห้บริการขนส่งตามรายชื่อทีบ่ ริษทั ฯ ได้อนุมตั ไิ ว้ โดย
แจ้งผู้ให้บริก ารขนส่งถึงกําหนดเวลาในการเข้ารับสิน ค้า ณ คลังสิน ค้า กําหนดเวลาในการส่งมอบ และ
เส้นทางในการส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้า และจัดทําใบควบคุมการขนส่งสินค้า
4. พนัก งานจัด ส่ง ส่งเอกสารที่ใช้ในการจัด ส่งสิน ค้า รวมทัง้ ใบควบคุ ม การขนส่งสิน ค้าให้พ นั ก งานขับ รถ/
พนั ก งานส่ง ของโดยพนั ก งานขับ รถ/พนั ก งานส่ง ของตรวจสอบประเภทผลิต ภัณ ฑ์ จํ า นวนสิน ค้า กับ
รายละเอียดเอกสารทีใ่ ช้ในการจัดส่ง และเซ็นชื่อผูร้ บั สินค้าในสําเนาส่วนของคลังสินค้า จากนัน้ นําสินค้าออก
จากพื้น ที่เตรียมจ่ายขึ้น รถตามเส้น ทางที่ได้วางแผนไว้ และจัดส่งสิน ค้าตามเส้น ทาง ชี้แจงและทบทวน
รายการสินค้าทีส่ ง่ มอบกับเอกสารทีใ่ ช้ในการจัดส่งกับลูกค้า และให้ลกู ค้าเซ็นชื่อผูร้ บั สินค้าในเอกสารทีใ่ ช้ใน
การจัดส่ง จากนัน้ นําเอกสารประกอบด้วยเอกสาร อาทิ ต้นฉบับใบวางบิล สําเนาใบกํากับภาษี กลับคืนจาก
ลูกค้าและนําส่งให้พนักงานจัดส่งเพื่อทําหน้าทีร่ วบรวมเอกสารให้หน่ วยงานการเงินติดตามการชําระเงินตาม
ระเบียบปฏิบตั ทิ างการเงินและบัญชีต่อไป
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คุณภาพและมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ที่จาํ หน่ าย
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่จดั จําหน่ าย เพื่อให้ลูกค้ามันใจในคุ
่
ณภาพและ
ความปลอดภัยของสินค้า ว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดทีล่ กู ค้าได้ตกลงไว้กบั บริษทั ฯ โดยสินค้าทีบ่ ริษทั ฯ จัดจําหน่ ายส่วน
ใหญ่ ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)2 และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual)3 และ/
หรือมาตรฐาน BS (British Standard)4 และ/หรือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)5 และ/หรือมาตรฐาน
EN (European Standard) สําหรับสินค้าว่าจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ จะผลิตภายใต้มาตรฐาน BS หรือ
ASTM International รวมทัง้ ระบบงานทุกระบบของบริษทั ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008

2

3
4

5

Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters’ Laboratories Inc. (UL) ซึ่ง เป็ น องค์ ก รอิส ระที่ไ ม่
แสวงหาผลกําไรในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นผูด้ ําเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ จัดทํามาตรฐานด้านความปลอดภัย และให้การรับรอง
ความปลอดภัยของสินค้า
Factory Mutual (FM) หน่วยงานทีท่ าํ การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภยั ของกลุ่มประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบัน มาตรฐานแห่ ง ประเทศสหราชอาณาจัก ร (The British Standard
Institution หรือ BSI)
Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย
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2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ มอุตสาหกรรม
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจนํ าเข้าและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็น ผลิตภัณฑ์
ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล และผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดจิ ติ อลสําหรับอุตสาหกรรม รวมทัง้ ให้บริการให้คําปรึกษา
ออกแบบ และติดตัง้ ระบบดับเพลิงให้กบั งานโครงการต่างๆ โดยสินค้าส่วนใหญ่ท่เี กี่ยวข้องกับวิศวกรรมอาคาร เช่น
ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทําความเย็น กว่าร้อยละ 45–50 ของรายได้จากการขาย
จําหน่ ายให้แก่กลุ่มลูกค้าผูร้ บั เหมาซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผูร้ บั เหมาก่อสร้างงานอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานต่างๆได้แก่
อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โครงการรถไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และห้องเย็น
เป็ นต้น ทําให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็ น
อุ ต สาหกรรมที่ ม ีก ารเติ บ โตสอดคล้ อ งกับ การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ หรือ การเติ บ โตของผลิต ภัณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แต่จะมีความผันผวนมากกว่า กล่าวคือ เมื่อเศรษฐกิจเริม่ ขยายตัว
การก่ อ สร้า งอสัง หาริม ทรัพ ย์ต่ า งๆ จะขยายตัว ได้ม ากและเร็ว กว่า แต่ เมื่อ เศรษฐกิจ เริ่ม ชะลอตัว การก่ อ สร้า ง
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะชะลอตัวลงเร็วกว่า และสอดคล้องกับพืน้ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ก่อสร้างในแต่ละปี
อัตราการเติ บโตของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและพืน้ ที่ได้รบั อนุญาตก่อสร้างรวมทัง้ ประเทศ

ทีม่ า: สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย

จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทย
จะมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 3.1 เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ที่มอี ตั ราการขยายตัวร้อยละ 2.8 สาเหตุหลักมาจากอุปสงค์
ภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวช่วยชดเชยการส่งออกสินค้าที่ปรับตัวลดลงโดยในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่
สองของปี 2559 การลงทุนของภาครัฐ มีบทบาทสําคัญ ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจมากที่สุดเป็ นผลมาจากการ
เดินหน้าอย่างต่อเนื่องของโครงการลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้า และมอเตอร์เวย์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งผ่าน
การอนุ มตั ขิ องคณะรัฐมนตรีไปแล้วจะเป็ นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญในการเรียกความเชื่อมันจากภาคเอกชน
่
ทําให้ในส่วน
ของการลงทุนภาคเอกชนในครึง่ ปี หลังคาดว่าจะสามารถขยายตัวมากกว่าทีค่ าดไว้และมีแนวโน้มทีจ่ ะสูงขึน้ อีกถึงไตร
มาสแรกของปี 2560 ประกอบกับปจั จัยสนับสนุนด้านอัตราการบริโภคภายในประเทศ ทีค่ าดว่าน่าจะขยายตัวได้ 1.8%
ซี่งนอกจากแรงกระตุ้นจากทางภาครัฐ ทัง้ มาตรการที่ส่งเสริมในด้านการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสําคัญๆและส่งเสริม
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รายได้แล้ว ราคานํ้ามันที่อยู่ในระดับตํ่าในช่วงครึง่ แรกของปี 2559 นี้ ก็เป็ นปจั จัยสนับสนุ นให้การบริโภคภาคเอกชน
ค่อยๆ ฟื้นตัวได้ อีกทัง้ ความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภคก็มแี นวโน้มปรับตัวดีขน้ึ ตามความชัดเจนและการดําเนินการของนโยบาย
ต่างๆ ของภาครัฐต่อไป
นอกจากนี้ อ้างอิงรายงานของศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย (แนวโน้มเศรษฐกิจและธุรกิจไทยปี 2559) ศูนย์วจิ ยั กสิกร
ไทย คาดการณ์ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2559 จะเติบโตในกรอบร้อยละ 5.5-7.5 เทียบกับในปี 2558 ซึ่งมี
แนวโน้มขยายตัวในอัตราที่สงู กว่าปี 2558 ทัง้ นี้เนื่องจากในปี 2558 ได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา และ
โครงการภาครัฐมีความล่าช้า ไม่เป็ นไปตามแผน แต่การออกเร่งรัดโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานสําหรับปี 2559 และการ
กําหนดรายจ่ายลงทุนของภาครัฐไว้ท่ี 544,354 ล้านบาทหรือประมาณ 20% ของรายจ่ายทัง้ หมดจะเป็ นแรงหนุ นให้
ภาคเอกชนในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างเกิดความเชื่อมันยิ
่ ง่ ขึน้ ทิศทางการก่อสร้างภาคเอกชนในปี 2559 คาดว่า
จะเติบโตเพิม่ ขึน้ จากปี 2558 สาเหตุสว่ นหนึ่งมาจากการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัยโครงการ
ให ม่ ใ น ปี 2559 มี แ น วโน้ ม เติ บ โต ขึ้ น โด ย เฉ พ าะใน ก ลุ่ ม ก ารลงทุ น ใน ที่ อ ยู่ อ าศั ย ทั ้ง ใน แน วราบ และ
คอนโดมิเนียม เนื่องจากตลาดที่อยู่อาศัยมีปจั จัยเสริมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยการสนับสนุ น
เงินกูเ้ พื่อซื้อทีอ่ ยูอ่ าศัยสําหรับผูม้ รี ายได้น้อย ลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจํานอง ในการประมาณการซื้อและการ
ลดดอกเบีย้ นโยบายให้อยู่ท่ี 1.5% ก็ต่างส่งผลให้เป็ นปจั จัยบวกต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ เป็ นกลุ่มธุรกิจหลักทีม่ ผี ล
โดยตรงต่อการก่อสร้างภาคเอกชนเช่นกัน ในส่วนของป จั จัยด้านลบที่มผี ลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่
ภาวะเศรษฐกิจทีย่ งั คงชะลอตัวต่อเนื่องมาจากปี 2558 ภาวะการส่งออกและบริโภคลดลง ต้นทุนค่าทีด่ นิ ในการพัฒนา
ที่สูงขึน้ เนื่องจากการกําหนดภาษีท่ดี นิ ที่สงู ขึน้ และปญั หาภัยแล้ง ก็ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกษตรกร
ขาดเงินทุนหมุนเวียน มีผลกระทบต่อเนื่องกับภาคเศรษฐกิจภายในประเทศต่างก็เป็ นปจั จัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทงั ้ สิน้ โดยภาพรวมอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปี 2559 นี้จะได้รบั แรงผลักดันจากภาครัฐเป็ นหลัก
ปจั จัยเสีย่ งหลายด้าน อาทิเช่น การกําหนดนโยบายการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศทีจ่ ะมี
ผลต่อเนื่องไปยังการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง และปจั จัยภายนอกประเทศ ได้แก่ การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก
เพราะจะมีผลต่อกิจกรรมการลงทุนในประเทศไทยจากนักลงทุนต่างชาติ โดยภาพรวมการก่อสร้างในปี 2559 ในส่วน
ของภาครัฐจะมาจากโครงการทีด่ ําเนินการต่อเนื่องจากปี 2558 เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามกําหนด ภายใต้งบประมาณที่
เพิม่ ขึน้ ประจําปีงบประมาณ 2559 และในส่วนของโครงการก่อสร้างภาคเอกชนได้รบั ปจั จัยบวกจากสิทธิประโยชน์จาก
New Growth Engine 10 กลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทําให้การก่อสร้างโครงการภาครัฐยังขับเคลื่อนได้ต่อไป
นอกจากนี้บริษัทฯ จัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ระบบวิศวกรรมอาคาร และผลิตภัณฑ์ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและผูใ้ ช้งานโดยตรง (End user) คิดเป็ นร้อยละ 35–40 ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการ
จัดเก็บและขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูม ิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง และ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ทําให้การดําเนินธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษทั สัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมดังกล่าว
ธุรกิ จระบบทําความเย็น
สําหรับธุรกิจระบบทําความเย็น ข้อมูลจากศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย ระบุ ว่า ธุรกิจบริการจัดเก็บและขนส่งสิน ค้า
ควบคุม อุ ณ หภู ม ิซ่ึงเป็ น ธุ รกิจที่ม ีค วามสัม พัน ธ์โดยตรงกับ ธุรกิจระบบทํ าความเย็น เนื่ องจากสะท้อนภาวะความ
ต้องการหรืออุปสงค์หลักของระบบทําความเย็นมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจบริการจัดเก็บและขนส่งสินค้า
ควบคุมอุณหภูม ิ ได้แก่ ธุรกิจรับฝาก รับจ้างขนส่งสินค้า และขนส่งสินค้าที่ตนเองผลิตภายใต้การควบคุมอุณหภูม ิ
รวมทัง้ บริษัทจัดการห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Management) ในปี 2558 ธุรกิจบริการจัดเก็บและขนส่งสินค้า
ควบคุมอุณหภูมมิ มี ลู ค่ารวมประมาณ 56,000 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 14.1% นับตัง้ แต่ปี 2556
– 2558 ซึ่งเป็ นการเติบโตในทิศทางเดียวกับธุรกิจอาหาร ธุรกิจร้านอาหารที่มกี ารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยคาดว่าธุรกิจบริการจัดเก็บและขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมจิ ะยังคงมีการเติบโตในอนาคตอย่าง
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ต่อเนื่อง โดยในปี 2561 หรือในอีก 3 ปี ขา้ งหน้าธุรกิจบริการจัดเก็บและขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมจิ ะมีมูลค่าตลาด
ประมาณ 66,000 ล้านบาท หรือมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 6.0% และอัตราการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 13.7% สําหรับ
ธุรกิจ จัดการห่วงโซ่ ค วามเย็น (Cold Chain Management) จากป จั จัยสนับสนุ น ได้แก่ ก ารเติบโตของธุรกิจอาหาร
ธุรกิจร้านอาหาร และ การก้าวเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึง่ จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
ในภูมภิ าค การเชื่อมโยงซัพพลายเชนระหว่างกันตามมา ซึง่ ธุรกิจจัดเก็บและขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูม ิ ก็จะเป็ นอีก
ธุรกิจหนึ่งทีม่ โี อกาสเติบโตเช่นเดียวกัน
มูลค่าตลาดธุรกิ จบริ การจัดเก็บและขนส่งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิ

อัตราเติบโตเฉลี่ย 14.1%

ทีม่ า : ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย

ธุรกิ จเครื่องปรับอากาศ (Air Condition)
สําหรับธุรกิจเครื่องปรับอากาศ (Air Condition) บริษทั ฯมีรายได้จากการขายให้แก่ผูร้ บั เหมาซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างงานอาคารสูง หรือโรงงานต่างๆทําให้การดําเนินธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษทั สัมพันธ์โดยตรงกับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว และเป็ นอุตสาหกรรมที่มกี ารเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Growth Domestic Product: GDP) ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว
จากรายงานของศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยในปี 2558 มูลค่าตลาดสินค้าเครื่องปรับอากาศอยู่ท่ี 25,150 ล้านบาท
เติบโตร้อยละ 4.3 จากปี 2557 สอดคล้องกับการเติบโตของ เศรษฐกิจไทยที่มอี ตั ราการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี
2558และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีแนวโน้มทรงตัวในปี 2558 โดยทัง้ นี้จากข้อมูลของศูนย์วจิ ยั
กสิก รไทย สามารถคาดการณ์ ย อดขายเครื่อ งปรับ อากาศปี 2559 อยู่ท่ี 1.81-1.83 ล้านเครื่อง คิดเป็ น อัต ราการ
ขยายตัวร้อยละ 4.7-6.1% จากปี 2558 หรือคิดเป็ นมูลค่าตลาด 26,064 - 26,395 ล้านบาท เติบโตในกรอบ 3.65.0% จากปี 2558 สอดคล้องกับการเติบโตของ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มดีขน้ึ ในปี 2559 และการคาดการณ์การเติบโต
ของมูลค่าการก่อสร้างภายในประเทศว่าจะอยูใ่ นกรอบร้อยละ 5.5-7.5 เทียบกับในปี 2558 โดยเมื่อวิเคราะห์เชิงลึกถึง
จํานวนการจดทะเบียนทีพ่ กั อาศัยภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2559 ทีเ่ ป็ นกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายหลักของธุรกิจ
เครื่องปรับอากาศ ในปี น้ีคาดการณ์ว่าจะมีประมาณ 126,000-129,800 หน่ วย มีโอกาสทรงตัวหรือเติบโต 2.6% เมื่อ
เทียบกับปี 2558 เนื่องจากแรงกดดันจากความกังวลของผูบ้ ริโภคต่อแนวโน้มด้านรายได้ และปญั หาหนี้ครัวเรือนที่
สูงขึน้ ส่งผลให้กลุ่มตลาดผูม้ รี ายได้น้อย ซึ่งเป็ นตลาดขนาดใหญ่ในประเทศมีการชะลอตัวและเพิม่ ความระมัดระวังใน
การใช้จ่ายมากขึน้ แต่กระนัน้ จากผลของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์ในส่วนการลดค่าธรรมเนียม
การทํ าธุ รกรรมการซื้อ ที่อ ยู่อ าศัย ในช่ วง 4 เดือ นแรกของปี 2559 การคงดอกเบี้ย นโยบายในระดับ ตํ่ า และการ
สนับสนุ นเงินกูเ้ พื่อผูท้ ม่ี รี ายได้น้อย ก็ถอื เป็ นปจั จัยบวกต่อธุรกิจขายเครื่องปรับอากาศในปี น้ี รวมไปถึงปจั จัยผลักดัน
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ในด้านของสภาพอากาศที่อบอ้าวขึ้น ช่วงเดือนกุมภาพัน ธ์ ถึงเดือน มิถุนายน พร้อมกับการเร่งเพิ่ม เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เช่น การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องปรับอากาศกับระบบสมาร์ท โฟนผ่านระบบอิน เตอร์เน็ ต และการพัฒ นา
เทคโนโลยีระบบกรองอากาศ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าทีม่ รี ายได้ปานกลางถึงสูงที่ตอ้ งการ
ความสะดวกสบายในการใช้ ง านที่ ม ากขึ้ น ได้ และการพั ฒ นาระบบประหยัด พลัง งาน ระบบพื้ น ฐานของ
เครื่องปรับอากาศและการลดขนาดเริม่ ต้นของเครื่องปรับอากาศให้เล็กลง ซึ่งผลทําให้ราคาเครื่องปรับอากาศ ค่า
บํารุงรักษาและค่าไฟจากการใช้งานลดลงไปด้วย ก็อาจจะทําให้มกี ลุ่มลูกค้าซึ่งเป็ นผูบ้ ริโภคที่มรี ายได้น้อยหันมาซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศมากขึน้ เช่นกัน
ธุรกิ จระบบพิ มพ์ดิจิตอล
สําหรับธุรกิจระบบพิมพ์ดจิ ติ อล กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ ได้แก่กลุม่ ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมและ
ผูใ้ ช้งานโดยตรง (End user) เนื่องจากกระบวนการพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์ถอื เป็ นกระบวนการที่สาํ คัญหนึ่งในกระบวนการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆซึง่ ต้องพิมพ์วนั หมดอายุ หรือหมายเลขการผลิต หรือข้อความลงบนสินค้าก่อนทีจ่ ะ
จัดจําหน่าย ซึง่ จะรวมถึงกลุ่มลูกค้าโรงงานทีเ่ ปิ ดกิจการใหม่ ลูกค้าทีม่ กี ารขยายสายการผลิตเพิม่ เติม รวมทัง้ ลูกค้าทีม่ ี
การเปลี่ยนแทนระบบใหม่และผลิตภัณฑ์ท่เี สื่อมสภาพตามอายุใช้งาน ปจั จุบนั บริษทั ฯ จัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ระบบ
พิมพ์ดจิ ติ อลให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มคี วามหลากหลายประเภท เนื่องจากทุกอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้ระบบ
พิม พ์ดิจิตอล อย่างไรก็ตามกลุ่ม อุ ตสาหกรรมหลัก ที่บ ริษัทฯจัดจําหน่ ายสิน ค้าให้ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
ด้วยเหตุน้ีโดยภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมระบบพิมพ์ดจิ ติ อลของบริษทั ฯ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชน และมูลค่าเงินลงทุนก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ สามารถสะท้อนภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้
อ้างอิงข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุวา่ ในปี 2558 ประเทศไทยมีอตั ราเติบโตของดัชนีการลงทุนเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 4.0 ในขณะที่ดชั นีการลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.7 อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจทัว่
โลกโดยเฉพาะในประเทศจีน อย่างไรก็ตามศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยได้ประเมินว่า ภาวะเศษฐกิจปี 2559 มีแนวโน้มปรับตัว
ด้วยอัตราเติบโตร้อยละ 2.5 – 3.5 ในขณะที่ดชั นีการลงทุนคาดว่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ 4.0 – 5.2 โดยเป็ นการ
เติบโตของการลงทุนภาคเอกชนในอัตราร้อยละ 3.5 – 4.3 ด้วยปจั จัยสนับสนุ นจากการลงทุนภาครัฐทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ทําให้
เกิดการผลักดันเม็ดเงินสูร่ ะบบเศรษฐกิจและสนับสนุ นให้ภาคเอกชนมีความเชื่อมันในการลงทุ
่
น การชะลอตัวที่ลดลง
ของเศรษฐกิจจีน การคงระดับดอกเบีย้ นโยบาย และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกทีม่ เี สถียรภาพมากขึน้
อัตราการเติ บโตของเครื่องชี้วดั เศรษฐกิ จ
(หน่ วย : ร้อยละ)
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
การลงทุน
- การลงทุนภาครัฐ
- การลงทุนภาคเอกชน

ปี 2557 ปี 2558
0.9
-2.6
-4.9
-2.0

2.8
4.0
22.5
-1.7

ประมาณการปี 2559 โดย
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย
2.5
4.0 – 5.2
6.5 – 9.0
3.5 – 4.3

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทยและข้อมูลประมาณการโดยศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย

นอกจากนี้ อัตราการเติบโตของจํานวนและมูลค่าโรงงานทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้จดั ตัง้ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เป็ นอีกปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อแนวโน้มการขยายตัวของความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดจิ ติ อล โดยในปี 2558 จํานวน
และมูลค่าโรงงานที่ได้รบั อนุ ญาตให้จดั ตัง้ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง จํานวนโรงงานที่ได้รบั
อนุ ญาตเพิม่ ขึน้ จาก 692 โรงงานในปี 2557 เป็ น 722 โรงงานในปี 2558 ด้วยมูลค่าเงินลงทุนที่เพิม่ ขึน้ จาก 250,447
ล้านบาท ในปี 2557 เป็ น 278,265 ล้านบาทในปี 2558 เติบโตร้อยละ 11.1 ในปี 2558 เติบโตตามความเชื่อมันของ
่
ภาคเอกชนต่อเศรษฐกิจและการเมืองทีม่ คี วามเสถียรภาพขึน้
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ทัง้ นี้ โดยภาพรวมของการเติบโตของแต่ละอุตสาหกรรมปี 2558 ที่เป็ นกลุ่มลูกค้าสําคัญของบริษทั ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีมลู ค่าตลาดเท่ากับ 1.24 ล้านล้าน
บาท เติบโตจากปี 2557 ร้อยละ 4.7% นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทย
พาณิชย์ คาดการณ์ มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มปี 2559 เท่ากับ1.31 ล้านล้านบาท เติบโตจากปี
2558 ที่รอ้ ยละ 6.0 จากปี 2558 เติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยฟื้ นตัว ส่งผลให้ผู้บริโภคมีกําลังซื้อมากขึน้
การเมือ งภายในประเทศมีเสถีย รภาพมากขึ้น และแนวโน้ ม การเพิ่ม ขึ้น ต่ อ เนื่ อ งของนั ก ท่ อ งเที่ย ว โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง ซึ่งคาดว่า ยอดขายมีโอกาศเติบโตมากกว่า 20% ต่อปี ในอีก 5 ปี จากการ
เปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและการขยายตัวของร้านสะดวกซือ้
2.2.2.2 การแข่งขัน
ธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจําเป็ นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล คู่แข่งสําคัญของ
บริษทั ฯ จะเป็ นบริษทั ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวแทนจําหน่ ายสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีจาํ นวนไม่มากนัก เนื่องจากตราสินค้าที่
ได้รบั การยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ประกอบกับนโยบายผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่มนี โยบายจัดจําหน่ ายผ่าน
ตัวแทนจําหน่ ายแต่เพียงผู้เดียว หรือมีการแต่งตัง้ ตัวแทนจําหน่ ายให้มจี ํานวนน้ อยราย เพื่อป้องกันการแข่งขัน
กันเองระหว่างตัวแทนจําหน่ าย ทัง้ นี้ คู่แข่งขันทางตรงซึ่งดําเนินธุรกิจนํ าเข้าจําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ดบั เพลิงในตลาด
อาคารและโรงงานมีจํานวน 4 - 5 ราย โดยการดําเนิน ธุรกิจในบางครัง้ คู่แข่งขันอาจเป็ น คู่ค้าในการซื้อสิน ค้าจาก
บริษทั ฯ ได้เช่นกัน หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของบริษทั ฯ โดยเทียบเคียงรายได้ของคู่แข่งขันและบริษทั ฯ พบว่าใน
ปี 2558 บริษัท ฯ และคู่แ ข่งขัน หลัก รวม 3 ราย ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 80 โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่ง
การตลาดประมาณร้อยละ 25 (อ้างอิงจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) สําหรับธุรกิจการให้บริการงานโครงการ
เพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตัง้ ทดสอบระบบดับเพลิง มีจํานวนคู่แข่งขันน้อยราย เนื่องจากงานโครงการติดตัง้
ระบบดับเพลิงต้องใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมออกแบบ คู่แข่งหลัก จะเป็ นกลุ่มผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับเหมางาน
วิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยงั มีโอกาสเติบโตได้อกี เนื่องจากภาครัฐมีการออกกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิด
อัคคีภยั ให้มคี วามเข้มงวดมากขึน้ ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงานเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ทําให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการเกีย่ วกับระบบดับเพลิงมากขึน้
ธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ มีสภาพการแข่งขันรุนแรง มีผปู้ ระกอบการ
รายใหญ่และรายเล็กในตลาดจํานวนมาก มีตราสินค้าในตลาดจํานวนมากที่ได้รบั การยอมรับ แต่เนื่ องจากตลาดมี
ขนาดใหญ่ ทําให้การจัดจําหน่ ายสิน ค้ามีช่องทางจําหน่ ายไปสู่ลูก ค้าได้อีกมาก โดยบริษัท ฯ มีจุดเด่น ที่ม ีสนิ ค้า
หลากหลาย สินค้ามีช่อื เสียงในตลาด สามารถจําหน่ายให้ลกู ค้าทัวไปและลู
่
กค้ากลุม่ ผูร้ บั เหมาได้อย่างทัวถึ
่ ง
ธุรกิจนํ าเข้าและจําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ระบบทําความเย็น มีสภาพการแข่งขัน ระดับ ปานกลาง เนื่ องจากเป็ น
ผลิตภัณฑ์ท่สี าํ คัญต่อกระบวนการเก็บรักษาสินค้าเพื่อการจัดจําหน่ าย หรือการรักษาสินค้าใต้อุณหภูมทิ ่ตี ้องตําเป็ น
พิเศษ จึงจําเป็ นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล คู่แข่งสําคัญของบริษทั ฯ จะเป็ นบริษทั
ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวแทนจําหน่ ายสินค้าจากต่างประเทศเช่นเดียวกัน ซึ่งมีประมาณ 4 - 5 ราย โดยเทียบเคียงรายได้ของคู่
แข่งขันทางตรงของบริษัทฯ พบว่าในปี 2558 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในกลุ่มผู้นํา 2 อันดับแรก ส่วนแบ่ง
การตลาดประมาณร้อยละ 30 (อ้างอิงจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
ธุรกิจนํ าเข้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์ มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง เนื่องจากผูข้ ายต้องมี
บริการหลังการขายทีด่ แี ละพร้อมสําหรับผูซ้ ่งึ เนื่องจากระบบบรรจุภณ
ั ฑ์และพิมพ์ขอ้ ความบรรจุภณ
ั ฑ์ถอื เป็ นระบบที่
สําคัญในกระบวนการผลิตการผลิตทีต่ อ้ ง คู่แข่งสําคัญของบริษทั ฯ จะเป็ นบริษทั ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวแทนจําหน่ ายสินค้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีจํานวนไม่มากนัก เนื่องจากตราสินค้าที่ได้รบั การยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ดังนัน้ กลุ่ม
ลูก ค้าโรงงานอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ จึงเลือ กซื้อ สิน ค้าจากตราสิน ค้าในระดับ โลกเป็ น หลัก โดย
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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เทียบเคียงรายได้ของคู่แข่งขันและบริษทั ฯ พบว่าในปี 2558 บริษทั ฯ และคูแ่ ข่งขันหลักรวม 5 ราย โดยบริษทั ฯ มีสว่ น
แบ่งการตลาดอยู่ในกลุ่มผูน้ ํ า 3 อันดับแรก ส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 18 (อ้างอิงจากฐานข้อมูลกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า)
2.2.2.3 ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ เป็ นลูกค้าโครงการก่อสร้างอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
เช่น ห้างสรรพสิน ค้า อาคารสํานัก งาน คอนโดมีเนี ยม โครงการรถไฟฟ้ าบีทีเอส โครงการรถไฟฟ้ าใต้ดิน อาคาร
หน่ วยงานราชการ อาคารโรงงาน อาคารห้องเย็น และคลังสินค้า เป็ นต้น ที่ต้องมีการติดตัง้ ระบบวิศวกรรมอาคาร
ได้แก่ งานระบบดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศใน
อาคารหรือโรงงานต่างๆ งานระบบทําความเย็น ในห้องเย็น หรือห้อ งระบบ โดยลูกค้าของบริษัท ฯ อาจเป็ น ลูก ค้า
ทางตรงซึ่งเป็ นเจ้าของโครงการก่อสร้าง หรือเป็ นผูร้ บั เหมาโครงการทีซ่ ้อื สินค้าจากบริษทั ฯ ไปติดตัง้ ในงานโครงการ
นัน้ ๆ ตลอดจนร้านค้าหรือผู้จําหน่ ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบต่างๆ ที่ซ้อื สินค้าจากบริษทั ฯ เพื่อจําหน่ ายต่อ
ให้แก่ผรู้ บั เหมาโครงการหรือผูใ้ ช้งานโดยตรง ซึง่ บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั กลุ่มลูกค้าดังกล่าวมาโดยตลอด และมี
กลุ่มลูกค้าที่สงซื
ั ่ ้อสินค้าของบริษทั ฯ เป็ นประจํา เนื่องจากเชื่อมันในคุ
่
ณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า ที่ส่วนใหญ่
ได้รบั การรับรองมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับการบริการที่ดจี ากทีมงานขายที่มคี วามรูอ้ ย่างดีเกี่ยวกับสินค้า
นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม ใน ปี 2558 และงวด 6 เดือน ปี 2559 บริษทั ฯ ไม่มลี ูกค้ารายใดที่มสี ดั ส่วนเกินกว่าร้อยละ 30
ของรายได้รวม
2.2.2.4 กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษทั ฯ มุ่งเน้นการจําหน่ ายสินค้าที่มคี ุณภาพสูง ให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มคี ุณภาพ พร้อมให้คําแนะนํ า
ด้ว ยวิศ วกรผู้เชี่ย วชาญ ทีม งานบริก ารหลังการขายที่รวดเร็วและเป็ น มือ อาชีพ ด้ว ยนโยบายการบริห ารจัด การ
เสริมสร้างความรู้ ความชํานาญในสินค้า เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั การบริการอย่างรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดย
มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
 จําหน่ ายสิ นค้าคุณภาพและมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ
เน้นจําหน่ ายสินค้าที่มคี ุณภาพและมาตรฐานที่ยอมรับทัวโลก
่
โดยบริษทั ฯ จะคัดเลือกสินค้าที่มคี ุณภาพ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และ
ระบบความเย็น รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดจิ ติ อล ซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับความปลอดภัย กระบวนการ
เก็บรักษาสินค้า และความต่อเนื่องของกระบวนการผลิตในอย่างมาก จึงจําเป็ นต้องเลือกผลิตภัณฑ์ท่มี ี
คุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า สินค้าที่มชี ่อื เสียงได้รบั
ความนิยมและยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาด เพื่อสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจ
ให้แก่ลกู ค้าอย่างต่อเนื่อง
 การเพิ่ มการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิ นค้า
บริษทั ฯ วางแผนจะเพิม่ การเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้าในสินค้าของระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดจิ ติ อล โดย
จะทยอยสังซื
่ ้อสินค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้า โดยรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกกลุ่ม
มาตรฐานของสิน ค้า นอกจากนี้ บริษัท ฯ จะเพิ่ม จํา นวนบุ ค ลากรให้เพีย งพอต่ อ การขยายธุ รกิจ โดย
เฉพาะงานโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิง และระบบวิศวกรรมอาคารอื่นๆ ซึ่งบริษทั ฯ ต้องการให้มจี ํานวน
วิศวกรเพียงพอทีจ่ ะสามารถรองรับงานโครงการทีม่ ปี ริมาณงานมากขึน้ และมีมลู ค่างานทีส่ งู ขึน้
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 มีสินค้าหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อคสิ นค้าเพียงพอต่อความต้องการและไม่ทาํ ให้ลูกค้าต้องรอ
สิ นค้านาน
บริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในผูจ้ ดั จําหน่ ายผลิตภัณฑ์วศิ วกรรมอาคารแบบครบวงจร โดยเป็ นผู้นําในธุรกิจนํ าเข้า
และจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบความเย็น ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบ
สุขาภิบาล รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดจิ ติ อล ทีม่ สี นิ ค้าหลากหลาย สินค้าทีจ่ าํ หน่ายส่วนใหญ่นําเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการสังซื
่ อ้ และรอการขนส่งเข้ามาในประเทศ บริษทั ฯ จึงต้องประมาณ
การยอดขาย วางแผนการสังซื
่ ้อสินค้าและเก็บสต็อคสินค้าให้เหมาะสม เพื่อให้มสี นิ ค้าหมุนเวียนเพียงพอ
ต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันที ไม่เกิดความล่าช้า ซึ่ง
อาจจะทําให้เสียยอดขายและเสียโอกาสในการขายครัง้ ต่อไปได้ ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ ต้องไม่สต็อคสิน
ค้าไว้มากเกินไป จนทําให้มคี า่ ใช้จา่ ยในการจัดเก็บสต็อคสินค้าสูง
 จัดกิ จกรรมส่งเสริ มการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย
บริษทั ฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การออกงานแสดงสินค้า เพื่อให้เป็ นทีร่ จู้ กั
และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑ์ให้ผอู้ อกแบบโครงการและลูกค้าเพื่อให้
รู้จกั และเลือ กใช้ผ ลิตภัณ ฑ์ท่ีบ ริษัทฯ จําหน่ าย มีก ารโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ผ่านสื่อนิ ตยสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ จัดกิจกรรมเชิญผูอ้ อกแบบโครงการไปเยีย่ มชมโรงงานของผูผ้ ลิต
ในต่างประเทศที่มชี ่อื เสียงในตลาดโลก เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและรับแนวความคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในมุมมองใหม่ ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างในประเทศไทย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในนโยบาย CSR
และสร้างความเชื่อมันในสิ
่ นค้าของบริษทั ฯ ทีน่ ํ าเข้ามาจําหน่ าย และพิจารณานําสินค้าของบริษทั ฯ ไปใช้
ในโครงการต่างๆ ได้อย่างมันใจ
่
 การขยายกิ จการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน
บริษัท ฯ วางแผนขยายกิจการไปลงทุ น ยังประเทศในกลุ่ม อาเซีย น เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็ นต้น เนื่องจากเป็ นประเทศมีอตั ราการเจริญเติบโตทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
งานก่อสร้างต่างๆ ในปริมาณมาก โดยนําสินค้าทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายเข้าไปจําหน่ ายในประเทศ
ดังกล่าวในลักษณะเดียวกับทีจ่ ําหน่ ายอยู่ในประเทศไทย และค่อยๆ ดําเนินการลงทุน และจัดหาสถานที่
ทําการและสิง่ จําเป็ นอื่นๆ ในลําดับถัดไป โดยตัง้ เป้าหมายขยายกิจการไปลงทุนในกลุ่มประเทศดังกล่าว
ภายในปี 2559 และ 2560 ทัง้ นี้ จากการที่ บริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในผูจ้ ดั จําหน่ ายผลิตภัณฑ์วศิ วกรรมอาคาร
แบบครบวงจร ส่งผลให้บ ริษัท มีความได้เปรียบในการนํ าเสนอผลิตภัณ ฑ์แ ละบริก ารในกลุ่ม ประเทศ
เป้ าหมาย รวมทัง้ ยังสามารถบริหารจัด การค่าใช้จ่ายในการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศเป้ าหมายให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เช่นกัน
2.2.2.5 นโยบายการกําหนดราคา
บริษทั ฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายสินค้าจากราคาต้นทุนสินค้าบวกอัตรากําไร (Cost Plus Pricing) โดยการ
กําหนดราคาขายสินค้าของบริษทั ฯ จะต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละสินค้า ช่องทางการ
จําหน่ าย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปริมาณ และมูลค่าการสังซื
่ ้อ รวมทัง้ ต้องคํานึงถึงราคาตลาดของสินค้านัน้ ๆ ซึ่งใน
บางครัง้ อาจให้สว่ นลด (discount) ตามสภาวะตลาดและการแข่งขันในขณะนัน้ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันใน
ตลาดได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาอัตรากําไรขัน้ ต้นที่เพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และการ
ดําเนินงานต่างๆ ได้
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สําหรับการกําหนดราคางานโครงการ บริษัทฯ กําหนดราคาการให้บริการจากงบประมาณของลูกค้า และ
ต้นทุนของแต่ละโครงการเป็ นหลัก โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาด
ได้ และในขณะเดียวกันก็ตอ้ งให้ความสําคัญกับคุณภาพบริการ รวมทัง้ สินค้าและอุปกรณ์ทน่ี ํามาใช้ในงาน เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ในการเสนอราคา บริษทั ฯ จะต้องมีอตั รากําไรขัน้ ต้น
ทีเ่ พียงพอรองรับต่อค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร และการดําเนินงานต่างๆ ได้
2.2.2.6 การจําหน่ ายและช่องทางการจําหน่ าย
บริษัทฯ จําหน่ ายสินค้าในประเทศทัง้ หมด โดยทีมงานขายและการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งปจั จุบนั มีจํานวน
106 คน แบ่งความรับผิดชอบดูแลการขายสินค้าตามแต่ละประเภทของสินค้า รวมทัง้ งานขายโครงการ โดยทีมงาน
ขายและการตลาด ทําหน้าที่ตดิ ต่อ ดูแลความต้องการ และนํ าเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมทัง้ ติดต่อประสานงานกับ
ผูผ้ ลิตหรือคู่คา้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความต้องการของลูกค้าในปจั จุบนั และแนวโน้มความต้องการใน
อนาคต ตลอดจนรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แนวโน้มของปริมาณและราคาสินค้าของผูผ้ ลิตในตลาด เพื่อประโยชน์
ในการ วางแผนการขาย และการกําหนดราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สินค้าที่บริษัทฯ จําหน่ ายส่วนใหญ่ ได้รบั คําสังซื
่ ้อล่วงหน้ าจากลูกค้า โดยมีระยะเวลาเพื่อเตรียมการในการ
จัดซื้อและจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามกําหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะกําหนดความต้องการ มาตรฐานของ
สินค้า แหล่งที่มาหรือผูผ้ ลิตสินค้าให้แก่บริษทั ฯ ทราบ เพื่อให้บริษทั ฯ เสนอสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
รวมทัง้ เสนอราคาและเงือ่ นไขการขายต่างๆ ให้แก่ลกู ค้า โดยสินค้าทีจ่ ดั จําหน่ ายส่วนใหญ่เป็ นสินค้าทีม่ าจากผูผ้ ลิตที่
ลูกค้า ให้ความไว้วางใจ และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในงานระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและ
ผลิตภัณฑ์ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ลูกค้าจึงไว้วางใจในสินค้าของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ช่องทางการจําหน่ ายสินค้า
ของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 3 ช่องทางหลัก ได้ดงั นี้
1) ช่องทางจําหน่ายผ่านผูร้ บั เหมาก่อสร้างงานหลัก หรือผูร้ บั เหมางานระบบ บริษทั ฯ จําหน่ายสินค้าให้แก่
ผู้รบั เหมาก่ อ สร้างงานหลัก หรือ ผู้ร บั เหมางานระบบของโครงการก่ อ สร้างอาคาร โครงการภาครัฐ หรือ โรงงาน
อุตสาหกรรม เป็ นต้น ซึ่งผูร้ บั เหมาจะจัดหาสินค้าหรือนําสินค้าของบริษทั ไปติดตัง้ ในโครงการต่างๆ ตามรายละเอียด
(Specification) ทีผ่ อู้ อกแบบโครงการได้วางไว้ โดยส่วนใหญ่บริษทั จําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจําหน่ายนี้ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 45.62 และร้อยละ 48.88 ของรายได้จากการขายและให้บ ริการรวมในปี 2558 และงวด 6 เดือนปี 2559
ตามลําดับ
2) ช่องทางจําหน่ ายผ่านร้านค้าหรือผูจ้ ําหน่ ายสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรม
ต่างๆ บริษทั ฯ อาจไม่สามารถเข้าถึงผูร้ บั เหมาขนาดเล็กหรือลูกค้าเจ้าของโครงการได้อย่างทัวถึ
่ ง การจําหน่ ายผ่าน
ช่องทางนี้เป็ นช่องทางทีท่ าํ ให้บริษทั ฯ สามารถกระจายสินค้าได้อย่างกว้างขวางมากขึน้ โดยสัดส่วนการจําหน่ ายผ่าน
ช่องทางนี้ คิดเป็ นร้อยละ 12.28 และร้อยละ 14.62 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม ในปี 2558 และงวด 6
เดือนปี 2559 ตามลําดับ นอกจากนี้ ในบางกรณีรา้ นค้าหรือผูจ้ ําหน่ ายสินค้าดังกล่าวก็เป็ นคู่คา้ ทีม่ กี ารจําหน่ ายสินค้า
บางอย่างให้แก่บริษทั ฯ เพื่อนํามาติดตัง้ ในโครงการตามความต้องการของลูกค้าหรือนํามาจําหน่ ายต่อให้แก่ผรู้ บั เหมา
ทีส่ งซื
ั ่ ้อสินค้าจากบริษทั ฯ โดยสินค้าดังกล่าวอาจเป็ นสินค้าของผูผ้ ลิตอื่นที่บริษทั ฯ ไม่ได้เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ าย หรือเป็ น
สินค้าทีไ่ ม่มคี วามต้องการของตลาดมากนักและไม่มเี ก็บในสต็อคของบริษทั ฯ เป็ นต้น
3) ช่ อ งทางจํ า หน่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ ง านโดยตรง (End user) เป็ น การจํ า หน่ า ยให้ เจ้า ของอาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม หรือผู้ใช้งานทัวไปโดยตรง
่
โดยเป็ นการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทัง้ สินค้า และ/หรือ
พร้อมการให้บริการในลักษณะของงานโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ มีความพร้อม
ในด้านวิศ วกรรมและทีม งาน การออกแบบ ติด ตัง้ ตรวจสอบและบริก ารบํารุงรัก ษาระบบดับ เพลิง รวมทัง้ มีก าร
จําหน่ายให้แก่ผใู้ ช้งานรายย่อยทัวไป
่ แต่มจี าํ นวนไม่มากและปริมาณการสังซื
่ อ้ ต่อครัง้ มีมลู ค่าไม่สงู นัก โดยสัดส่วนการ
จําหน่ ายในช่องทางนี้ คิดเป็ นร้อยละ 42.10 และร้อยละ 36.51 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในปี 2558
และงวด 6 เดือนปี 2559 ตามลําดับ
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2.2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
ผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั ฯ จําหน่ ายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 75 สังซื
่ ้อจากผูผ้ ลิตหลายรายในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นผูผ้ ลิตสินค้าชัน้ นํ าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบทําความ
เย็น รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดจิ ติ อลระดับโลก โดยบริษทั ฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการจําหน่ ายสินค้าทีม่ คี ุณภาพและ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีขนั ้ ตอนการแสวงหาและคัดเลือกสินค้าเพื่อให้ได้สนิ ค้าที่มคี ุณภาพ
มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ทีน่ ่าเชื่อถือ
ในการสังซื
่ ้อสิน ค้าเพื่อมาจําหน่ ายให้แ ก่ ลูก ค้านัน้ บริษัท ฯ มีก ารวางแผนการสังซื
่ ้อล่วงหน้ าในปริม าณที่
เหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวโน้มของตลาด ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา รวมทัง้ ปริมาณสินค้าคงคลัง
เพื่อจะได้จดั เตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจําหน่ าย ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเนื่องจากขาดแคลนสินค้า
คงคลัง หรือไม่สามารถจัดหาสิน ค้าได้ทนั และเพียงพอกับความต้องการของลูก ค้า ในขณะเดียวกัน ก็ต้องควบคุม
ปริมาณสินค้าคงคลังให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม และไม่ให้มสี นิ ค้าค้างในคลังนานเกินไปจนเป็ นภาระแก่บริษทั ฯ
สินค้าที่บริษทั ฯ จําหน่ ายมีหลากหลายมากกว่า 13,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มชี ่อื เสียงมากกว่า 60
ตราสินค้า ซึง่ ในจํานวนนี้ เป็ นตราสินค้าทีใ่ นปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่าย 45 ตราสินค้า โดย
เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยให้กบั ผูผ้ ลิตจํานวน 9 ตราสินค้า ประกอบด้วย
ผูผ้ ลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินค้า ได้แก่ Potter Electric และ Weiss ผูผ้ ลิตในประเทศเยอรมัน 3 ตราสินค้า
ได้แ ก่ KUBA DOD และ ESK SCHULTZE และผู้ผ ลิต ในประเทศอื่น ๆ ได้แ ก่ SIEX (สเปน) DOMINO (อังกฤษ)
KORTHOFAH (ฮอลแลนด์) EDM (ญีป่ นุ่ ) ทัง้ นี้ บริษทั ฯเป็ นผูน้ ําเข้าและจําหน่ายสินค้าในแต่ละกลุม่ สินค้า ดังนี้
กลุ่มสิ นค้า
 วาล์วและอุ ป กรณ์ ระบบดับ เพลิง ได้แ ก่ อุ ป กรณ์
ระบบท่อ ข้อต่อ (Groove Coupling)วาล์วดับเพลิง
หัวฉีดนํ้ าอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ชุดสาย
ฉี ด ดับ เพลิง สายดับ เพลิง เครื่อ งดับ เพลิง แบบ
แขวน (Fire Hose Rack) เครื่องดับ เพลิงแบบหิ้ว
นํ้ า ยาโฟมดับ เพลิง อุ ป กรณ์ โฟมดับ เพลิง ระบบ
ดั บ เพลิ ง อั ต โนมั ติ ระบบตรวจจับ ควัน ระบบ
ดับ เพลิงด้ว ยก๊ า ซ ระบบกล้อ งตรวจจับ ควัน และ
เปลวไฟ เป็ นต้น 

ผูผ้ ลิ ตสิ นค้า
ประเทศเจ้าของตราสิ นค้า
 POTTER ELECTRIC  สหรัฐอเมริกา
 SIEX
 ราชอาณาจักรสเปน
 VICTAULIC
 สหรัฐอเมริกา
 MOYNE ROBERTS  ไอร์แลนด์
 BADGER
 สหรัฐอเมริกา
 GIACOMINI
 อิตาลี
 HYGOOD
 สหราชอาณาจักร
 5-ELEM
 ประเทศจีน
 NIBCO
 สหรัฐอเมริกา
 CHEMGUARD
 สหรัฐอเมริกา
 WAGNER
 ประเทศเยอรมัน
 SIEMENS
 ประเทศเยอรมัน
 SRI
 มาเลเซีย

 GKB
 ไต้หวัน
 สหรัฐอเมริกา
 วาล์วและอุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  WEISS
 สหรัฐอเมริกา
ได้แก่ วาล์วประตูน้ํา (Gate Valve), วาล์วปี กผีเสือ้  VICTAULIC
(Butterfly Valve), วาล์ ว กัน นํ้ า ย้ อ นกลับ (Check  HONEYWELL
 สหรัฐอเมริกา
Valve),วาล์ ว ระบายอากาศออกจากระบบนํ้ า
(Air Vent) เป็ นต้ น ตั ว กรองฝุ่ น ผงในระบบนํ้ า
(Strainer) อุปกรณ์ ระบบท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์ ใช้วดั
ความดันและอุณหภูม ิ เป็ นต้น 
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กลุ่มสิ นค้า
 วาล์ ว ปรับ ปริม าณนํ้ า (Balancing Valve), วาล์ ว
ควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิแ ละปรับ อัต ราการไหลของนํ้ า
อัตโนมัติ (PICV)
 แผ่ น กรองอากาศอลู ม ิ เ นี ย ม(Aluminum Filter)
สําหรับกรองสิง่ สกปรกและฝุน่ ละอองในอากาศ 
 วาล์ ว และอุ ป กรณ์ ระบ บ ทํ า ค วาม เย็ น ได้ แ ก่
ท่อทองแดง และข้อต่อทองแดง นํ้ ายาทําความเย็น
คอมเพรสเซอร์ คอยล์เย็น อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การ
ละลายนํ้ าแข็งอัตโนมัติ อุปกรณ์ ประหยัดพลังงาน
อุปกรณ์ควบคุมความดัน เป็ นต้น

ผูผ้ ลิ ตสิ นค้า
 OVENTROP

 RESEARCH
PRODUCTS
 KUBA
 DOD
 ESK SCHULTZE
 BITZER
 ABB
 LODAM
 O&F
 ZEILABEGG
 EBM PAPST
 BVA
 9 LIFE
 NARA
3Q
TECO
 อุ ป กรณ์ ร ะบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ได้แ ก่ เครื่อ งพิม พ์ว นั  Domino
หมดอายุ เ ครื่อ งพิ ม พ์ ข้ อ ความบนบรรจุ ภ ั ณ ฑ์  Korthofah
เครื่อ งป้ อนชิ้น งาน อุ ป กรณ์ ก ารพิม พ์ และวัส ดุ  EDM 
สิน้ เปลืองประเภทต่างๆ เป็ นต้น
 MSSC
 United RIBtype
 EnvisionTEC
 Materialise

ประเทศเจ้าของตราสิ นค้า
 ประเทศเยอรมัน

 เบลเยีย่ ม
 ประเทศเยอรมัน
 ประเทศเยอรมัน
 ประเทศเยอรมัน
 ประเทศเยอรมัน
 ฟินแลนด์
 เดนมาร์ก
 ประเทศจีน
 ประเทศเยอรมัน
 ประเทศเยอรมัน
 ประเทศจีน
 ไต้หวัน
 เกาหลีใต้
 ประเทศไทย
 ไต้หวัน
 อังกฤษ
 ฮอลแลนด์
 ญีป่ นุ่ 
 สหรัฐอเมริกา
 สหรัฐอเมริกา
 ประเทศเยอรมัน
 เบลเยีย่ ม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาตราสิน ค้าเป็ นของตัวเอง จํานวน 6 ตราสิน ค้า โดยเป็ น เจ้าของแบรนด์ห รือ
เครือ่ งหมายการค้า ได้แก่


เครื่องหมายการค้า “VALTEC” สําหรับผลิตภัณ ฑ์วาล์วและผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
โดยการว่าจ้างผูผ้ ลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard



เครื่อ งหมายการค้า “SPARK” สํา หรับ ผลิต ภัณ ฑ์ ส ายฉี ด นํ้ า ดับ เพลิง โดยการว่า จ้างผู้ผ ลิต ในประเทศ
มาเลเซีย และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard



เครื่องหมายการค้า “GUARDIAN” สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแห้ง โดยการว่าจ้าง
ผู้ผ ลิต ในประเทศไทย สิน ค้าได้ร บั การรับ รองมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (TIS) จากสํา นั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



เครื่องหมายการค้า “Koppar” สําหรับผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง โดยการว่าจ้างผูผ้ ลิตในประเทศจีน และผลิต
ตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM)
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เครื่องหมายการค้า “Blue Ice” สําหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทําความเย็นโดยการว่าจ้างผูผ้ ลิตในประเทศจีน
และผลิตตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM)



เครื่องหมายการค้า “YUKI” สําหรับผลิตภัณฑ์นํายาแอร์ โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศจีน สินค้าได้รบั
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TIS) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บริษทั ฯ คัดเลือกผูผ้ ลิตเพื่อว่าจ้างผลิตสินค้าสําหรับตราสินค้าของบริษทั ฯ โดยพิจารณาจากความสามารถของ
ผูผ้ ลิตและความสามารถของโรงงาน ซึ่งในแต่ละตราสินค้า บริษทั ฯ ใช้ผผู้ ลิตรายเดียวทีต่ ดิ ต่อค้าขายมาเป็ นเวลานาน
โดยเป็ นการว่าจ้างผลิตเป็ นคราวๆ ไป ไม่มกี ารทําสัญ ญาว่าจ้างผลิตระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมาการจําหน่ ายสินค้าใน
ตราสินค้าของบริษทั ฯ เป็ นสัดส่วนทีน่ ้อยเมื่อเทียบกับสินค้าทีน่ ํ าเข้าจากผูผ้ ลิตในต่างประเทศ หรือมีสดั ส่วนยอดขาย
ในปี 2558 และงวด 6 เดือนปี 2558 ร้อยละ 7.52 และ 8.15 ของยอดขายรวม
ทัง้ นี้ ในปี 2558 และงวด 6 เดือนปี 2558 บริษัทฯ ไม่มยี อดสังซื
่ ้อสินค้าจากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง เกินกว่า
ร้อยละ 30 ของมูลค่าการสังซื
่ อ้ รวม
2.2.4 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
- ไม่ม ี 2.2.5 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษทั ฯ มีงานโครงการที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบจํานวน 40 สัญญา ซึ่งเป็ นงานติดตัง้
ระบบดับเพลิง เช่น งานติดตัง้ ระบบดับเพลิงโรงไฟฟ้า งานติดตัง้ ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler) ระบบโฟม
ดับเพลิง และระบบปิ โตรเคมีคอล เป็ นต้น มีมูลค่ารวมตามสัญญา เท่ากับ 283.16 ล้านบาท และมีมูลค่าของสินค้า
ทีไ่ ด้รบั ใบสังซื
่ อ้ และรอส่งมอบในช่วงปี 2559 เท่ากับ 237.97 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในส่วนของงานบริการโซลูชนด้
ั ่ านวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพ์ดจิ ติ อล บริษัทฯ มีสญ
ั ญาซึ่งอยู่
ในช่วงเวลาให้บริการจํานวน 371 สัญ ญา มีมูลค่าของสินค้าและบริการที่รอส่งมอบในช่วงปี 2559 เท่ากับ 37.17
ล้านบาท
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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษทั ฯ มีความมุง่ มันในการพั
่
ฒนาการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักถึงภาวะความเสีย่ ง
ทีซ่ บั ซ้อนและรุนแรงขึน้ ของการดําเนินธุรกิจ ทัง้ จากการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของบริษทั ฯ
การที่บ ริษัท ฯ จะดําเนิ น ธุรกิจ ให้เจริญ เติบ โตได้อย่างมันคงในระยะยาวนั
่
น้ จําเป็ น ต้องสร้างพื้น ฐานการบริห าร
ความเสีย่ งทีด่ ี เพียงพอทีจ่ ะป้องกันและลดผลกระทบของความเสีย่ ง อันเกิดขึน้ ได้จากปจั จัยผันแปรต่างๆ บริษทั ฯ จึง
จัดทําแบบประเมินและควบคุมความเสีย่ งด้วยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดยมีการประเมิน
ระบุปจั จัยความเสีย่ ง และวิเคราะห์ความเสีย่ งที่สําคัญ รวมถึงกําหนดมาตรการรองรับและป้องกันความเสีย่ ง โดยมี
ผูร้ บั ผิดชอบตามสายงานที่สงั กัด อีกทัง้ ใช้ดชั นีชว้ี ดั ความเสีย่ ง เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้
การดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและประสบผลสําเร็จตามทิศทางที่กําหนดไว้ โดยมีความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจและความเสีย่ งอื่นๆ ทีส่ าํ คัญ ดังนี้
3.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิ จ

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สิน ค้ า ที่ บ ริษั ท ฯ จํ า หน่ า ยให้ ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ เป็ น สิน ค้ า ที่นํ า เข้า จากต่ า งประเทศ ยอดสัง่ ซื้ อ สิน ค้ า จาก
ต่างประเทศ ในปี 2558 และงวด 6 เดือน ปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 74.47 และร้อยละ 75.19 ของยอดการสังซื
่ ้อรวม
ตามลําดับ การเสนอราคาและการชําระเงินค่าซื้อสิน ค้าส่วนใหญ่ ใช้สกุ ลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็ น หลัก ในขณะที่ก าร
จําหน่ ายสินค้าทัง้ หมดจําหน่ ายภายในประเทศ ซึ่งในบางครัง้ บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับ
ต้นทุนสินค้าที่เพิม่ ขึน้ ได้ทนั ที ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและกําไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้คํานึงถึงผลกระทบดังกล่าว โดยบริษทั ฯ มีนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลีย่ น ซึ่ง
กําหนดให้บริษทั ฯ จะต้องดําเนินการเปิ ดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ ากับสถาบันการเงินเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งเป็ นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดสังซื
่ ้อสินค้าจากต่างประเทศเกือบทัง้ หมดโดยบริษทั จะ
พิจารณาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าตามยอดในใบแจ้งหนี้ ก ารซื้อสิน ค้าในแต่ละรอบการสังซื
่ ้อ รวมทัง้ มีการ
ติดตามแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของค่าเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นได้อย่างใกล้ชดิ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษทั ฯ มีวงเงินซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ
สถาบันการเงิน ซึ่งแบ่งเป็ นวงเงินสกุลเงินบาทไทย และดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 163 ล้านบาท และ 0.90 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ตามลําดับ บริษทั ฯ มีนโยบายจะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าในช่วงที่ค่าเงินมีความผันผวนภายใต้วงเงิน
ดังกล่าว โดยบริษทั ฯ เริม่ ซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ในปี 2558 โดยปี 2558 และงวด 6 เดือน ปี 2559 บริษทั ฯ
ซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จํานวน 314.75 ล้านบาท และ 233.63 ล้านบาทตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 50.60 และ
ร้อยละ 83.15 ของยอดการสังซื
่ ้อสิน ค้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มกี ารบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสมํ่าเสมอทําให้บริษทั ฯ
ได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวน้อยมาก ดังจะเห็นได้จากผลการบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น โดย
ในปี 2558 และงวด 6 เดือน ปี 2559 มีกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 1.81 ล้านบาท และ (0.45) ล้าน
บาท ตามลําดับ
นอกจากนี้ หากอัตราแลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงจนมีผลทําให้ตน้ ทุนสินค้าของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ มาก บริษทั ฯ
จะทําการปรับราคาสินค้าไปตามสภาพตลาดโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษทั ฯ มีสต็อคสินค้าจํานวนหนึ่ง
ซึ่งสามารถรองรับงานจําหน่ ายสินค้าล่วงหน้า ทําให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นไม่สง่ ผลกระทบต่อรายได้และ
ต้นทุนของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
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3.1.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิ นค้า
บริษทั ฯ เป็ นผูจ้ ําหน่ ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ทีม่ สี นิ ค้า
หลากหลายรายการ โดยบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้าทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลก ซึ่งตราสินค้าที่มยี อดขายสูงสุด 3
อันดับแรก คิดเป็ นประมาณร้อยละ 24.86 และร้อยละ 25.09 ของยอดขายรวมในปี 2558 และปี งวด 6 เดือน ปี 2559
ตามลําดับ ดังนัน้ หากบริษัทฯ สูญ เสียการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ในตราสิน ค้าที่สําคัญ ไป อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อยอดขายของบริษทั ฯ ได้
การได้รบั แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายตราสินค้าเป็ นปจั จัยสําคัญสําหรับธุรกิจของบริษทั ฯ ซึ่งการเป็ นตัวแทน
จําหน่ ายสินค้าให้กบั คู่ค้ามีทงั ้ ลักษณะที่กําหนดอายุของการเป็ นตัวแทนและไม่ม ีกําหนดอายุของการเป็ นตัวแทน
โดยส่วนใหญ่บริษทั ฯ ไม่ได้ทําสัญญาเป็ นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการกับบริษทั เจ้าของตราสินค้า ดังนัน้ บริษทั
ฯ อาจมีความเสี่ยงจากการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้าในกรณีดงั กล่าว โดยหากบริษทั ฯ ถูกยกเลิกการเป็ นตัวแทน
จําหน่ ายสินค้าให้แก่เจ้าของตราสินค้า หรือหากบริษทั ฯ ถูกยกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เช่น บริษทั คู่คา้ มีการ
ควบรวมกิจการกับบริษทั อื่น หรือมีการเลิกกิจการคูค่ า้ เป็ นต้น อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษทั ฯ ได้ ซึง่ ตัง้ แต่
ปี 2554 เป็ นต้นมา บริษทั ฯ ไม่มกี ารสูญเสียตราสินค้าที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ าย อย่างไรก็ตาม จาก
ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ การรักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั บริษทั เจ้าของตราสินค้าทีม่ ี มายาวนาน และบริษทั ฯ
มีตราสินค้าที่จดั จําหน่ ายมากกว่า 60 ตราสินค้า ทัง้ ยังให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ตี ่อลูกค้าจนเป็ นที่ยอมรับ
อีกทัง้ มีฐานลูกค้าทีก่ ว้างขวางมากกว่า 1,000 ราย บริษทั ฯ จึงมันใจว่
่ า หากบริษทั ฯ สูญเสียการเป็ นตัวแทนจําหน่ าย
สินค้าในตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งไป บริษทั ฯ ก็มคี วามสามารถในการหาผลิตภัณฑ์ตราสินค้าอื่น เข้ามาทดแทนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีเป้าหมายในการคัดสรรสินค้าคุณภาพดีและเป็ นสินค้าที่ม ี
เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาตราสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษทั ฯ ใน
บางผลิตภัณฑ์เองเพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลง และได้รบั
ความไว้วางใจจากบริษทั เจ้าของตราสินค้าให้เป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้ามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการทีบ่ ริษทั ฯ
มียอดขายทีเ่ ติบโตขึน้ เป็ นลําดับ ประกอบกับการที่บริษทั ฯ มีช่องทางการจําหน่ ายที่มปี ระสิทธิภาพ มีทมี งานขาย
ทีเ่ ข้มแข็ง สินค้าที่บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ จึงเชื่อมันว่
่ า
บริษทั เจ้าของตราสินค้าจะยังคงมอบหมายให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริ ษทั เจ้าของตราสิ นค้าอาจเข้ามาทําตลาดเอง
กรณี ท่เี จ้าของตราสิน ค้าจากต่ างประเทศมีความประสงค์จะเข้ามาดําเนิ น ธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ผ่าน
บริษทั ฯ ซึ่งจะทําให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งในการสูญเสียความเป็ นตัวแทนจําหน่ ายตราสินค้านัน้ ๆ ได้ และอาจต้องมี
การแข่งขันกับบริษทั เจ้าของตราสินค้าดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ า ความเสีย่ งดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึน้ น้อย เนื่องจากความไม่คมุ้ ค่าในการลงทุน
เข้ามาจําหน่ ายสินค้าเอง อีกทัง้ การจําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับ
อากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมทัง้ ผลิตภัณ ฑ์ ระบบพิมพ์ ดิจิตอลต้องมีความหลากหลายและต้อง
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ลูกค้าจะคํานึงถึง ความสะดวกในการสังซื
่ ้อสินค้าจาก
ผูจ้ าํ หน่ ายทีม่ สี นิ ค้าให้ครบตามทีต่ อ้ งการ ซึง่ จากทีผ่ ่านมาเคยมีผผู้ ลิตสินค้าจากต่างประเทศบางรายให้บริษทั ในเครือ
เข้ามาดําเนินธุรกิจโดยตรงแทน แต่กไ็ ม่ประสบความสําเร็จและเลือกกลับไปจําหน่ายผ่านตัวแทนเหมือนเดิม
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3.1.4 ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริ หารสิ นค้าคงคลังของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ มีรายการสินค้าทีจ่ าํ หน่ายอยูม่ ากกว่า 13,000 รายการ บริษทั ฯ จึงจําเป็ นต้องควบคุมสินค้าคงคลังให้
เหมาะสมกับสภาพการขายในปจั จุบนั โดยจะต้องมีสนิ ค้าในสต็อคไว้เพื่อรอการจําหน่ ายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและทันต่อความต้องการใช้งาน ซึง่ หากในบางช่วงทีส่ นิ ค้าขาดสต็อคหรือไม่สามารถจัดหา
ได้ ท ัน ตามความต้ อ งการของลู ก ค้า ได้ อาจทํ า ให้บ ริษัท ฯ สูญ เสีย ยอดขายหรือ โอกาสในการขายครัง้ ต่ อ ไปได้
ในขณะเดียวกัน สินค้าบางรายการที่ไม่ได้ถูกจําหน่ ายออกไปเป็ นเวลานานก็อาจทําให้สนิ ค้ามีสภาพเก่าเก็บสินค้า
ตกรุน่ เป็ นต้น ซึง่ ทําให้เกิดภาระค่าใช้จา่ ยในการเก็บสต็อคได้
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวจึงได้มกี ารวางแผนการสังซื
่ ้อสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขาย
ทัง้ หน่ วยงานขายและหน่ วยงานจัดซื้อมีการวางแผนร่วมกันในการสังซื
่ ้อสินค้าและกําหนดแผนการสังซื
่ ้อสินค้าไว้
ล่วงหน้า โดยหน่ วยงานจัดซื้อต้องจัดหาสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ว ติดตามสินค้าจากผูข้ าย และทบทวนสถานะการ
สังซื
่ อ้ สินค้าอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ ให้ได้สนิ ค้าตรงเวลาทันต่อความต้องการของลูกค้า
อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษทั ฯ ได้จดั สรรพืน้ ที่การจัดเก็บสินค้าไว้เป็ นสัดส่วนของ
แต่ละประเภทสินค้า โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ดูแลควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจ่ายอย่างเป็ นระบบ มีการควบคุม
สินค้าด้วยระบบโปรแกรมบริหารคลังสินค้าที่ทนั สมัย สามารถบันทึกรายละเอียดของสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
สามารถตรวจสอบยอดสต็อคคงคลังได้ทนั ทีท่ตี ้องการ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทนั ที ทําให้
ลูกค้ามันใจในการให้
่
บริการทีถ่ ูกต้อง แม่นยํา นอกจากนัน้ บริษทั ฯ มีการตรวจนับสินค้า โดยใช้ระบบหมุนเวียน การ
ตรวจนับ ทุกเดือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการจ่ายสินค้าผิดพลาด และสร้างความมันใจได้
่
ว่าสินค้าคงคลังของ
บริษทั ฯ ถูกต้องแม่นยํา
3.1.5 ความเสี่ยงจากอัตรากําลังคนและความสามารถของบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิ จ
บริษัทฯ มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและวิเคราะห์แผนความต้องการอัตรากําลังคน และดําเนินการตาม
กระบวนการ สรรหา โดยคัด เลือกและเพิ่ม ช่องทางการสรรหาที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ และทํา แผนพัฒ นาบุ ค ลากรให้
สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร เพื่อพิจารณาผู้สบื ทอดตําแหน่ งงาน
รวมถึงกระตุน้ ให้พนักงานทีม่ คี วามสามารถเล็งเห็นเป้าหมายและการเติบโตในอนาคตทีช่ ดั เจน และเร่งพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ภายหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ชิลแมทช์ จํากัดและบริษทั ย่อย ส่งผลให้บริษทั ฯ มี
บุคลากรทีเ่ พิม่ ขึน้ และสามารถจัดการบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ และบริษทั ชิลแมทช์ จํากัด
และบริษทั ย่อย มีธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงและเสริมกัน มีบุคลากรด้านงานขายและงานติดตัง้ (Salesperson) ทีม่ พี น้ื ฐานความรู้
จากสายงานวิศวกรรมเครื่องกลและสิง่ แวดล้อมเป็ นหลักเช่นเดียวกัน อีกทัง้ มีบุคลากรส่วนงานสนับสนุ นซึ่งสามารถ
ปฎิบตั งิ านร่วมกันได้
3.1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนชื่อและเครื่องหมายการค้าของบริ ษทั
ภายหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ชิลแมทช์ จํากัดและบริษทั ย่อย บริษทั ฯ จะเปลีย่ นชื่อเป็ นบริษทั
หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน) ในขณะทีบ่ ริษทั ชิลแมทช์ จํากัดและบริษทั ย่อย จะจดทะเบียนเลิกกิจการ
ส่งผลให้บริษทั ฯ จะดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร ได้ แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ
ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมทังให้
้ คําปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการให้ บริ การโซลูชนั่
ด้ า นวิศ วกรรมสํ า หรั บ ระบบพิ ม พ์ ดิ จิ ต อล ภายใต้ ชื่ อ บริษัท หาญ เอ็น จิเนี ย ริ่ง โซลูช นส์
ั ่ จํา กัด (มหาชน ) เพื่อ ให้
สอดคล้องกับขอบเขตการประกอบธุรกิจที่กว้างขึน้ ของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทและคู่ค้าเกิดความ
สับสนในการติดต่อและจดจําชื่อและเครือ่ งหมายการค้าบริษทั เดิมของบริษทั ฯ ในระยะสัน้
ส่วนที่ 1 (3) ปจั จัยความเสีย่ ง
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อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ การรักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั บริษทั เจ้าของตราสินค้าทีม่ ี
มายาวนาน และบริษทั ฯ มีตราสินค้าทีจ่ ดั จําหน่ายมากกว่า 60 ตราสินค้า ทัง้ ยังให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อ
ลูกค้าจนเป็ นที่ยอมรับ อีกทัง้ มีฐานลูกค้าที่กว้างขวางมากกว่า 1,000 ราย บริษทั ฯ จึงมันใจว่
่ า หากบริษัทฯ มีการ
เปลีย่ นชื่อและเครื่องหมายการค้าของบริษทั บริษทั ฯ และทีมบุคคากรงานขายของบริษทั ก็มคี วามสามารถติดต่อและ
ประสานงานในการขายและให้บริการได้อย่างดี
3.1.7 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
บริษัทฯ ต้องบันทึกค่าความนิยมจากมูลค่ายุติธรรมของสิง่ ตอบแทนเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ
บริษทั ชิลแมทช์ จํากัดและบริษทั ย่อย ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุตธิ รรมของบริษทั ชิลแมทช์ จํากัดและบริษทั ย่อย ณ
วันที่ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทัง้ หมด โดยผูส้ อบบัญชีจะทําการทดสอบการด้อยค่าเป็ น
ประจําทุกงวดบัญชี และตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจจะมีความเสีย่ งหากผูส้ อบบัญชีได้พจิ ารณาแล้ว
ว่าค่าความนิยมนี้ควรจะต้องมีการด้อยค่า ซึง่ การด้อยค่าดังกล่าวจะมีผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนของบริษทั ฯ ในด้าน
ของกําไรสุทธิ ส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของเจ้าของ
3.1.8 ความเสี่ยงจากการควบรวมกิ จการ
จากการที่บ ริษัท ฯ ได้ร บั โอนธุ รกิจ ของบริษัท ชิล แมทช์ จํา กัด และบริษัท ย่อ ย ซึ่งอาจจะมีห น่ ว ยงานบาง
หน่ วยงานทีม่ คี วามซํ้าซ้อนกัน ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินทีไ่ ม่จาํ เป็ น และอาจจะไม่สามารถเลิกจ้างพนักงานได้ดว้ ย
ข้อจํากัดต่างๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษทั ฯ และบริษทั ชิลแมทช์ จํากัดและบริษทั ย่อย มีธุรกิจที่คล้ายคลึงและ
เสริมกัน ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถจัดการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจ อาทิเช่น บุคลากรและระบบสนับสนุ นการบริหารงาน
ร่วมกัน ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
ทัง้ นี้บริษทั ฯให้ความสําคัญต่อการวางแผนการบริหารบุคลากรเพื่อรองรับการรับโอนกิจการ และมีความมันใจ
่
ในศักยภาพของบริษทั ชิลแมทช์ จํากัดและบริษทั ย่อย เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ท่คี ล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของ
บริษทั ฯ ทัง้ ด้านประเภทผลิตภัณฑ์วศิ วกรรมอาคาร และความต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันได้ ประกอบกับ
บริษทั ฯ และบริษทั ชิลแมทช์ จํากัดและบริษทั ย่อยก่อตัง้ และประกอบธุรกิจมายาวนาน มีผลการดําเนินงานทีม่ กี ําไร
อย่างต่อเนื่อง มีเครื่องหมายการค้าที่เป็ นที่รจู้ กั และมีความสัมพันธ์ท่ดี ตี ่อลูกค้าและคู่ค้า ส่งผลให้บริษทั ฯ มีโอกาส
สร้างรายได้ดว้ ยเหตุผลสนับสนุ นประกอบด้วย การเพิม่ สายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ การขยายฐาน
ลูกค้าในกลุ่มผู้รบั เหมาและที่ปรึกษางานระบบให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการเพิม่ ความแข็งแกร่งใน
การรับเหมางานโครงการติดตัง้ ให้กบั บริษทั ฯ และเพิม่ โอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศมากขึน้
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4.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ภายหลังการรับโอนกิจการ ตามข้อมูลจากงบการเงินรวมเสมือน ของบริษทั ฯ บริษทั ชิลแมทช์ จํากัด และบริษทั คิว ทู เอส จํากัด ซึ่งจัดเตรียม
โดยฝ่ายบริหารและผ่านการสอบทานจาก บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัดซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีท่อี ยู่ในบัญชีท่สี ํานักงานเห็นชอบ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

4.1

สิ นทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

ตาราง 4.1

รายละเอียดสิ นทรัพย์ถาวรของบริ ษทั ฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จที่สาํ คัญ สรุปได้ดงั นี้
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559 (ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

1. เครือ่ งมือและอุปกรณ์

0.90

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

2. เครือ่ งตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน

11.88

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

3. ยานพาหนะ

12.57

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

4. สินทรัพย์เพือ่ เช่าและสาธิต

12.08

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

5. อุปกรณ์ระหว่างติดตัง้
รวม

0.06
37.49

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน

4.2

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษทั ฯ เป็ นเจ้าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี จํานวน 24.55 ล้านบาท โดยมีการตัดจําหน่ายด้วยวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์
จํานวน 5 ปี
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4.3 สัญญาที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ
4.3.1 สัญญาเช่าพืน้ ที่ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่
บริษทั ฯ ทําสัญญาเช่าพืน้ ทีอ่ าคารเพือ่ ใช้เป็ นทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่ โดยทําสัญญาเช่ากับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้
ตาราง 4.2 สัญญาเช่าพืน้ ที่ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ
สถานที่เช่า
ระยะเวลาการเช่า 1/
ลําดับ
คู่สญ
ั ญา
เลขที่

1.
2.

3.
4.
5.
6.

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า

: บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จํากัด 19/7-8
: บริษทั ฯ
: บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จํากัด 19/17
: บริษทั ฯ
19/17
19/18-19
19/18-19
19/20-22
19/20-22
19/20-22
19/20-22
19/20-22
: บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จํากัด 19/7-8
: ชิลแมทช์ 2/
19/18-22
: บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จํากัด 19/7-8
: คิว ทู เอส 2/
19/17-19
19/20-22
: นายเจน ชาญณรงค์
19/6
: บริษทั ฯ
19/6
: นายเจน ชาญณรงค์
19/6
2/
: คิว ทู เอส

ชัน้

1- 4
3
4
3
4
1

ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด

อาร์ซเี อ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
อาร์ซเี อ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

อายุสญ
ั ญาเช่า วันเริ่ มสัญญา วันสิ้ นสุดสัญญา

3 ปี

1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2562

244

3 ปี

1 ม.ค. 2557 31 ธ.ค. 2559

3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี

1 ม.ค. 57
1 ม.ค. 57
1 ม.ค. 57
1 ม.ค. 57
1 ม.ค. 57
15 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 59
14 ธ.ค. 60

3 ปี

15 มี.ค. 58

14 มี.ค. 61

55
55
59
117
36
27
22
209
67
37
365
76
277
255
65
65
65

ชัน้ ลอย

2
3
4
4
2-4
1,4
1, 2, ลอย,4
1, ลอย,4
2
3
1

อาร์ซเี อ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
อาร์ซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
อาร์ซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
อาร์ซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

พืน้ ที่ (ตร.ม.)

หมายเหตุ : 1/ เมือ่ สัญญาสิน้ สุดลง บริษทั ฯ หรือผูเ้ ช่ามีสทิ ธิขอเช่าทรัพย์สนิ ตามสัญญาได้อกี 1 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซึง่ ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า โดยผูเ้ ช่าต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ห้เช่าทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนทีส่ ญ
ั ญาเช่าจะครบกําหนด ซึง่ อัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าทีม่ กี ารต่ออายุ อาจปรับขึน้ หรือลงตามแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกัน แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเช่าเดิม ทัง้ นี้สาํ หรับสัญญาทีใ่ กล้ครบ
กําหนดสัญญาเช่า บริษทั ฯอยูร่ ะหว่างดําเนินการต่อสัญญาเช่า
2/ สัญญาเช่าของ ชิลแมทช์ หรือ คิว ทู เอส ซึง่ บริษท
ั ฯ จะเป็ นผูร้ บั การโอนสิทธิการเช่า ณ วันทีร่ บั โอนกิจการ

ส่วนที่ 1 (4) ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ

หน้า 41

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

4.3.2 สัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้า
ตาราง 4.3 รายละเอียดสัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้า
ระยะเวลาการเช่า

ลําดับ

คู่สญ
ั ญา

สถานที่เช่า

1.

ผูใ้ ห้เช่า : บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จํากัด
ผูเ้ ช่า
: บริษทั ฯและคิวทูเอส

อาคารคลังสินค้าและชัน้ เก็บสินค้า
เลขที่ 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

3 ปี 1/
3 ปี 1/ 4/

2.

ผูใ้ ห้เช่า : บริษทั ภัทรฤทธิ ์ 1997 จํากัด
ผูเ้ ช่า
: บริษทั ฯและคิวทูเอส

โกดังสินค้า
เลขที่ 38/43 หมู่ 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

บริษทั ซัมโก เซอร์วสิ จํากัด 4/

อาคารคลังสินค้าและชัน้ เก็บสินค้า
8, 1/35 และ 1/36 หมูท่ ่ี 15 ถ.คูข่ นานมอเตอร์เวย์
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

3

อายุสญ
ั ญาเช่า วันเริ่ มสัญญา วันสิ้ นสุดสัญญา

พืน้ ที่ (ตร.ม.)

31 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 59
22 ก.ย. 61

1,760
722

5 ปี 2/

1 ม.ค. 57
1 ม.ค. 57
22 ก.ย. 56

5 ปี 2/ 4/

22 ก.ย. 56

22 ก.ย. 61

20

3 ปี 3/

1 เม.ย. 57

31 มี.ค. 60

360

3 ปี 3/

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 60

495

3 ปี 3/

1 ส.ค. 57

31 ก.ค. 60

720

3 ปี 3/

1 มิ.ย. 59

31 พ.ค. 62

300

15

หมายเหตุ : 1/ เมื่อสัญญาสิน้ สุดลง บริษทั ฯ หรือผูเ้ ช่ามีสทิ ธิขอเช่าทรัพย์สนิ ตามสัญญาได้อกี 1 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซึ่งผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า โดยผูเ้ ช่าต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ห้เช่า
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนทีส่ ญ
ั ญาเช่าจะครบกําหนด ซึง่ อัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าทีม่ กี ารต่ออายุ อาจปรับขึน้ หรือลงตามแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกัน แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเช่าเดิม ทัง้ นี้สาํ หรับสัญญาที่
ใกล้ครบกําหนดสัญญาเช่า บริษทั ฯอยูร่ ะหว่างดําเนินการต่อสัญญาเช่า
2/ ทบทวนสัญญาเช่าทุกๆ 1 ปี
3/ เมื่อสัญญาสิน
้ สุดลง บริษทั ฯ หรือผูเ้ ช่ามีสทิ ธิขอเช่าทรัพย์สนิ ตามสัญญาได้อกี 3 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซึง่ ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า โดยผูเ้ ช่าต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ห้เช่า
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนทีส่ ญ
ั ญาเช่าจะครบกําหนด ซึง่ อัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าทีม่ กี ารต่ออายุ อาจปรับขึน้ หรือลงตามแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกัน
4/ สัญญาเช่าของ ชิลแมทช์ หรือ คิว ทู เอส ซึง่ บริษท
ั ฯ จะเป็ นผูร้ บั การโอนสิทธิการเช่า ณ วันทีร่ บั โอนกิจการ

ส่วนที่ 1 (4) ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ

หน้า 42

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

4.3.3 สัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
บริษทั ฯ ได้ทําประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สนิ รวมถึงประกันภัยสําหรับเงิน สําหรับสต็อคสินค้าและทรัพย์สนิ ทุกชนิดและได้เลือก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รบั
ประกันภัย โดยมีเงือ่ นไขความคุม้ ครองทีค่ รอบคลุมความเสีย่ งภัยทุกชนิด และทุนประกันรวม 125.08 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง 4.4 รายละเอียดสัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน (บริ ษทั ผูร้ บั ประกันภัย : บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน))
ประเภทกรมธรรม์
1. กรมธรรม์ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
(All Risk)

ส่วนที่ 1 (4) ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ผู้รบั ประกัน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

บริษทั อาคเนย์ประกันภัย - สิ่งปลู ก สร้าง (ไม่ รวมรากฐาน) รวมส่ วนปรับ ปรุ ง
จํากัด (มหาชน)
ต่ อเติ ม รัว้ ประตู ระบบสาธารณู ป โภคต่ างๆ เช่ น
ระบ บป รั บ อากาศ ระบ บป ระป า ระบบไฟ ฟ้ า
เฟอร์นิ เจอร์ สิ่งตกแต่ ง ตรึงตรา อุ ป กรณ์ เครื่องใช้
สํ า นั ก งาน ระบบ/เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้ต่างๆ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ท่เี กี่ยวข้องทุก
ชนิด รถโฟล์คลิฟท์ รวมถึงทรัพย์สนิ ทุกชนิดทีเ่ ป็ นของ
บริษทั ฯ และ/หรือ อยูภ่ ายใต้การดูแลรักษาของบริษทั ฯ
ในฐานะผูร้ กั ษาทรัพย์
- สต็อคสินค้า
ขยายความคุม้ ครองถึงการโจรกรรม
(จร.3) วงเงิน : ไม่เกิน 5 ล้านบาท การโจรกรรม
(จร.2) วงเงิน : เต็มทุนประกัน ประกันเงิน (ปง.2)
วงเงิน
: ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครัง้ และตลอด
ระยะเวลาประกัน
รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในวงเงิน :
ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครัง้ และตลอดระยะเวลาประกัน

ทุนประกัน
ระยะเวลาประกันภัย
(ล้านบาท)
18 ก.ย.2559 – 18 ก.ย.2560
16.47

ผูเ้ อา
ประกันภัย
บริษทั ฯ

108.61

หน้า 43

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

บริษทั ชิลแมทช์ จํากัด และบริษทั คิว ทู เอส จํากัด ได้ทําประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ รวมถึงประกันภัยสําหรับเงิน สําหรับสต็อคสินค้าและทรัพย์สนิ ทุกชนิด ภายใต้กรรมธรรม์ฉบับ
เดียวกัน และได้เลือก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รบั ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสีย่ งภัยทุกชนิด และทุนประกันรวม 148.81 ล้านบาท ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง 4.5 รายละเอียดสัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน (บริ ษทั ผูร้ บั ประกันภัย : บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน))
ประเภทกรมธรรม์
1. กรมธรรม์ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
(All Risk)

ทุนประกัน
ระยะเวลาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัย
(ล้านบาท)
18 ก.ย.2559 – 18 ก.ย.2560 ชิลแมทช์ จํากัด
13.51
บริษทั อาคเนย์ประกันภัย - สิง่ ปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติม
จํากัด (มหาชน)
รัว้ ประตู ระบบสาธารณู ปโภคต่ างๆ เช่ น ระบบปรับ
และคิว ทู เอส 1/
อากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ สิง่ ตกแต่ง
ตรึงตรา อุ ป กรณ์ เครื่อ งใช้ สํ า นั ก งาน ระบบ/เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เครื่องจักรและ
อุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ชนิ ด รถโฟล์ ค ลิฟ ท์ รวมถึ ง
ทรัพย์สนิ ทุกชนิดทีเ่ ป็ นของบริษทั ฯ และ/หรือ อยูภ่ ายใต้
การดูแลรักษาของบริษทั ฯ ในฐานะผูร้ กั ษาทรัพย์
135.30
- สต็อคสินค้า
ขยายความคุม้ ครองถึงการโจรกรรม
(จร.3) วงเงิน : ไม่เกิน 5 ล้านบาท การโจรกรรม
(จร.2) วงเงิน : เต็มทุนประกัน ประกันเงิน (ปง.2)
วงเงิน
: ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครัง้ และตลอด
ระยะเวลาประกัน
รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในวงเงิน :
ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครัง้ และตลอดระยะเวลาประกัน
บริ ษทั ประกัน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

หมายเหตุ : 1/ บริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั โอนสิทธิผเู้ อาประกันภัยจากบริษทั ชิลแมทช์ จํากัด และบริษทั คิว ทู เอส จํากัด ณ วันทีร่ บั โอนกิจการ

4.4

เครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริ การที่สาํ คัญ
บริษทั ฯ ภายหลังการรับโอนกิจการเป็ นเจ้าของเครือ่ งหมายการค้า / เครือ่ งหมายบริการ 7 รายการ ดังนี้

ส่วนที่ 1 (4) ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
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ตาราง 4.6 รายละเอียดเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริ การที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

เลขทะเบียน

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

ระยะเวลา

1

บริษทั ฯ

บ41547

สําหรับบริการ
บริการจัดการขายอุปกรณ์เกีย่ วกับการดับเพลิง

26 ธ.ค. 2550 - 25 ธ.ค. 2560

2*

บริษทั ฯ

ค162287

สําหรับสินค้า
วาล์วท่อนํ้าทําด้วยโลหะ

18 ต.ค. 2544 - 17 ต.ค. 2564

3*

บริษทั ฯ

ค159795

สําหรับสินค้า
ชุดสายฉีดนํ้าดับเพลิง สายดับเพลิง ข้อต่อดับเพลิง

4 ก.ย. 2544 - 27 มิ.ย. 2565

4*

บริษทั ฯ

ค62121

สําหรับสินค้า เครือ่ งดับเพลิง

5*

บริษทั ชิลแมทช์ จํากัด 2/

คําขอเลขที่
1035613

6*

บริษทั ชิลแมทช์ จํากัด 2/

คําขอเลขที่
1035617

7*

บริษทั ชิลแมทช์ จํากัด 2/

คําขอเลขที่
1035619

ลําดับที่

หมายเหตุ :

รูปเครื่องหมายการค้า/บริ การ

20 มิ.ย. 2559 - 19 มิ.ย. 2569
ยืน่ คําขอต่ออายุเมือ่ 20 เม.ย. 2559 และอยูร่ ะหว่าง
การรับต่ออายุโดยกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทาํ ความเย็น ได้แก่วาล์วระบบ ยืน่ คําขอเมือ่ วันที่ 18 เม.ย.2559 และอยูร่ ะหว่างรับ
ทําความเย็น อุปกรณ์ระบายความร้อน อุปกรณ์ดดู
จดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
ความชืน้ และมาตรวัดความดัน เป็ นต้น
สําหรับสินค้า
ยืน่ คําขอเมือ่ วันที่ 18 เม.ย.2559 และอยูร่ ะหว่างรับ
ท่อทองแดง ข้อต่อทองแดง ลวดเชื่อมทองแดง และ
จดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
ฉนวนกันความร้อน
สําหรับสินค้า
ยืน่ คําขอเมือ่ วันที่ 18 เม.ย.2559และอยูร่ ะหว่างรับ
นํายาเคมีทาํ ความเย็น
จดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา

1/

สินค้าภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของบริษทั (ลําดับที่ 2 - 7) เป็ นสินค้าจ้างผลิตกับผูผ้ ลิตสินค้าภายในประเทศหรือต่างประเทศ

2/

บริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั โอนสิทธิตามคําขอจากบริษทั ชิลแมทช์ จํากัด ภายหลังการรับโอนกิจการ

ส่วนที่ 1 (4) ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
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4.5

นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม

ปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มกี ารลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอนาคตบริษทั ฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มคี วามเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์ กบั ธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ โดยเป็ นธุรกิจที่มศี กั ยภาพและสามารถสร้างผลกําไรให้แก่บริษทั ฯ ในระยะยาว โดยหากเป็ นการลงทุนในบริษทั ย่อย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็ น
หน่วยงานหนึ่งของบริษทั ฯ ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือเป็ นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็ นสําคัญ สําหรับการลงทุนในบริษทั ร่วม บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายเข้าไป
ควบคุมมากนัก ทัง้ นี้การจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็ นกรรมการของบริษทั จะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึน้ กับข้อตกลงร่วมกัน โดยบุคคลดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมใน
การบริหารกิจการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ ๆ ซึง่ ทําหน้าทีต่ ดิ ตามการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีบ่ ริษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้

ส่วนที่ 1 (4) ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ

หน้า 46

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

5.

ข้อพิ พาททางกฎหมาย
-ไม่ม-ี

ส่วนที่ 1 (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย
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6. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสําคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทัวไป
่
ก. บริ ษทั
บริษทั

:

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่

:

เลขที่ 19/20-22 อาร์ซเี อ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ประเภทธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจนําเข้ า และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร
ได้ แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความ
เย็น รวมทัง้ ให้ คําปรึ กษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการ
ให้ บริ การโซลูชนั่ ด้ านวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพ์ดิจิตอล

เลขทะเบียนบริษทั

:

0107557000217

โทรศัพท์

:

02-203-0868

โทรสาร

:

02-203-1504

เว็บไซต์

:

www.harn.co.th

บริษทั

:

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่

:

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

:

02-009-9000

โทรสาร

:

02-009-9991

บริษทั

:

บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่

:

เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 23-27 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

:

02-034-0000

โทรสาร

:

02-034-0010

ข. บุคคลอ้างอิ งอื่นๆ
1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

2. ผูส้ อบบัญชี

ส่วนที่ 1 (6) ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสําคัญอื่น
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6.2 ข้อมูลสําคัญอื่น
-ไม่ม-ี

ส่วนที่ 1 (6) ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสําคัญอื่น
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สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
7.1.1 หุนสามัญ

ภายหลัง การรับโอนกิ จ การทั้ง หมดของบริษั ท ชิ ลแมทช จํ า กัด และบริษัท ย อย บริ ษัทฯ มีทุ น จดทะเบีย น
และเรียกชําระแลว จํานวน 292,250,000 บาท โดยเปนหุนสามั ญ จํานวน 584,500,000
หุน มูลคา ที่ตราไว
หุนละ 0.50 บาท
7.2

โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 15 รายแรกของบริษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช
จํากัด และบริษัทยอย อางอิงขอมูลการปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 มีดงั นี้
ลําดับ

รายชื่อผูถือหุน

1

1/

2

3

4
5
6
7
8
9

นามสกุลชาญณรงค
นาง
สิริมา 4/
เอี่ยมสกุลรัตน
นาย
เจน
ชาญณรงค
บริษัท NICE NOBLE LIMITED
น.ส.
นพพร
ชาญณรงค
นาย
หาญ
ชาญณรงค
นาง
ประยูรศรี
ชาญณรงค
รวมนามสกุลชาญณรงค 1/
นามสกุลสุขชัย 1/
นาย
วิรัฐ
สุขชัย
นาง
นพรัตน
สุขชัย
นาย
วิโรจน
สุขชัย
นาย
วิสุทธิ์
สุขชัย
1/
รวมนามสกุลสุขชัย
นามสกุลตรีเพ็ชร 1/
นาย
ธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร
น.ส.
ธารดา
ตรีเพ็ชร
1/
รวมนามสกุลตรีเพ็ชร
นาย
วสันต
นันทขวาง
น.ส.
ปนัดดา
ทองเหลีย่ ม
นาย
ประชา
พรอมพรชัย
น.ส.
วิญู
นานา
นาย
ชัยวัฒน
แตไพสิฐพงษ
นาง
วลีรัตน
เชื้อบุญชัย

สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถ ือหุน

กอนการรับโอนกิจการ
ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559
จํานวนหุน
รอยละ

จํานวนหุนเพิ่มทุน
จํานวนหุน

รอยละ

หลังการรับโอนกิจการ 2/3/
จํานวนหุน

รอยละ

28,777,921 12.27%
63,258,440 26.98%

63,845,441
97,229,140

10.92%
16.64%

73,316,475
28,875,144
1,000,000
733,900

12.54%
4.94%
0.17%
0.13%

35,067,520
33,970,700
33,020,000
97,200
1,000,000
733,900

10.02%
9.71%
9.43%
0.03%
0.28%
0.21%

40,296,475 17.18%
28,777,944 12.27%
- 0.00%
- 0.00%

103,889,320

29.68%

161,110,780 29.68%

265,000,100

68.70%

86,743,377
13,000,000
1,800,000
80,000
101,623,377

24.78%
3.72%
0.51%
0.03%
29.04%

-

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

86,743,377
13,000,000
1,800,000
80,000
101,623,377

14.84%
2.22%
0.31%
0.01%
17.38%

5,026,580
5,026,580
11,037,599
10,621,500
9,615,600
6,100,161

1.44%
0.00%
1.44%
0.00%
0.00%
3.15%
3.03%
2.75%
1.74%

15,815,862 6.74%
7,504,024 3.20%
23,319,886 3.99%
28,140,000 12.00%
14,832,149 6.33%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
2,328,480 0.99%

20,842,442
7,504,024
28,346,466
28,140,000
14,832,149
11,037,599
10,621,500
9,615,600
8,428,641

3.57%
1.28%
4.85%
4.81%
2.54%
1.89%
1.82%
1.64%
1.44%
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ลําดับ
10
11
12
13
14
15

รายชื่อผูถือหุน
น.ส.
อุไรรัตน
นาย
ภาคภูมิ
นาย
รัตนพันธ
นาง
ชลธี
นาง
พจรี
น.ส.
อุฬาริน
ผูถือหุนอื่นๆ
รวม

หาญทวีภัทร
วองไพฑูรย
มุขหริวัฒนานนท
แปลกประจิตต
โลหชิตรานนท
ชัญญวงศศักดิ์

กอนการรับโอนกิจการ
ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559
จํานวนหุน
รอยละ
6,692,164
1.91%
3,673,600
1.05%
3,384,307
0.97%
2,780,409
0.79%
2,500,000
0.71%
24,049
0.01%
83,031,334 23.72%
350,000,000 100.00%

จํานวนหุนเพิ่มทุน
จํานวนหุน
2,663,925
2,104,780
234,500,000

รอยละ
0.00%
1.14%
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
100.0%

หลังการรับโอนกิจการ 2/3/
จํานวนหุน
รอยละ
6,692,164
1.14%
6,337,525
1.08%
3,384,307
0.58%
2,780,409
0.48%
2,500,000
0.43%
2,128,829
0.36%
83,031,334 14.21%
584,500,000 100.00%

หมายเหตุ : 1/ เปนการจัดกลุมผูถือหุนตามนามสกุลเทานั้น โดยผูถือหุนแตละรายมิไดเปนบุคคลตามมาตรา 258 หรือเปน Concert party เวนแต (1) นายหาญ ชาญณรงค
นางประยูรศรี ชาญณรงค และ Nice Noble Limited ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258 และ/หรือเปน Concert party ซึ่งทั้ง 3 ทานถือหุนรวมกันแลวเปนจํานวน
รอยละ 9.93 กอนการรับโอนกิจการทั้งหมด และเพิ่มเปนจํานวนรอยละ 12.84 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ หลังการรับโอนกิจการทั้งหมด
และ (2) นายวิรัฐ สุขชัย และนางนพรัตน สุขชัย ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258 ซึ่งทั้ง 2 ทานถือหุนรวมกันแลวเปนจํานวน รอยละ 28.49 กอนการรับโอน
กิจการทั้งหมด และลดลงเปนจํานวนรอยละ 17.06 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ หลังการรับโอนกิจการทั้งหมด
2/
สัดสวนการถือหุนภายหลังรับโอนกิจการ อางอิงขอมูลการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559
3/
ผูถือหุนของ CM แตละรายจะไดรับหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากกระบวนการชําระบัญชีภายใตกระบวนการเลิกกิจการและดําเนินการแจกจายทรัพยสิน
(ซึ่งรวมถึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน) ของ CM ในจํานวนที่นอยกวารอยละ 25 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทําใหผูถือ หุนของ CM แตล ะรายจึง ไมมีหนา ที่ในการทําคําเสนอซื้อภายใตประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน
ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ
4/
นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค
5/
Nice Noble Limited เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหนาที่ดูแลกองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค
โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของกองทรัสตดังกลาว

สรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร สิ้นสุด ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 และ
ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย
ณ วันที่
ลําดับ

รายชื่อผูถือหุน

31-ธ.ค.-58

4-ต.ค.-59

ภายหลังรับ
โอนกิจการ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ภายหลังรับ
4-ต.ค.-59
โอนกิจการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กรรมการบริษัท
นายวิรัฐ
นางวลีรัตน
นางสิริมา
นายภาคภูมิ
นายถกล
นายโสตถิธร
นางสาววรนุช
นายสุพจน
นายวสันต
นายธรรมนูญ
ผูบริหาร

สุขชัย
เชื้อบุญชัย
เอี่ยมสกุลรัตน
วองไพฑูรย
นันธิราภากร 1/
มัลลิกะมาส 1/
สุไพบูลยพิพัฒน1/
เธียรวุฒิ 1/
นันทขวาง
ตรีเพ็ชร

86,392,790
6,003,127
35,067,520
4,038,000
4,926,580

86,743,377
6,100,161
35,067,520
3,673,600
5,026,580

86,743,377
8,428,641
63,845,441
6,337,525
28,140,000
20,842,442

350,587
97,034
(364,400)
100,000

2,328,480
28,777,921
2,663,925
28,140,000
15,815,862

1
2

นางวรินกาญจน
นายวิศิษฏ

ธีระอัมรานนท
วชิรลาภไพฑูรย

1,130,580
-

1,186,322
28,972

1,186,322
28,972

55,742
28,972

-

หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ
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7.3 นโยบายจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหักสํารองตางๆ
ทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยู
กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจายชําระคืนเงินกูยืม
เงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู รวมทั้งขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปนและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนครั้งคราว
เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้นได โดยจะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ ในการประชุม
คราวถัดไป
ขอมูลการจายเงินปนผลของบริษทั ฯ
กอนการรับโอนกิจการทั้งหมด
ของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย

ป 2558

ป 2557

ป 2556

เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)
0.10
0.15
15.23
เงินปนผลประจําป (บาท/หุน)
หุนปนผล (บาท/หุน)
0.13
0.25
9.41
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
75.75
86.63
161.86
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)
0.50
0.50
10.0
ราคาพาร (บาท/หุน)
350,000,000
350,000,000
6,500,000
จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน)
หมายเหตุ : ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในมาตรา 47 ทวิแหงประมวลรัษฎากร
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8. โครงสร้างการจัดการ
แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั หาญเอ็นจิ เนี ยริ่ ง โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร
(วิรฐั สุขชัย)

เลขานุการบริ ษทั
(วรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์)

คณะกรรมการความปลอดภัย

กรรมการผูจ้ ดั การ
ธุรกิ จระบบดับเพลิ ง ปรับอากาศและสุขาภิ บาล
(วิรฐั สุขชัย)

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานขาย
โครงการ

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานขาย
ทั ่วไป

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงาน
ขายปิโตรเคมี

กรรมการผูจ้ ดั การ
ธุรกิ จระบบทําความเย็น
(วสันต์ นันทขว้าง)

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานขาย

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานสนับสนุ น
วิศวกรรม

กรรมการผูจ้ ดั การ
ธุรกิ จระบบพิ มพ์ดิจิตลั
(ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร)

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานขาย

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ด้านกํากับดูแลกิ จการ
(วรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์)

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ด้านปฏิ บตั ิ การ
(วลีรตั น์ เชือ้ บุญชัย)

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานบริหารทั ่วไป

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานบริการ
ฝา่ ยบริหารระบบคุณภาพ

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานการเงิน
(วิศษิ ฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์)

ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
ฝา่ ยธุรการสํานักงาน

ฝา่ ยกํากับดูแลกิจการ

ฝา่ ยจัดซือ้
ฝา่ ยคลังสินค้าและจัดส่ง

ส่วนที่ 2 (8) โครงสร้างการจัดการ

ฝา่ ยการเงิน
ฝา่ ยบัญชี
ฝา่ ย ICT
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โครงสร้างการจัดการภายในของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ซึง่ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี ุณสมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง
8.1 คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีกรรมการรวมทัง้ สิน้ 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร 6
ท่าน และกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 4 ท่าน ดังนี้
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ ง

1.

ดร. ถกล

นันธิราภากร

2.

นายวิรฐั

สุขชัย

ประธานกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

3.

นางสิรมิ า

เอีย่ มสกุลรัตน์

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

4.

นางวลีรตั น์

เชือ้ บุญชัย

กรรมการ กรรมการบริหาร

5.

นายภาคภูม ิ

ว่องไพฑูรย์

กรรมการ

6.

นายวสันต์

นันทขว้าง*

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

7.

นายธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร*

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

8.

ดร. โสตถิธร

มัลลิกะมาส

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9.

นางสาววรนุช

สุไพบูลย์พพิ ฒ
ั น์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ดร.สุพจน์

เธียรวุฒ*ิ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

10.

หมายเหตุ : * ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ นายวสันต์
นันทขว้าง และ นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร เป็ นกรรมการบริษทั ฯ และดร.สุพจน์ เธียรวุฒ ิ เป็ นกรรมการอิสระ
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตัง้ นายวสันต์ นันทขว้าง
และ นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสีย่ ง และแต่งตัง้ ดร.สุพจน์ เธียร
วุฒ ิ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559

โดยมีนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็ นเลขานุการบริษทั
ทัง้ นี้ ภายหลังจากการรวมกิจการ บริษทั ฯ จะมีกรรมการอิสระทัง้ สิน้ 4 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบทัง้ สิน้
3 ท่าน ซึ่งทําให้บริษทั ฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ที่มกี รรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อ ง การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้เสนอขายหุ้น ที่อ อกใหม่ (และที่ม ีก ารแก้ไขเพิ่ม เติม )
ครบถ้วนทุกประการ
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กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
ภายหลัง จากการรวมกิจ การกรรมการผู้ ม ีอํ า นาจลงนามของบริษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย นายวิร ัฐ สุ ข ชัย
นายวสันต์ นันทขว้าง นายธรรมนู ญ ตรีเพ็ชร นางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน์ นางวลีรตั น์ เชื้อบุญชัย กรรมการสองใน
ห้าคนลงนามร่วมกัน
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สรุปได้ดงั นี้
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
ปี 2558

ชื่อ – สกุล

งวดหกเดือนปี 2559

คณะกรรม คณะกรรม
คณะกรรม
การบริ ษทั การตรวจสอบ การบริ หาร

คณะกรรม
การบริ ษทั

คณะกรรม
การตรวจสอบ

คณะกรรม
การบริ หาร

1. นายวิรฐั

สุขชัย

4/4

12/12

3/3

16/16

2. นางสิรมิ า

เอีย่ มสกุลรัตน์

4/4

12/12

3/3

16/16

3. นางวลีรตั น์

เชือ้ บุญชัย

4/4

12/12

3/3

16/16

4. นายภาคภูมิ

ว่องไพฑูรย์

4/4

5. นายถกล

นันธิราภากร

4/4

4/4

3/3

2/2

6. นายโสตถิธร

มัลลิกะมาส

4/4

4/4

3/3

2/2

3/3

4/4
3/3
2/2
7. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พพิ ฒ
ั น์ 4/4
หมายเหตุ : * ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ นายวสันต์
นันทขว้าง และ นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร เป็ นกรรมการบริษทั ฯ และดร.สุพจน์ เธียรวุฒ ิ เป็ นกรรมการอิสระ
** ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตัง้ นายวสันต์ นันทขว้าง และ
นายธรรมนู ญ ตรีเพ็ชร ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสีย่ ง และแต่งตัง้ ดร.สุพจน์ เธียร
วุฒ ิ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559
8.2 ผูบ้ ริ หาร
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รบั
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกและแต่งตัง้ บุคคลเข้าดํารงตําแหน่ ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ ซึ่งกรรมการผูจ้ ดั การได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั ฯ บรรจุเข้าเป็ นพนักงานในระดับต่างๆ
ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ หัวหน้ า หรือผู้รบั ผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
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ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวิรฐั

ชื่อ – สกุล
สุขชัย

นายวสันต์
นายธรรมนูญ
นางวลีรตั น์
นางวรินกาญจน์
นายวิศษิ ฎ์

นันทขว้าง
ตรีเพ็ชร
เชือ้ บุญชัย
ธีระอัมรานนท์
วชิรลาภไพฑูรย์

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และรักษาการกรรมการ
ผูจ้ ดั การธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล
กรรมการผูจ้ ดั การธุรกิจระบบทําความเย็น
กรรมการผูจ้ ดั การธุรกิจระบบพิมพ์ดจิ ติ ลั
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การด้านปฏิบตั กิ าร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การด้านกํากับดูแลกิจการ
ผูอ้ าํ นวยการสายงานการเงิน

8.3 เลขานุการบริ ษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางวรินกาญจน์
ธีระอัมรานนท์ เป็ นเลขานุการบริษทั เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เพือ่ ทําหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. ดูแลและให้คาํ แนะนําเบือ้ งต้นแก่คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะต้องทราบ
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของทีป่ ระชุมดังกล่าว
3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษทั ได้แก่
3.1 ทะเบียนกรรมการ
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานประจําปี
ของบริษทั ฯ
3.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
4. การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่ม ี
หน้าทีร่ ายงานการมีสว่ นได้เสียของตน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้บริษทั ทราบ)
5. ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
6. ทัง้ นี้ นางวริน กาญจน์ ธีร ะอัม รานนท์ ได้ผ่ า นการอบรมในหลัก สูต ร Company Secretary Program
(CSP) รุ่นที่ 72/2016 ปี 2559 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16/2016 ปี 2559
และหลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุน่ ที่ 36/2016 ปี 2559 แล้ว
บริษัท ฯ ได้กํ าหนดคุ ณ สมบัติข องเลขานุ ก ารบริษัท โดยพิจ ารณาจากคุ ณ สมบัติห ลายๆ ด้า น เช่น อายุ
คุ ณ วุฒ ิด้านการศึก ษา ความรู้ด้านภาษาต่ า งประเทศ ความสามารถในการสื่อ สาร ความมีม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ท่ีดี
ความสามารถในการเป็ นผูป้ ระสานงานทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์
ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก เป็ นต้น ในกรณีท่เี ลขานุ การบริษทั พ้นจากตําแหน่ งหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่ได้ให้
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั คนใหม่ภายในเก้าสิบ (90) วัน นับแต่วนั ที่เลขานุ การบริษทั คนเดิม
พ้นจากตําแหน่ ง หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่ และให้คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจมอบหมายให้กรรมการคนใด คน
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หนึ่งปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนในช่วงเวลาดังกล่าว ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้
ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
(ก)

กรรมการ

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีมติอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ :

ค่าตอบแทน (บาท/ครัง้ )
15,000
10,000
15,000
10,000

เงือ่ นไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท ที่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ กรรมการที่ไม่ได้เป็ นพนักงานของ
บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
2. เนื่องจากกรรมการหลายท่านได้ดํารงตําแหน่ งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ หลายตําแหน่ ง
ด้วยกัน ด้วยเหตุน้ี จึงกําหนดให้ไม่มคี า่ ตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee)
3. คณะกรรมการของบริษทั และคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทั ใน
รูปของเงินรางวัลเบีย้ ประชุมบําเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆตามข้อบังคับหรือ
ตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่ นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะ
กําหนดไว้เป็ นคราวๆไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนัน้ ให้
ได้รบั เบี้ยเลี้ย งและสวัสดิการต่ างๆ ตามระเบียบของบริษ ัทโดยจะต้องไม่กระทบกระเทือนสิท ธิของ
พนักงานและลูกจ้างของบริษทั ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการในอันทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั นอกจากนี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ดังกล่ าวนัน้ จะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับการดํารงคุ ณ สมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกําหนด
4. ให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้พจิ ารณาว่า เห็นควรจะให้มกี ารจ่ายผลตอบแทนประจําปี ให้กรรมการ
เมื่อใด รวมทัง้ ให้พ ิจารณารายละเอีย ดและเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนประจําปี อาทิเช่น การจ่าย
ผลตอบแทนประจําปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนทีย่ งั คงดํารงตําแหน่ งอยู่ กรณีทก่ี รรมการคนใดเพิง่ เข้า
ดํารงตําแหน่ งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจําปี อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาของ
การดํารงตําแหน่งของกรรมการคนนัน้

นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ าปี 2559 เมื่อ วัน ที่ 29 เมษายน 2559 อนุ ม ัติ ก ารจ่ า ย
โบนัสกรรมการประจําปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านรวมกันไม่เกิน
2,000,000 บาท
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ในปี 2558 และ งวดหกเดือนปี 2559 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการ ดังนี้
ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุม (บาท)

1. นายถกล

นันธิราภากร

2. นายวิรฐั

สุขชัย

ปี 2558
งวดหกเดือนปี 2559
คณะกรรม คณะกรรมการ คณะกรรม คณะกรรมการ
การบริ ษทั
ตรวจสอบ การบริ ษทั
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ*/ 50,000
60,000
45,000
30,000
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
-

3. นางสิรมิ า

เอีย่ มสกุลรัตน์

กรรมการ

40,000

-

30,000

-

4. นางวลีรตั น์

เชือ้ บุญชัย

กรรมการ

-

-

-

-

5. นายภาคภูม ิ ว่องไพฑูรย์

กรรมการ

50,000

-

30,000

-

6. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส

กรรมการตรวจสอบ

40,000

40,000

30,000

20,000

7. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พพิ ฒ
ั น์ กรรมการตรวจสอบ

40,000

40,000

30,000

20,000

รวม

220,000

140,000

165,000

70,000

รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

หมายเหตุ : *

ที่ ป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก ารบ ริ ษ ั ท ค รั ง้ ที่ 2/2558 เมื่ อวั น ที่ 14 พ ฤ ษ ภ าค ม 2558 มี ม ติ แ ต่ งตั ้ง
นายถกล นันธิราภากร เข้าดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการ แทน นายภาคภูม ิ ว่องไพฑูรย์ ตัง้ แต่วนั ที่
1 มิถุนายน 2558 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ นายภาคภูม ิ ว่องไพฑูรย์ ยังคงดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษทั
** ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้
นายวสันต์ นันทขว้าง และ นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร และดร.สุพจน์ เธียรวุฒ ิ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ และดร.
สุพจน์ เธียรวุฒ ิ เป็ นกรรมการอิสระ

(ข)

ผูบ้ ริ หาร

ในปี 2558 และงวดหกเดือนปี 2559 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหาร ดังนี้
ค่าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่
เงิน สมทบกองทุ น ประกัน สัง คม เงิน สมทบ
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ EJIP และผลประโยชน์
หลังออกจากงาน

งวดหกเดือนปี 2559
จํานวน
ค่าตอบแทน
(ราย)
(บาท)

2

4,182,925

ปี 2558
จํานวน (ราย)
ค่าตอบแทน
(บาท)

2

7,435,855

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
8.5 บุคลากร
8.5.1 จํานวนบุคลากร
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ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2559 บริษัท ฯมีพ นั ก งาน (ไม่ ร วมผู้บ ริห าร) จํ า นวนทัง้ สิ้น 115 คน โดยมี
ค่าตอบแทนพนักงานโดยประมาณทัง้ สิน้ 31.22 ล้านบาท และภายหลังการรวมกิจการบริษทั ฯ จะมีพนักงาน
(ไม่รวมผูบ้ ริหาร) โดยประมาณจํานวนทัง้ สิน้ 250 คน
8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
พนักงานของบริษทั ฯ จะได้รบั ผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน และค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่
ตัวเงิน ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจําปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลจูงใจ และ
สวัสดิการอื่นในรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงินที่สําคัญ ได้แก่ กองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งบริหารโดยบริษัท
จัดการกองทุนรับอนุ ญาต โดยปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542
โดยอัต ราเงิน สะสมของพนั ก งานจะสูงขึ้น ตามอายุก ารปฏิบ ัติงาน นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้เปิ ด โอกาสให้
พนักงาน ใช้สทิ ธิในการเลือก หรือเปลีย่ นแปลงนโยบายการลงทุนทีเ่ หมาะสมกับตนเอง และระดับความเสีย่ ง
ทีย่ อมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยกําหนดให้เลือกหรือเปลีย่ นแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครัง้ การจัดทํา
ประกันชีวติ และประกันสุขภาพกลุ่มให้กบั ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์ พนักงานแต่ละคนจะ
แตกต่างกันไปตามตําแหน่ ง และระดับความเสีย่ งของการปฏิบตั ิงาน จัดโครงการสะสมหุ้น (EJIP) สําหรับ
พนักงาน เพื่อให้โอกาสพนักงานเป็ นเจ้าของบริษทั ร่วมกัน และถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินออม เพื่อสร้างความ
มันคงทางการเงิ
่
นให้กบั พนักงานในระยะยาว นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบการ
ให้ทุนการศึกษาพนักงานทัง้ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุ นค่าใช้จ่ายการฝึ กอบรม สัมมนา
ต่างๆ ทัง้ การฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม
8.5.3 ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่สาํ คัญในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
-ไม่ม-ี
8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษั ท ฯ มี น โยบายพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดับ อย่ า งสมํ่ า เสมอ เพื่ อ เสริม สร้า งศัก ยภาพ ความรู้
ความสามารถ อันจะสามารถสร้างผลงาน ความแข็งแกร่งให้กบั องค์กร และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับ
การแข่งขันทางธุรกิจ โดยให้โอกาสแก่พนักงานในการพัฒนาตนเองและใช้ศกั ยภาพทีม่ ใี ห้เกิดประโยชน์สงู สุด
รวมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานได้มโี อกาสในการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ
และประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยจัดให้มกี ารอบรมประจําปี ทงั ้ ภายในและ
ภายนอกเพื่อ เสริม ทัก ษะงานตามความรับ ผิด ชอบของพนัก งานแต่ ล ะระดับ นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ให้
ความสํา คัญ กับ การติด ตามและวัด ผลในด้า นความรู้ท่ีไ ด้ร บั และความสามารถในการนํ า ความรู้นั น้ มา
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรูท้ ม่ี ใี ห้กบั ทีมงานและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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9.

การกํากับดูแลกิ จการ

9. 1 นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
บริษทั ฯมีความมุ่งมันที
่ ่จะเป็ นบริษทั ฯชัน้ นํ าที่ให้บริการโซลูชนด้
ั ่ านวิศวกรรมงานระบบอาคาร สร้างความ
เชื่อถือแก่นักลงทุน ตลอดจนผูม้ มี สี ่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินธุรกิจ เพิม่ มูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโต
อย่างยังยื
่ น ตามหลักการกํากับดูแลกิจการอันเป็ นสากล บริษทั ฯได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อเป็ น
กรอบในการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บ ริห าร และพนัก งานทุ ก คน จะปฏิบ ัติห น้ า ที่ด้ว ยความมุ่งมัน่ ทุ่ ม เท และ
รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ และยึดมันในหลั
่
กการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี 5 ประการ (REACT) อันได้แก่
 Responsibility
มีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความตัง้ ใจ ความสามารถ และ ประสิทธิภาพที่
เพียงพอ
 Equitable Treatment
ปฎิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็ นธรรม
 Accountability
มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเองและของผูอ้ ่นื ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของตน สามารถชีแ้ จงและอธิบายการตัดสินใจนัน้ ได้
 Creation of Long Term Value
มีวสิ ยั ทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่องค์กรในระยะยาว
 Transparency
มีความโปร่งใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และ เปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ท่ี
เกีย่ วข้อง เป็ นแนวทาง ด้วยความเข้าใจ เชื่อมัน่ และ ศรัทธาโดยถือเป็ นกิจวัตร จนเป็ นวัฒนธรรม
ทีด่ ขี ององค์กร
2. คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสําคัญร่วมกับผู้บริหารในการกําหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และ
แผนงานที่สําคัญ ของบริษัทฯ รวมทัง้ จัดโครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องและสัมพันธ์กนั อย่างเป็ น
ธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการและ
การดําเนิ น ธุรกิจ ที่ม ีค วามเหมาะสม รวมทัง้ ต้อ งดําเนิ น การเพื่อให้ม นใจได้
ั่
ว่าระบบบัญ ชีรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษทั และผู้บริหาร จะต้องเป็ นผู้นําในเรื่องจริยธรรม และเป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิ
หน้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุตธิ รรม โปร่งใสตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมันความเป็
่
นธรรมโดยปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกฝา่ ยอย่างเท่าเทียม พร้อมกับดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ
ทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
5. คณะกรรมการบริษทั ต้องดําเนินการให้มรี ะบบทีต่ ่อต้านคอร์รปั ชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่
ฝา่ ยบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญและปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
6. การปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ถือเป็ นตัวชีว้ ดั ทีส่ าํ คัญในการประเมินผลการ
บริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษทั กับผูบ้ ริหาร และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานทุกคน
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9.2

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพื่ อ กลัน่ กรองและกํ า กับ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของบริษั ท ฯ เฉพาะเรื่อ ง เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ข อง
คณะกรรมการบริษั ท มีป ระสิท ธิภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยจะเสนอเรื่อ งให้
คณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสทิ ธิหน้าที่ตามทีไ่ ด้กําหนดไว้ใน
ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ม ีคุ ณ สมบัติค รบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท.
กําหนด จํานวน 3 คน โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่ าเชื่อถือ
ของงบการเงิน ดังนี้
ชื่อ
ตําแหน่ ง
ดร. ถกล นันธิราภากร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส
กรรมการตรวจสอบ
นางสาววรนุ ช สุไพบูลย์พพิ ฒ
ั น์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี ดร. ถกล นันธิราภากร เป็ นผู้มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความ
น่ าเชื่อถือของงบการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญ ญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics,
University of Arkansas, U.S.A. ปจั จุบนั ดํารงตําแหน่ ง Adjunct Professor มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผ่าน
การอบรมหลัก สูต ร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 8 ปี 2547 แล้ว และมี นายวิศิษ ฎ์ วชิร ลาภ
ไพฑูรย์ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีว าระการดํา รงตํ า แหน่ ง คราวละ 3 ปี นั บ ตัง้ แต่ ว นั ที่ได้ร บั แต่ งตัง้ กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้น จากตําแหน่ งตามวาระอาจได้ร บั การแต่ งตัง้ ให้ก ลับ มาดํารงตําแหน่ งใหม่ได้ กรณี ท่ีตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่นื ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ ี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด โดยบุคคลทีเ่ ป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่
ตนแทน
ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญ ชีภายนอกและผู้บริหารที่รบั ผิดชอบจัดทํารายงาน
ทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจําปี
2. สอบทานให้บริษัท ฯมีระบบการควบคุม ภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจจะเสนอแนะให้มกี ารสอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดทีเ่ ห็นว่าจําเป็ นและเป็ นสิง่ สําคัญ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบ
การควบคุมภายใน พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบตั งิ าน แผนการตรวจสอบประจําปี
และงบประมาณ รวมทัง้ บุคลากรว่า เหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบตั งิ าน และเพียงพอที่จะ
สนับสนุนงานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. สอบทานให้บริษทั ฯปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่ เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษทั ฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกํา หนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ม นใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ใน รายงานประจําปี ของบริษทั ฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อ งประกอบด้ว ยข้อ มูลอย่างน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
 ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จํานวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุ มของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่
 รายงานอื่นใดทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. ปฏิบ ตั ิก ารอื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการบริษัท มอบหมายและด้วยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้ นี้ ในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ท่ีไ ด้ร บั มอบหมายดังกล่า ว คณะกรรมการตรวจสอบมีค วาม
รับ ผิด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริษัท โดยตรง และกรรมการบริษัท ฯยังคงมีค วามรับ ผิด ชอบในการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯต่อบุคคลภายนอก
8. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา
ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบการควบคุมภายใน
 การฝา่ ฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดาํ เนินการให้
มีการปรับ ปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจ
รายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษทั ทราบ

ส่วนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ

หน้า 62

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนิ นการต่างๆ ได้แก่ การเชิญ กรรมการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของบริษทั ฯมาร่วมประชุมหารือ ชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ป รึกษาของบริษัทฯ(ถ้ามี) หรือจ้างที่ป รึก ษาหรือ
ผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกเป็ นครัง้ คราวในกรณีจําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ การขอให้พนักงานของ
บริษทั ฯส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษทั ฯเพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ
เพื่อให้การปฏิบตั งิ านภายใต้หน้าทีค่ วามรับผิดชอบสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษทั ฯคนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ ใน
การตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการต่างๆ ทีก่ ล่าวแล้วในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯย่อยเท่าทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือ
ร้องขอจากบริษทั ฯย่อย และเท่าทีอ่ าํ นาจหน้าทีจ่ ะเปิดช่องให้ดาํ เนินการได้
เนื่ องจากบริษัทฯไม่ม ีฝ่ายตรวจสอบภายในเอง จึงได้ว่าจ้างบริษัท อัลทิม า แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งเป็ น
บุคคลภายนอกและไม่มคี วามเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษทั ฯเป็ นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทําหน้ าที่
ตรวจสอบระบบการควบคุ ม ภายในของบริษัท ฯ เพื่อ ให้ม นใจว่
ั ่ า บริษัท ฯมีระบบการควบคุ ม ภายในที่เพีย งพอ
เหมาะสม
9.2.2

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงานระดับสูงของบริษทั ฯทีส่ ามารถบริหารงานในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหาร
ของบริษทั ฯและสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบ
และติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ฯตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนด
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ ง

1. นางสิรมิ า

เอีย่ มสกุลรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายวิรฐั

สุขชัย

กรรมการบริหาร

3. นางวลีรตั น์

เชือ้ บุญชัย

กรรมการบริหาร

4. นายวสันต์

นันทขว้าง*

กรรมการบริหาร

5. นายธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร*

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : * ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ นายวสันต์
นันทขว้าง และนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร เป็ นกรรมการบริหารของบริษทั ฯ

โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั แต่งตัง้ กรรมการบริหาร
ซึ่ ง พ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระอาจได้ ร บั การแต่ ง ตัง้ ให้ ก ลับ มาดํ า รงตํ า แหน่ ง ใหม่ ไ ด้ และในกรณี ท่ีตํ า แหน่ ง
กรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัตเิ ข้าเป็ นกรรมการบริหาร
แทน

ส่วนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกีย่ วกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั ฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสังและมติ
่
ของ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯโดยคณะกรรมการบริหาร มีหน้าทีก่ ลันกรองและ
่
กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั ฯ
ตลอดจนกํ า หนดหลัก เกณฑ์ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ สภาพเศรษฐกิจ เพื่อ เสนอให้ ท่ีป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริษทั ฯพิจารณาและอนุ มตั ิ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตาม
ผลการดําเนิ น งานของบริษัท ฯตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุป คณะกรรมการบริห ารมีอํานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบทีส่ าํ คัญดังต่อไปนี้
1. นํ าเสนอนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ของบริษทั ฯ การ
ขยายกิจการ การกําหนดแผนการเงิน โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและ
กลันกรองข้
่
อเสนอของฝา่ ยบริหาร เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
2. ควบคุ ม ดูแลการดําเนิ น ธุรกิจของบริษัท ฯและติด ตามผลการดําเนิ น งานของบริษัท ฯให้เป็ น ไปตาม
นโยบาย แผนงาน เป้าหมายทีก่ ําหนดไว้ และงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หรือ
ตามที่ค ณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และมีห น้ า ที่ต้ อ งรายงานผลการดํ า เนิ น งานต่ อ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั เป็ นประจํา
3. พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารใช้ จ่ า ยเงิน ลงทุ น ที่สํา คัญ ๆ ที่ไ ด้ กํ า หนดไว้ใ นงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
ตามที่จะได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุ ม ตั ิ
ในหลักการไว้แล้ว
4. พิจารณาอนุ มตั กิ ารกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษทั ฯแต่ละรายการ
ภายในวงเงิน ไม่ เกิน 10 ล้า นบาท และภายในวงเงิน รวมไม่ เกิน 30 ล้า นบาท และกรณี ท่ีต้อ งใช้
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯฯเป็ นหลักประกัน ต้องนําเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
5. พิจารณาอนุ มตั เิ งินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปี เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10
ล้านบาทต่อปี และอนุ มตั คิ ่าใช้จ่ายที่เพิม่ จากงบประมาณประจําปี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และเมื่อมีการ
อนุมตั ริ ายการดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบต่อไป
6. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษทั ฯการเสนอจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลหรือเงินปนั ผลประจําปี
เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั อนุมตั กิ ่อนนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
7. กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมให้ดํารง
ตําแหน่ งบริหารในระดับผูจ้ ดั การทัวไปขึ
่ น้ ไป ยกเว้นตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทัง้ การโยกย้าย เลิก
จ้าง กํ า หนดเงิน ค่ า จ้า ง ค่ า ตอบแทน โบนัส และผลประโยชน์ ต อบแทนอื่น ๆ ที่เหมาะสม สํา หรับ
พนักงานบริหารดังกล่าว
8. มีอํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอํานาจ
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รบั มอบอํานาจหรือการ
มอบอํานาจนัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ น
การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้ผรู้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุ มตั ิ
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/
หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด) มีสว่ นได้เสีย หรืออาจ
ส่วนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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มีค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ อ่ืน ใดกับ บริษัท ฯหรือ บริษัท ฯย่อ ย และ/หรือ บริษัท ฯที่เกี่ย วข้อ ง
คณะกรรมการบริหารไม่มอี ํานาจอนุ มตั กิ ารดําเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นการ
อนุ มัติ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามธุ ร กิ จ ปกติ แ ละเงื่อ นไขการค้ า ปกติ ซึ่ ง เป็ นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องกําหนด
9. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
9.2.3

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

ภายหลังการรวมกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีจํานวนทัง้ สิน้ 13 คน โดยเป็ นกรรมการทีแ่ ต่งตัง้
ใหม่หลังการรวมกิจการจํานวน 9 คน ดังนี้
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. ดร.สุพจน์

เธียรวุฒ*ิ

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2. นายวิรฐั

สุขชัย

3. นายวสันต์

นันทขว้าง*

"

4. นายธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร*

"

5. นายรัตนพันธ์

มุขหริวฒ
ั นานนท์

"

6. นายประชา

พร้อมพรชัย

"

7. นายสุชาติ

สุวฒ
ั โนดม*

"

8. นายนันทวัธน์

จีราคม*

"

9. นายสุกจิ

ลิตกิ รณ์*

"

10. นายวิฑรู ย์

ทามี*

"

11. นางสาวกนกนันท์

โสวัฒนสกุล*

"

12. นายวิศษิ ฏ์

วชิรลาภไพฑูรย์*

"

13. นางวรินกาญจน์

ธีระอัมรานนท์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการบริหารความเสีย่ งและ
เลขานุ การคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

หมายเหตุ : * * ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2559 เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ นาย
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒ ิ เป็ น ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ รวมทัง้ แต่งตัง้ กรรมการบริหารความ
เสีย่ งใหม่อกี จํานวน 8 ท่าน ได้แก่ ลําดับที่ 2 – 4 , 7 และ 9 - 12 ตามลําดับ

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็ นการดํารงตําแหน่งของผูบ้ ริหารจากสายงานต่างๆ ซึง่ หากมีกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งลาออกระหว่างดํารงตําแหน่ ง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง แต่งตัง้ บุคคลใหม่เข้าดํารงตําแหน่ ง
แทน และนํ าเรื่องการแต่งตัง้ กรรมการบริหารความเสีย่ ง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมครัง้
ถัดไป
ส่วนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. พิจารณากลันกรองนโยบายและแนวทางการบริ
่
หารความเสีย่ งโดยรวมของบริษัทฯซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสีย่ งประเภทต่างๆ ที่สําคัญ เช่น ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ งด้านการลงทุน และความ
เสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็ นต้น เพือ่ นําเสนอคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ
2. กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสีย่ งของบริษทั ฯให้อยู่ในระดับ
ทีเ่ หมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริห ารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
4. กําหนดเกณฑ์วดั ความเสีย่ งและเพดานความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯจะยอมรับได้
5. กําหนดมาตรการทีจ่ ะใช้ในการจัดการความเสีย่ งให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าํ หนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจําทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะ
ความเสี่ยงของบริษัทฯและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิง่ ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ทก่ี าํ หนด
8. จัดให้มคี ณะทํางานบริหารความเสีย่ งตามความจําเป็ น
9. สนับสนุ นคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จําเป็ น ให้
สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง สรุปได้ดงั นี้
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

1.

นายวิรฐั

2.

นางวลีรตั น์

3.

นายประชา

4.

นายรัตนพันธ์

5.

นางสาวอุไรรัตน์

6.

นางสาวชลธี

7.

นางสาวศิรพิ ร

8.

นางสุนทรี

9.

นายนนทพัฒน์

10.

นายจํานงค์

11.

นางนงลักษณ์

12.

นายสุวรรณ

13.

นางวรินกาญจน์

สุขชัย
เชือ้ บุญชัย
พร้อมพรชัย
มุขหริวฒ
ั นานนท์
หาญทวีภทั ร
แปลกประจิตต
สัสดีเดช
เกษประยูร
โพธี
ศาลา
ยุทธโกศา
เงินยิง่
ธีระอัมรานนท์

การเข้าประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
ปี 2558

งวดหกเดือนปี 2559

7/7

2/2
1/2
1/2
2/2
2/2
22
1/2
2/2
1/2
2/2
2/2
2/2
2/2

6/7
7/7
6/7
7/7
7/7
4/7
6/7
7/7
3/7
5/7
7/7
4/7

หมายเหตุ : ภายหลังจากการซือ้ และรับโอนกิจการจะมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่จาํ นวน 9 ท่าน
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9.3

การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด

บริษัทฯยังไม่มคี ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุ คคลที่เหมาะสมเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดย
ให้ผถู้ อื หุน้ ใหญ่ และ/หรือ ตัวแทนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผูท้ รงคุณวุฒติ ามสายงานทีเ่ กี่ยวข้อง กรรมการ
กรรมการอิสระ ของบริษัท ฯร่วมกัน เสนอรายชื่อบุ ค คลที่ม ีคุณ วุฒ ิ ประสบการณ์ ศัก ยภาพ โดยจะพิจ ารณาให้
ความสําคัญ ต่อผู้ม ีท กั ษะ ประสบการณ์ ท่ีม ีค วามจําเป็ น ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ โดยจะพิจารณาจาก
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
9.3.1 กรรมการอิ สระ
คณะกรรมการบริษั ท หรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น (แล้ว แต่ ก รณี ) เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตัง้ กรรมการอิส ระ เข้า ร่ว มใน
คณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ฯมีนโยบายแต่งตัง้ กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ และมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยภายหลังจากการรวมกิจการแล้วคณะกรรมการอิสระของบริษทั ฯมีจาํ นวนทัง้ สิน้
4 ท่าน ทัง้ นี้ ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุ มตั ิการ
แต่งตัง้ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒ ิ เป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษทั ฯ โดยคุณสมบัติ
ของผู้ท่ีจ ะมาทํ า หน้ า ที่เป็ น กรรมการอิส ระ พิจ ารณาจากคุ ณ สมบัติแ ละลัก ษณะต้ อ งห้ า มของกรรมการตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั ฯมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒกิ ารศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์
การทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพือ่ นําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษทั ฯต่อไป ทัง้ นี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทั อาจ
แต่งตัง้ กรรมการอิสระที่มคี ุณสมบัติตามที่กําหนดข้างต้นเข้ามาดํารงตําแหน่ งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็ น
กรรมการแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระทีต่ นแทน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ฯใหญ่ บริษทั ฯย่อย
บริษัทฯ ร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ม ีอํานาจควบคุม ของบริษัท ฯ ทัง้ นี้ ให้นับ รวมหุ้น ที่ถือโดยผู้ท่ี
เกีย่ วข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา
หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ฯย่อย บริษทั ฯร่วม บริษทั ฯย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือของผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คูส่ มรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ฯย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ฯใหญ่ บริษทั ฯย่อย บริษทั ฯร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ฯใหญ่ บริษทั ฯย่อย บริษทั ฯร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุม
ของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
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5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ฯใหญ่ บริษทั ฯย่อย บริษทั ฯร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่
หรือผู้มอี ํานาจควบคุม ของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ฯใหญ่ บริษทั ฯย่อย บริษทั ฯร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ฯใหญ่ บริษทั ฯย่อย
บริษทั ฯร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
8. ไม่ป ระกอบกิจการที่ม ีสภาพอย่างเดีย วกัน และเป็ นการแข่งขัน ที่ม ีนัยกับ กิจการของบริษัท ฯ หรือ
บริษัท ฯ ย่อย หรือไม่เป็ น หุ้น ส่วนที่ม ีนัย ในห้างหุ้น ส่วน หรือเป็ น กรรมการที่ม ีส่วนร่ว มบริห ารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯอื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับ
กิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ฯย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณ สมบัติความเป็ น อิสระของตนเอง อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจําปีของบริษทั ฯ
9.3.2 กรรมการบริ ษทั
1. กรรมการต้องเป็ นบุคคลที่มคี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนิน
ธุ ร กิจ มีค วามซื่อ สัต ย์ สุจ ริต มีจ ริย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ และมีเวลาเพีย งพอที่จ ะอุ ทิศ ความรู้
ความสามารถและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ฯอย่างเต็มที่
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม กฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด โดยจะต้องเป็ นบุคคลที่มชี ่อื อยู่ในระบบข้อมูล
รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯทีอ่ อกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษทั ฯ ที่ออก
หลักทรัพย์
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอัน มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น การแข่งขัน กับ กิจการของ
บริษทั ฯ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือกรรมการในนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษทั ฯไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญ ญา ที่บริษัทฯ ทําขึ้นไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุน้ หุน้ กู้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั ฯหรือบริษทั ฯในเครือ
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การเลือกและแต่งตัง้ กรรมการเป็ นไปตามวิธกี ารที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ และกรรมการที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุ้นให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามวิธกี ารดังนี้
1. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
จัด การกิจ การทัง้ ปวงของบริษัท ฯ และมีอํ า นาจหน้ า ที่ดํ า เนิ น การภายในขอบเขตของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติทป่ี ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ อีกทัง้ มีอํานาจกระทําการใดๆตามทีร่ ะบุ
ไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ทัง้ นี้กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ
หรือไม่กไ็ ด้
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมี ถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการ
ทัง้ หมดของบริษทั ฯจะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกําหนด
3. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุน้ ทีต่ นถือ

(2)

ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่เลือกตัง้ บุคคล คนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ ในกรณี ท่ีเลือ กตัง้ บุ ค คลหลายคนเป็ น กรรมการจะแบ่ งคะแนนเสีย งให้แ ก่ ผู้ใดมากน้ อ ย
เพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่า
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ใน
ลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

4. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม
โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วน
หนึ่งในสาม
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั ฯนัน้ ให้จบั สลากว่า
ผู้ใดจะออก ส่ว นปี ห ลัง ๆต่ อ ไปให้ก รรมการที่อ ยู่ในตํ า แหน่ ง นานที่สุด นั น้ เป็ น ผู้อ อกจากตํ า แหน่ ง
กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริษทั ฯ
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
บริษทั ฯมหาชนจํากัดทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีท่ตี ําแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯมหาชนจํากัดและ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่
ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
กรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
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7. ในกรณีท่กี รรมการพ้นจากตําแหน่ งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่ งยังคงอยู่รกั ษาการใน
ตําแหน่ งเพื่อดําเนินกิจการของบริษทั ฯต่อไปเพียงเท่าที่จําเป็ นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่
เว้นแต่ศาลจะมีคาํ สังเป็
่ นอย่างอื่น
ในกรณีท่คี ณะกรรมการพ้นจากตําแหน่ งตามคําสังศาล
่
คณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่ ง ต้องจัดให้ม ี
การประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อเลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั พ้นจากตําแหน่ ง โดยส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
8. ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อน ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
9. บริษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตามคุณสมบัตทิ บ่ี ริษทั ฯกําหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
โดยจะประกาศเชิญ ชวนในเว็ป ไซต์ข องบริษัท ฯล่วงหน้ าอย่างน้ อย 90 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม ผู้ถือหุ้น
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชื่อและประวัตบิ ุคคลเข้ามายังบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯได้กาํ หนดสัดส่วนของการถือ
หุน้ ขัน้ ตํ่าสําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ
9.3.3

ผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด

บริษัท ฯ มีน โยบายที่จ ะสรรหาผู้บ ริห ารระดับ สูง สุด โดยคัด เลือ กบุ ค คลที่ม ีค วามรู้ ความสามารถ และ
มีประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
จะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกและแต่งตัง้ บุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการ
ผู้จดั การได้รบั มอบหมายให้เป็ นผู้แต่งตัง้ บุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจของบริษัทฯ
บรรจุเข้าเป็ นพนักงานในระดับต่างๆ
ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ หัวหน้ าหรือผู้รบั ผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
9.4

การกํากับดูแลงานการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม

ปจั จุบนั บริษัทฯไม่มกี ารลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอนาคต บริษัทฯมี
นโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง หรือเอือ้ ประโยชน์กบั ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ โดยเป็ นธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพ
และสามารถสร้างผลกําไรให้แก่บริษทั ฯในระยะยาว โดยหากเป็ นการลงทุนในบริษทั ฯย่อย บริษทั ฯจะควบคุมหรือ
กําหนดนโยบายการบริหารงาน เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริษทั ฯ ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็ นกรรมการ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือเป็ นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็ นสําคัญ สําหรับการลงทุนในบริษัทฯร่วม บริษัทฯไม่ม ี
นโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก ทัง้ นี้ การจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ย่อยและบริษทั ฯร่วม จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ ท่ี
เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษทั ฯย่อยและบริษทั ฯร่วมนัน้ ๆ ซึง่ ทําหน้าทีต่ ดิ ตามการดําเนินงานของบริษทั ฯ
ย่อยและบริษทั ฯร่วมอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีบ่ ริษทั ฯได้กาํ หนดไว้
9.5

นโยบายการบริ หารเงิ นลงทุน
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บริษัท มีการกําหนดกรอบการบริหารการลงทุน (Investment Management Guideline) ตามนโยบายการ
ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) และนโยบายการลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) เพื่อบริหารเงินทุน
หมุนเวียนส่วนเกินให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยพิจารณาความเสีย่ งและผลตอบแทนของการลงทุนประกอบ รวมทัง้
การควบคุ ม ความเสี่ย งที่สํา คัญ เช่ น การเลือ กบริษัท ที่ม ีใบอนุ ญ าตการจัด การกองทุ น ส่ว นบุ ค คลที่ได้ร บั จาก
กระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การพิจารณาขีดจํากัดในการ
จัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) การพิจารณาสภาพคล่องที่ต้องดํารง ระยะเวลาของการลงทุน หลักเกณฑ์ใน
การจัดระดับความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ลงทุนและระดับผลตอบแทน เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั มีการกําหนดการติดตามและการประเมินผลการลงทุน (Investment Portfolio Mix)
อย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ ดูแลโดยฝา่ ยการเงินซึง่ มีหน้าทีต่ ดิ ตามมูลค่าเงินลงทุนเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ และสรุปรายงาน
เป็ นรายเดือน โดยผูอ้ าํ นวยการสายงานการเงินมีหน้าทีร่ ายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน
9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯมีการกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์ จากข้อมูลภายใน
ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื ในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุตธิ รรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกราย โดย
บริษัทฯได้กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้ องกัน การใช้ข้อมูลภายใน
แสวงหาประโยชน์สว่ นตนเป็ นคําสังที
่ เ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บุ ค ลากรของบริษัท ฯ ควรรัก ษาข้อ มูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภายนอก
อันนํ าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่ม ี
ผลกระทบต่ อ ราคาหุ้ น ความลับ ทางการค้ า สูต รการประดิษ ฐ์คิด ค้น ต่ า งๆ ซึ่ง ถือ เป็ น ทรัพ ย์ส ิน
ของบริษทั ฯ
2. บุคลากรของบริษทั ฯ จะไม่นําข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคลอื่น
3. บุคลากรของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษาหรือใช้ขอ้ มูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
4. บริษทั ฯกําหนดให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับคู่สญ
ั ญาและข้อตกลงทีม่ ไี ว้กบั คู่สญ
ั ญา ถือเป็ นความลับทีไ่ ม่อาจ
เปิ ดเผยให้บุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั ฯและคูส่ ญ
ั ญาเท่านัน้
5. บริษัทฯมอบหมายให้เป็ น หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บงั คับบัญ ชาในระดับขัน้ ต่างๆ ที่จะต้อง
ควบคุมดูแลไม่ให้มกี ารรัวไหลของข้
่
อมูลและข่าวสารทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ ออกสูภ่ ายนอกโดยพนักงาน
ในสายบังคับบัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ขอ้ มูลอย่างเป็ นทางการของบริษทั ฯ
6. การใช้ขอ้ มูลภายในร่วมกันของบุคลากรจะต้องอยูใ่ นกรอบหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเท่าทีบ่ ุคลากรพึง
ได้รบั มอบหมายเท่านัน้
7. บุคลากรของบริษทั ฯจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษทั ฯ แม้พน้ สภาพหรือสิน้ สุดการปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ปแล้ว
นอกจากนี้ บ ริษัท ฯยังมีแ นวปฏิบ ัติท่ีส่งเสริม การกํากับ ดูแ ลด้านการใช้ข้อ มูลภายใน โดยห้ามกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในทําการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯโดยตนเอง คู่สมรส บุตรทีย่ งั ไม่
บรรลุนิตภิ าวะ ไม่วา่ จะเป็ นการซือ้ ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1
เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย
3 วันทําการ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั ฯ บริษทั ฯได้กําหนดโทษทางวินัยสําหรับ
ผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในของบริษทั ฯไปใช้ หรือนําไปเปิ ดเผยจนอาจทําให้บริษทั ฯได้รบั ความ
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เสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์
ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้ให้ข้อมูลแก่ ก รรมการ และผู้บ ริห ารเกี่ย วกับ หน้ า ที่ท่ีต้อ งรายงานการถือ ครอง
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ และบทกําหนดโทษตาม พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯมีหน้ าที่รายงานการถือ
ครองหลัก ทรัพ ย์ท่ีอ อกโดยบริษัท ฯ ซึ่งเป็ น ของตนเอง คู่ ส มรส และบุ ต รที่ย งั ไม่ บ รรลุ นิ ติภ าวะ ต่ อ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ ง
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ รวมทัง้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้
บริษัทฯทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ ย์ดงั กล่าว ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันทีซ่ อ้ื ขาย โอน หรือรับโอน เพือ่ ให้เป็ นไปตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพือ่ การเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
9.6. ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในปี 2558 และปี 2559 บริษทั ฯมีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
ปี 2559
ปี 2558
ค่าสอบบัญชี
1,270,000
1,000,000
ค่าบริการอื่น
1,080,000*
ค่าบริ การรวม
2,350,000
1,000,000
หมายเหตุ : *ค่าบริการอื่น คือค่าบริการทางบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับการจัดทํางบการเงินเสมือนรวม

ทัง้ นี้ ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้ม ีม ติอนุ ม ตั ิก ารกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชีป ระจํา
ปี 2559 ของบริษทั ฯในส่วนของค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงินรวม 1,270,000 บาท
9.7

การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯในปี 2559

บริษทั ฯได้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดสี ําหรับบริษทั ฯจดทะเบียน ปี 2555 ที่ประกาศโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก สรุปได้ดงั นี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษทั ฯตระหนักและให้ความสําคัญในสิทธิพน้ื ฐานต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์
และในฐานะเจ้าของบริษทั ฯเช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ท่ตี นถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รบั ส่วนแบ่งผล
กําไรจากบริษทั ฯสิทธิในการได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถอื หุ้น สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรือ่ งสําคัญของบริษทั ฯเช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การแต่งตัง้ หรือถอด
ถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ธิ ุรกรรมทีส่ าํ คัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพน้ื ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษทั ฯยังได้ดําเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริม และ
อํานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
(1)

การจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น
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บริษทั ฯกําหนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นประจําทุกปี โดยจะจัดขึน้ ภายใน 4 เดือน นับตัง้ แต่วนั สิน้
รอบปี บ ัญ ชีข องบริษัท ฯ อย่า งไรก็ต าม หากมีค วามจํา เป็ น เร่งด่ วนที่จ ะต้อ งพิจ ารณาวาระพิเศษในเรื่อ งที่อ าจ
กระทบกระเทื อ น หรือ เกี่ ย วข้อ งกับ ผลประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง จํ า เป็ น ต้ อ งได้ ร ับ การอนุ ม ัติ จ ากผู้ ถื อ หุ้ น
คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้เป็ นกรณีไป โดยในปี 2559 บริษทั ฯได้จดั การประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2559 ขึน้ เมื่อวันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาต ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น
ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมรวม 69 คน แบ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง 27 คน และผ่านการมอบฉันทะ 42 คน โดยมี
จํานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ทงั ้ หมด 249,688,031 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.34 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้ทงั ้ หมดของ
บริษทั ฯ ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ นี้ บริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการ
จัดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จดั ทําขึ้นโดยสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย เพื่อให้ก ารจัดงานมี
มาตรฐานเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการดังนี้
1.1 บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุ น หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุ้น โดยบริษทั ฯได้จดั ทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่
ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม
1.2 บริษทั ฯได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทางไปรษณีย์
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้ าก่อนวัน ประชุม ไม่น้ อยกว่า 7 วัน ตามที่ก ฎหมายกําหนด (พรบ.แก้ไข
เพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พร้อมทัง้ เผยแพร่
ข้อมูลหนังสือเชิญ ประชุมประจําปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯทัง้ ในรูปแบบที่เป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษทั ฯได้เผยแพร่เอกสาร
การประชุ ม ตามที่ก ล่า วมาข้างต้น บนเว็บ ไซต์ข องบริษัท ฯที่ www.harn.co.th ทัง้ ในรูป แบบที่เป็ น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้ าก่อนวัน ประชุม เป็ นเวลา ไม่น้ อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และได้มเี วลาในการศึกษาพิจารณาข้อมูลเป็ นการล่วงหน้ า
เพื่อนํ ามาใช้ตดั สินใจในการลงมติ นอกจากนี้ บริษทั ฯยังได้ประกาศคําบอกกล่าวเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
โดยลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ขา่ วหุน้ ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วันทํา
การตัง้ แต่วนั ที่ 5 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบั ทราบคําบอกกล่าวและเตรียมตัว
มาร่วมประชุม
1.3 ก่อนวันประชุม บริษทั ฯเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผู้ถอื หุ้นทราบ
พร้อมกับการนํ าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้ า
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯด้วย
1.4 ในกรณี ท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ทีบ่ ริษทั ฯได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้ จะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
(2)

การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
2.1 บริษทั ฯได้อํานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และ
ใช้สถานทีจ่ ดั ประชุมทีส่ ะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียน
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ก่อนเวลาประชุม 1 ชัวโมง
่
และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยงั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุ้นที่ประสงค์จะ
เข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียสิทธิ และมีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ขอ้ มูลใน
การตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และมีการจัดเตรียมของว่างและเครือ่ งดื่มไว้รบั รอง
ผูถ้ อื หุน้ อย่างพอเพียง
2.2 นําระบบบาร์โค้ดซึง่ แสดงเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ในแบบฟอร์มลงทะเบียน มาใช้ในการลงทะเบียนและการ
ลงคะแนนเสียงเพือ่ ความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
2.3 บริษทั ฯได้จดั ทําใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลง
และนับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้ จะนํ ามารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ เพือ่ รวมคะแนนและประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
2.4 บริษทั ฯไม่กระทําการใดๆ ที่มลี กั ษณะเป็ นการกําจัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถอื หุ้น ผู้ถอื หุ้น
ทุกคนย่อมมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
2.5 เมื่อถึงเวลาเริม่ ประชุม กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง รวมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง ตลอดจน
ผู้สอบบัญ ชี และที่ป รึกษากฎหมายอิสระ โดยก่อนเริม่ ประชุม ประธานที่ป ระชุม ได้เชิญ นางวริน
กาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เลขานุ การบริษทั ฯ เป็ นผู้ช้แี จงหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการประชุมทัง้ หมด
อาทิ การเปิ ดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ วิธกี ารนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะต้องลง
มติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
2.6 บริษทั ฯจะระบุการมีสว่ นได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผูถ้ อื หุน้ หาก
กรรมการท่านใดมีสว่ นได้เสีย หรือมีสว่ นเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานทีป่ ระชุม และ/หรือ
เลขานุการบริษทั ฯ จะแจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย
นัน้ จะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ
2.7 บริษัทฯได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทําหน้ าที่เป็ น สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง พร้อมด้วยที่
ปรึกษากฎหมายอิสระ เพื่อความโปร่งใสในการดําเนิ นการ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม
เกีย่ วกับกระบวนการและวิธกี ารลงคะแนนเสียง
2.8 สนับสนุ นให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สทิ ธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ ของตน โดยการซักถาม
แสดงความคิด เห็น ให้ข้อ เสนอแนะและออกเสีย งร่ว มกัน ตัด สิน ใจในเรื่อ งที่สํา คัญ ต่ า งๆ ที่อ าจมี
ผลกระทบต่อบริษทั ฯในที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็ นกรรมการอิสระ การอนุ มตั ิแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปนั ผล
การลดทุนหรือเพิม่ ทุน การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับบริษทั ฯ บริคณห์สนธิ และการอนุมตั ริ ายการ
พิเศษ เป็ นต้น
2.9 จัดให้มกี ารประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านการตอบแบบประเมินจากผูถ้ อื หุน้ เพือ่ นํา
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมให้มปี ระสิทธิภาพทีด่ ขี น้ึ โปร่งใส และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้
2.10 มีการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อแสดงข้อมูลที่สาํ คัญของบริษทั ฯบริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ รวมทัง้ จัดมุมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึง่ มีเจ้าหน้าทีน่ กั ลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั ฯคอยต้อนรับและตอบข้อ
ซักถามต่างๆ แก่ผถู้ อื หุน้
(3)

การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
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3.1 บริษทั ฯได้เปิ ดเผยมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุม
สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น โดยแจ้ง เป็ น จดหมายข่ า วไปยัง ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ ผ่ า นระบบ Electronic Listed
Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท) และ
เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ(www.harn.co.th) ด้วย
3.2 บริษทั ฯได้จดั ทํารายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนั ทึกรายละเอียดการประชุมอย่าง
ครบถ้วนเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ประกอบด้วย บันทึกรายงานการประชุม และข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นทุกคนในแต่ละวาระอย่างละเอียด ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.harn.co.th)
บริษัท ฯได้รบั คะแนน 94.75 คะแนน จากการประเมิน คุณ ภาพการจัด ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นในโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM Checklists) ประจําปี 2559 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน
ไทย และจะนํ าข้อเสนอแนะและความคิดเห็น ที่ได้รบั จากผู้ถือหุ้นในการประเมิน คุณ ภาพการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพือ่ พัฒนาการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่องต่อไป
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษทั ฯมีนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
หรือรายย่อย ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร หรือไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ทัง้ นี้ บริษทั ฯกําหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ่อผูถ้ อื หุน้ อย่าง
เท่าเทียมกัน ดังนี้
(1)

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.1 บริษั ท ฯ แจ้ง กํ า หนดการประชุ ม พร้อ มระเบีย บวาระและความเห็น ของคณะกรรมการต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th) อย่างน้ อย 28 วันก่อนวัน
ประชุมผูถ้ อื หุน้
1.2 ก่อนการดําเนินการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุ การบริษทั ฯ จะชีแ้ จงให้ผถู้ อื หุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ ช้
ในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธนี ับคะแนนเสียง
ของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงมติในแต่ละวาระ

(2)

การคุ้มครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นส่วนน้ อย
2.1 บริษัท ฯกําหนดหลัก เกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้น ส่วนน้ อยเสนอเพิ่ม วาระการประชุ ม ล่วงหน้ าก่ อ นวัน ประชุ ม
ผูถ้ อื หุน้ ให้ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรม และความโปร่งใสในการพิจารณาเพิม่
หรือ ไม่เพิม่ วาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยได้เสนอมา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ที่ จ ะเสนอวาระการประชุ ม ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ นไปตามที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึง่ กําหนดให้ผถู้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือ หลาย
คน ซึ่งถือหุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัท ฯ และเป็ น การถือ หุ้น อย่างต่ อ เนื่ องนับ จากวัน ที่ถือหุ้น จนถึงวัน ที่เสนอวาระการประชุ ม
ดังกล่าวเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มีสทิ ธิทําหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวข้างต้น
ได้ การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ นัน้ ผูถ้ อื หุน้ จะต้องระบุวตั ถุประสงค์ และรายละเอียดของ
เรือ่ งทีเ่ สนอ พร้อมข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ประกอบการพิจารณา
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะปฏิเสธการนําเรือ่ งเข้าบรรจุเป็ นวาระการประชุม ในกรณีดงั ต่อไปนี้
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-

-

เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯโดยข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัย
เกีย่ วกับความไม่ปกติในเรือ่ งดังกล่าว
เรือ่ งทีอ่ ยูน่ อกเหนืออํานาจทีบ่ ริษทั ฯจะดําเนินการได้
เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้ได้รบั การพิจารณาจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ฯ
ได้ดาํ เนินการกําหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯเรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ
กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานทีก่ าํ กับดูแลบริษทั ฯฯ
เรื่องที่ขดั กับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง
บริษทั ฯฯ
เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือกรณีทบ่ี ริษทั ฯต้องการข้อมูลเพิม่ เติมแล้ว
ไม่สามารถติดต่อกับผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอเรือ่ งได้
เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้เคยเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมา และได้รบั
มติสนับสนุ นด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด โดยที่ขอ้ เท็จจริง
ยังไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
ตลอดจนเรื่องที่บริษัทฯได้ดําเนินการแล้ว และเรื่องที่ซ้ํากับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็ นต้น
รวมทัง้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนด โดยบริษทั ฯจะดําเนินการแจ้งเรื่อง
ดังกล่าวให้ ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ

ข้อเสนอที่จะได้รบั การบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระ จะเป็ น ผู้พิจารณา
กลันกรอง
่
และนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุม โดยให้ถอื ว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ถือเป็ นทีส่ ดุ
2.2 กําหนดวิธกี ารให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ล่วงหน้า 3 - 4 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัตแิ ละการ
ให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
คุณ สมบัติข องผู้ถือหุ้น ที่จ ะเสนอระเบีย บวาระการประชุ ม ดังกล่าวข้างต้น เป็ น ไปตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดให้ผถู้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลาย
คนซึ่งถือหุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัท ฯ และเป็ น การถือ หุ้น อย่างต่ อ เนื่ องนับ จากวัน ที่ถือหุ้น จนถึงวัน ที่เสนอวาระการประชุ ม
ดังกล่าว เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุน้ จนถึงวันทีจ่ ดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มี
สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพือ่ ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริษทั ฯ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั ฯ ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั ฯมหาชนจํากัด พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัทฯ รวมทัง้ มีคุณ สมบัติอ่นื ๆ
ตามที่บริษทั ฯกําหนด ได้แก่ มีความรูค้ วามสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ท่สี ามารถเอื้อ
ประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษทั ฯมีประวัตกิ ารทํางานที่ดี มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิ
หน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่าง
สมํ่าเสมอ เป็ นต้น
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รายชื่อบุคคลใดที่จะได้รบั การเสนอชื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ฯนัน้ กรรมการอิสระ จะพิจารณา
กลันกรองและนํ
่
าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาว่าจะนํ าเสนอรายชื่อให้แก่ท่ปี ระชุมผูถ้ อื
หุน้ หรือไม่ โดยให้ถอื ว่าความเห็นของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ ดุ
2.3 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคน
2.4 บริษทั ฯไม่มนี โยบายที่จะเพิม่ วาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถอื หุ้นทราบล่วงหน้าโดย
ไม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้
ได้มโี อกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ รวมทัง้ ไม่จํากัดสิทธิในการเข้าประชุม
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าสาย เป็ นต้น
(3)

การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั ฯมีการกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์ จากข้อมูลภายใน
ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื ในทางมิชอบ(Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุตธิ รรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกราย โดย
บริษัท ฯได้กําหนดแนวทางในการเก็บ รัก ษาข้อมูลภายในของบริษัท ฯและแนวทางป้ องกัน การใช้ข้อมูลภายใน
แสวงหาประโยชน์ ส่ว นตนเป็ น คํา สังที
่ ่เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร และได้แ จ้งให้ทุ ก คนในองค์ก รถือ ปฏิบ ัติ รวมทัง้
กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทาํ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯโดยใช้ความลับ และ/หรือ
ข้อมูลภายใน และ/หรือ เข้าทํานิตกิ รรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษทั ฯอันก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษทั ฯไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีอ่ ยู่ในหน่ วยงานที่
ได้รบั ข้อมูลภายในของบริษัทฯต้องไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลภายในทําการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯโดยตนเอง คู่สมรส บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่วา่ จะเป็ นการซือ้
ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือนก่อน มีการเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทําการ
บริษทั ฯได้กาํ หนดโทษทางวินยั สําหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในของบริษทั ฯไปใช้ หรือ
นํ าไปเปิ ดเผย จนอาจทําให้บริษทั ฯได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือน
ด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก
ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษั ท ฯได้ ใ ห้ ข้อ มู ล แก่ ก รรมการ และผู้บ ริห ารเกี่ย วกับ หน้ า ที่ท่ีต้ อ งรายงานการถือ ครอง
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯและบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ ายงานการ ถือครอง
หลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษทั ฯซึ่งเป็ นของตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารในบริษทั ฯ รวมทัง้ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯต้องแจ้ง ให้บริษทั ฯทราบ และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ภายใน 3 วัน ทํ า การนั บ จากวัน ที่ ซ้ือ ขาย โอน หรือ รับ โอน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพือ่ การเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
(4)

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1 บริษทั ฯได้ยดึ หลักการในการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กําหนดแนวทางการจัดการ
เรื่อง การมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรม
ระหว่างบริษทั ฯกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย หรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดงั กล่าว ผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ ง
นัน้ จะต้องรายงานให้บริษทั ฯทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาเรือ่ ง
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นัน้ ๆ กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบันทึก ไว้
ในรายงานการประชุมด้วย
4.2 บริษทั ฯได้กําหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มสี ่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษทั ฯได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ ชุมชน สังคม
และสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น โดยบริษัทฯตระหนักดีว่าการสนับสนุ นและข้อคิดเห็นจากผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็ น
ประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯดังนัน้ บริษทั ฯจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดที่
เกีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ได้คาํ นึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุ้น

ลูกค้า

: บริษทั ฯมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และ
พยายามที่จ ะพัฒ นากิจ การให้เจริญ เติบ โตก้ า วหน้ า มีผ ลประกอบการที่ดี เพื่อ สร้า ง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบั การลงทุนของผู้ถอื หุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
บริษทั ฯยึดหลักการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วย
ความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมเพื่อ
ประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทัง้ บริษัทฯจะนํ าเสนอรายงานสถานภาพของ
บริษั ท ฯผลปนะกอบการ ฐานะข้อ มู ล ทางการเงิน การบัญ ชี และรายงานอื่น ๆ โดย
สมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความจริง โดยจะแจ้งให้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทราบถึงแนวโน้มใน
อนาคตของบริษัทฯ ทัง้ ด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตัง้ อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นไปได้ม ี
ข้อมูลสนับสนุ น และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ่นื
โดยใช้ข้อ มูล ของบริษัท ฯซึ่งยังไม่ ไ ด้เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน หรือ ดํ า เนิ น การใดๆ ใน
ลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
: บริษทั ฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญจึงได้ มาตรฐาน ISO 9001:2008
เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กําหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า เราตัง้ มันในการสร้
่
างความพึง
พอใจให้ลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่มคี ุณภาพสูง เทคโนโลยีท่นี ํ าหน้า และการจัดการ
ธุรกิจทีเ่ ป็ นเลิศ
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คู่ค้า และ/หรือ
เจ้าหนี้

: บริษทั ฯมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ที างธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ดําเนิน
ธุรกิจบนพืน้ ฐานของความเกือ้ หนุ นทีเ่ ป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝา่ ย การปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และ/หรือ
เจ้าหนี้อย่างเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯหลีกเลีย่ งสถานการณ์ทท่ี ํา
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบตั ิตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อ
บรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยจะไม่ดาํ เนินการทีท่ ุจริตในการค้ากับคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี้
กรณี ท่ีม ีข้อ มูล ว่า มีก ารดํ า เนิ น การที่ไม่สุจ ริต เกิด ขึ้น ต้อ งเปิ ด เผยรายละเอีย ดต่ อ คู่ค้า
และ/หรือ เจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ปญั หาอย่างรวดเร็วและยุตธิ รรม และปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
ต่างๆ ทีท่ ตี ่อคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ ต้องรีบ
แจ้งให้คคู่ า้ และ/หรือ เจ้าหนี้ทราบเพือ่ หา แนวทางแก้ไข
คู่แข่ง
: บริษัทฯมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตัง้ อยู่บนพื้นฐานของกติกา การ
แข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารที่ไม่
สุจริต หรือไม่เหมาะสม โดยจะปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายาม
ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง
ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธฉี ้อฉล
เจ้าหนี้
: บริษัท ฯปฏิบ ัติต ามสัญ ญา ข้อ ตกลง และเงื่อ นไขที่ม ีต่ อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด โปร่งใส
รายงานฐานะทางการเงินของบริษทั ฯแก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลา
อย่างสมํ่าเสมอ และในกรณีท่จี ะไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข จะรีบแจ้งและเจรจากับ
เจ้าหนี้เป็ นการล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย
พนักงาน
: บริษทั ฯให้ความสําคัญกับพนักงานซึ่งเป็ นทรัพยากรทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ ซึ่งจะมีสว่ นช่วย
ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถงึ เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนัน้ บริษทั ฯฯจึงมี
นโยบายที่จะดูแลพนัก งานให้มคี ุณ ภาพชีวติ ที่ดีข้นึ โดยมีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม
มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้ า รวมทัง้ มีสภาพการทํางานที่
ปลอดภัย และถู ก สุข อนามัย โดยจะให้ม ีก ารปฏิบ ัติต ามกฎหมาย และข้อ บังคับ ต่ า งๆ
ที่เกี่ย วข้อ งกับ พนัก งานอย่างเคร่งครัด จัด ให้ม ีส ภาพแวดล้อ มในการทํ า งานที่ดี และ
ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้
ความเคารพต่อความเป็ นปจั เจกชน และศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ น
ธรรมต่อพนักงาน การพิจารณาการแต่งตัง้ และการโยกย้าย รวมทัง้ การให้รางวัล และการ
ลงโทษ กระทําด้วยความเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
ของพนักงานนัน้ เป็ นเกณฑ์ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้
โอกาสอย่างทัวถึ
่ งและสมํ่าเสมอ หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อความมันคงในหน้
่
าทีก่ ารงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อ
สภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสทิ ธิในการร้องเรียนกรณีท่ไี ม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
ตามระบบและกระบวนการที่กําหนด รับฟงั ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
: บริษทั ฯดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้ าของประเทศ โดย
ภาครัฐ
ยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องและเป็ นไปตาม
ครรลองประเพณีธุรกิจทัวไป
่
ชุมชน สังคม
: บริษทั ฯดําเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสําคัญกับการ
ปฏิ บ ัติต ามมาตรฐานต่ า งๆที่เกี่ย วกับ ความปลอดภัย ความมัน่ คง สุ ข อนามัย และ
และสิ่ งแวดล้อม
สิง่ แวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่มตี ่อทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิง่ แวดล้อม โดยการสร้างจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมให้
เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง คืนกําไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วน
สร้างสรรค์สงั คม สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชน ปฏิบตั แิ ละให้ความร่วมมือ
หรือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่
ออกโดยหน่ วยงานกํากับดูแล ให้ความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม มุง่ สร้างสรรค์ และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั ฯทัง้ ข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่มใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มี
ความเท่าเทียมกันและน่ าเชื่อถือ โดยบริษัทฯได้เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษัทฯต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุน และ
สาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ รวมถึงมีการจัดทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
คณะกรรมการบริษัท เป็ น ผู้รบั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงิน ที่ป รากฏใน
รายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญ ชีท่รี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้
นโยบายบัญ ชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบ ตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ มีก ารเปิ ด เผยข้อมูลอย่างครบถ้ว นเพีย งพอใน
งบการเงิน ซึง่ ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษทั ทราบ
ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นัน้ บริษทั ฯยังไม่ได้มกี ารจัดตัง้ หน่ วยงานเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมใน
เรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูท้ ําหน้าที่ตดิ ต่อสื่อสารกับผูล้ งทุนผูถ้ อื หุน้
รวมทัง้ นักวิเคราะห์ และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
(1)

การเปิ ดเผยข้อมูล
1.1 บริษทั ฯดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลที่มผี ลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ ให้ม ี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทาํ ให้สาํ คัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของ
ผูล้ งทุน ทัง้ การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไป
่ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ
ทีส่ าํ คัญที่มผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุน
และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯฯ
1.2 บริษทั ฯจัดให้มกี ารรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสีย่ ง และนโยบายเกีย่ วกับการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดังกล่าว รวมทัง้ กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ามี) ในรายงาน
ประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯฯ
1.3 คณะกรรมการบริษทั มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน
โดยได้แสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปีของบริษทั ฯ
1.4 บริษัทฯจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis
หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและ
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เข้าใจการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯในแต่ละไตรมาสได้ดี
ยิง่ ขึน้ นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
1.5 บริษทั ฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นทีผ่ สู้ อบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจําปีของบริษทั ฯ
1.6 บริษทั ฯเปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ ของ
การประชุมและจํานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ทผ่ี ่านมา และความเห็นจากการทํา
หน้ าที่ รวมถึงการฝึ กอบรมและพัฒนาความรูด้ ้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทใน
รายงานประจําปีของบริษทั ฯ
1.7 บริษทั ฯเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ที่สะท้อน
ถึงภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้ รูป แบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่ง
รวมถึงจํานวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รบั จากการเป็ นกรรมการของบริษทั ฯย่อยด้วย
(ถ้ามี) ในรายงานประจําปีของบริษทั ฯ
(2)

ข้อมูลขัน้ ตํา่ ที่เปิ ดเผยบน website ของบริ ษทั ฯ

นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ท่กี ําหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี แล้ว บริษทั ฯจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ น
ป จั จุ บ ั น ทั ง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษผ่ า นช่ อ งทางอื่ น อย่ า งสมํ่ า เสมอด้ ว ย เช่ น เว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท ฯ
(www.harn.co.th) ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั ฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
งบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทัง้ ฉบับปจั จุบนั และของปีก่อนหน้า
แบบ 56-1 และรายงานประจําปี ทีส่ ามารถให้ดาวน์โหลดได้
ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั ฯนําเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรือสือ่ ต่างๆ
โครงสร้างการถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
โครงสร้างกลุม่ บริษทั ฯ รวมถึงบริษทั ฯย่อย บริษทั ฯร่วม บริษทั ฯร่วมค้า และ Special Purpose
Enterprises/ Vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี)
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมทีถ่ อื หุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดและมีสทิ ธิออกเสียง
การถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ผบู้ ริหารระดับสูง
หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ข้อบังคับบริษทั ฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี)
นโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
นโยบายด้านบริหารความเสีย่ ง รวมถึงวิธกี ารจัดการความเสีย่ งด้านต่างๆ
กฎบัตร หรือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรือ่ ง
ทีต่ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กฎบัตร หรือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบริษทั ฯ
ข้อมูลติดต่อหน่ วยงาน หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบงานนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ เช่น ชื่อบุค คลที่สามารถให้
ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
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(3)

นักลงทุนสัมพันธ์

ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯให้ความสําคัญต่อการมีสว่ นร่วมในการพบปะ ให้ขอ้ มูล และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ ให้กลุม่ คนดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษทั ฯทีม่ ี
ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลสําคัญทีจ่ ะมีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ สามารถนํ าข้อมูลเหล่านัน้ ไปตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี
2559 บริษทั ฯมีกจิ กรรมในการนําเสนอข้อมูลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
1. นําเสนอข้อมูลในงาน “บริษทั ฯจดทะเบียนพบผูล้ งทุน” (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์ mai
วันที่ 16 มีนาคม 2559 และงาน mai Forum 2016 ซึง่ จัดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
2. การให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถามของผูล้ งทุน และสือ่ มวลชนทีต่ ดิ ต่อทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ท่ี
wirat@firevictor.co.th และทางโทรศัพท์ 02203 0868
หมวดที่ 5 ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสําคัญในฐานะเป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ในการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผน
กลยุทธ์ และงบประมาณให้ฝา่ ยจัดการดําเนินงาน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการ
ดําเนิ นงานของฝ่ายจัด การให้เป็ น ไปตามนโยบายที่ได้ม อบหมายไว้ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส่ สอดคล้องกับ
กฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยเหตุน้ี คณะกรรมการบริษัท จะได้รบั การ
แต่งตัง้ จากผู้ถอื หุ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ทุกท่านจึงต้องเป็ นผู้ท่มี คี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ท่ี
สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษทั ฯมีความทุ่มเท ให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั หิ น้าที่ มีภาวะผูน้ ํา มีวสิ ยั ทัศน์ มี
ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลให้มรี ะบบงานที่ให้ความเชื่อมันได้
่ ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯให้
ดําเนินไปในลักษณะทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และต้องเป็ นอิสระจากฝา่ ยจัดการของบริษทั ฯ โดยจัดให้
มีระบบแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝา่ ยจัดการทีช่ ดั เจน
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างกรรมการ อันประกอบด้วย องค์ประกอบและคุณลักษณะของกรรมการ
วิธกี ารสรรหากรรมการ คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ การสรรหาและแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 9.2
และ 9.3
1.

การประชุมคณะกรรมการ
1.1 บริษัทฯจัดให้มกี ําหนดการประชุม และวาระการประชุม คณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า และแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบกําหนดการดังกล่าว เพือ่ ให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
1.2 บริษัทฯกําหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกําหนด
วันประชุมไว้ล่วงหน้ าตลอดทัง้ ปี และอาจมีการประชุมอีก 1 ครัง้ ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี รวมทัง้ อาจมีป ระชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเป็ น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯในแต่ละเดือนจึงจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งทําหน้ าที่ตดั สินใจตามอํานาจหน้ าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครัง้ ที่ม ี
การประชุ ม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริห ารจะนํ า เรื่อ งที่ผ่ า นการพิจ ารณามาแจ้ง ให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบ เพื่อให้สามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบตั งิ านของฝา่ ยจัดการได้อย่าง
ต่อเนื่องและทันการณ์
1.3 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทั ฯและกรรมการผู้จดั การ จะเป็ นผู้ดูแล
ให้ความเห็นชอบ และร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุม โดยได้เปิ ดโอกาส
ให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯเข้าสูว่ าระการประชุมอย่างอิสระได้
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ด้วย และถือเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
1.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ทําหน้าทีจ่ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มเี วลาศึกษา
ก่อนล่วงหน้ า เว้นแต่ในกรณี จําเป็ น รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิห รือประโยชน์ ของบริษัทฯจะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธอี ่นื และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละครัง้ เลขานุ การบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็ น
ผู้บ นั ทึกรายงานการประชุม และจัด ส่งให้ป ระธานกรรมการบริษัท ฯ พิจารณาลงลายมือชื่อ รับ รอง
ความถูก ต้อง โดยเสนอให้ท่ีป ระชุม รับ รองในการประชุม ครัง้ ถัดไป รวมทัง้ เป็ น ผู้จ ดั เก็บข้อมูลหรือ
เอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทั จะเข้า
ร่วม การประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเว้นแต่มเี หตุจาํ เป็ นซึง่ จะแจ้งเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
1.5 ประธานกรรมการบริษทั ฯ ทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล และจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้
อย่า งเพีย งพอ ซึ่งกรรมการทุ ก คนสามารถแสดงความคิด เห็น อย่างเป็ น อิส ระในประเด็น ที่สํา คัญ
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอย่างเป็ นธรรม
ทัง้ นี้ ในการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่ง
มีเสีย งหนึ่ งเสีย ง โดยกรรมการที่ม ีส่วนได้เสีย จะไม่เข้า ร่วมประชุ ม และ/หรือ ไม่ใช้ส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ป ระชุมจะออกเสียงเพิ่ม ขึ้น อีกหนึ่ งเสียง
เป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการทุกคนมีสทิ ธิท่จี ะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญ อื่นๆ และหาก
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ต้องดําเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็ว และครบถ้วนเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ในกรณีท่กี รรมการไม่เห็นด้วยกับมติท่ปี ระชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุ การบริษทั ฯ บันทึกข้อ
คัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยืน่ หนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษทั ฯ ได้
1.6 คณะกรรมการบริษัท สนั บ สนุ น ให้ผู้บ ริห ารระดับ สูง หรือ ฝ่า ยบริห ารที่เกี่ย วข้อ ง เข้า ร่ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทตามความจําเป็ นและเห็นสมควร และนํ าเสนอสารสนเทศ รายละเอียดข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ เพิม่ เติมในฐานะผู้ท่เี กี่ยวข้อง อีกทัง้ จะได้รบั ทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนํ าไป
ปฏิบตั ิได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ รวมทัง้ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
ตลอดจนเพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั มีโอกาสรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงและสําหรับใช้ประกอบการพิจารณา
แผนการสืบทอดงานในอนาคต
1.7 คณะกรรมการบริษทั สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จําเป็ นเพิม่ เติมได้จากกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุ การ
บริษัทฯ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รบั มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีท่จี ําเป็ น
คณะกรรมการบริษทั อาจจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือ
เป็ นค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯฯ
1.8 คณะกรรมการบริษทั กําหนดให้กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร สามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม
โดยไม่มกี รรมการที่เป็ นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้
อภิปรายปญั หาต่างๆ ทัง้ ทีเ่ กี่ยวกับธุรกิจของบริษทั ฯและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยแจ้งให้กรรมการ
ผู้จ ัด การทราบถึงผลการประชุ ม รวมทัง้ รายงานผลการประชุ ม ให้ป ระธานกรรมการบริห าร และ
คณะกรรมการบริษทั ทราบด้วย ในการประชุมให้ประธานกรรมการบริษทั ฯเป็ นประธานของการประชุม
หากประธานกรรมการบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้ท่ปี ระชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่ง
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ท่าน เพื่อทําหน้ าที่เป็ น ประธานในที่ป ระชุม แทน และให้เลขานุ ก ารบริษัท ฯเป็ นเลขานุ การของการ
ประชุมของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
2.

ค่าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
จากกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการบริษทั มีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการที่ชดั เจน และเสนอขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม เปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่
ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มคี ุณภาพ
ตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้ าที่รบั ผิดชอบที่ได้รบั เพิม่ ขึ้น สําหรับกรรมการที่ได้รบั
มอบหมายให้รบั ตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
2.2 ค่ า ตอบแทนของกรรมการผู้จ ดั การและผู้บ ริห ารระดับ สูงควรเป็ น ไปตามหลัก การและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนด และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯโดย
ระดับค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับ
ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละคน ผูบ้ ริหารที่ได้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้
จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ มากขึน้ อีกทัง้
ต้องเป็ นอัตราทีแ่ ข่งขันได้กบั กลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผูบ้ ริหารทีม่ คี ุณภาพ ทัง้ นี้ ต้องคํานึงถึง
ผลประโยชน์ทบ่ี ริษทั ฯและผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ด้วย
2.3 กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารทัง้ หมด เป็ นผูป้ ระเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจําทุกปี เพื่อนําไปใช้ใน
การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับ
กรรมการผูจ้ ดั การตามเกณฑ์ท่เี ป็ นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบตั งิ านทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และการพัฒนาผูบ้ ริหาร โดยคณะกรรมการบริษทั เป็ น
ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็ นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้
กรรมการผูจ้ ดั การทราบ

3.

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
3.1 คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้อง
ในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร เลขานุ การบริษทั
ฯ เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
3.2 ทุกครัง้ ที่มกี ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนํ าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯให้แก่กรรมการใหม่
3.3 คณะกรรมการบริษทั กําหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเพื่อทราบเป็ นประจําถึงแผนการพัฒนา และ
สืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จดั การ และผู้บริหารระดับสูง มีการเตรียมให้พร้อมเป็ นแผนที่ต่อเนื่องถึง
ผูส้ บื ทอดงานในกรณีทต่ี นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
3.4 คณะกรรมการจัดให้มโี ครงการสําหรับพัฒนาผูบ้ ริหารโดยให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเป็ นประจําทุกปี
ถึงสิง่ ทีไ่ ด้ทาํ ไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคูก่ นั ไปเมือ่ พิจารณาแผนสืบทอดงาน
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กรรมการบริษทั ได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรจากสถาบันส่งเสริ มกรรมการบริ ษทั ฯไทย (IOD) ดังนี้
หลักสูตร

รายชื่อ
ดร.ถกล
นายวิรฐั
นางสิรมิ า
นางวลีรตั น์
นายภาคภูม ิ
ดร.โสตถิธร
นางสาววรนุช
นายวสันต์
นายธรรมนูญ
ดร.สุพจน์

นันธิราภากร
สุขชัย
เอีย่ มสกุลรัตน์
เชือ้ บุญชัย
ว่องไพฑูรย์
มัลลิกะมาส
สุไพบูลย์พพิ ฒ
ั น์
นันทขว้าง
ตรีเพ็ชร
เธียรวุฒ ิ

DAP

DCP

8/2004
SET/2012
SET/2012
SET/2012
42/2005
102/2013
SET/2012
116/2015
116/2015

228/2016
204/2015
211/2015
205/2015

211/2015
211/2015
195/2014

SFE

FSD

RCP

ACEP

ACP

FND

8/2005
24/2015
24/2015

36/2015

14/2015

36/2015

14/2015
14/2015

28/2015

28/2015
28/2015

24/2015
24/2015
20/2005

หมายเหตุ : * ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุ มตั กิ ารซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ชิลแมทช์ จํากัดและบริษทั ย่อย และมีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ นายวสันต์ นันทขว้าง
นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร และนายสุพจน์ เธียรวุฒ ิ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
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4.

การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
4.1 บริษทั ฯและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง(Self Assessment) เป็ น
ประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปญั หาเพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป
4.2 บริษัทฯได้เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้ใน
รายงานประจําปี ดังนี้
กระบวนการประเมินตนเองแบ่งเป็ น
4.2.1 การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั รายคณะ
 คณะกรรมการบริษัท เป็ น ผู้อนุ มตั ิ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูก ต้อง
ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทห่ี น่วยงานกํากับดูแลกําหนด
 เลขานุ การบริษท
ั ฯ เป็ นผูส้ รุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษทั
 เลขานุ การบริษท
ั ฯ นําผลวิเคราะห์และความเห็นเพิม่ เติมจากคณะกรรมการบริษทั ไปจัดทํา
แผนเพือ่ ดําเนินการปรับปรุง
4.2.2 การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
 คณะกรรมการบริษัท เป็ น ผู้อนุ มตั ิ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูก ต้อง
ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทห่ี น่วยงานกํากับดูแล กําหนด
 กรรมการรายบุคคล เป็ นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของ
กรรมการ ความเป็ นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ และความเห็นเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการองค์กร
 เลขานุ การบริษท
ั ฯ เป็ นผูส้ รุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมินรายงานคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ จัดทําแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล
4.3 หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง
4.3.1 หลักเกณฑ์การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั รายคณะ
 โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ
สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การใช้เวลาทีเ่ พียงพอ
ต่อการพิจารณาเรื่องที่สาํ คัญ รายการที่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุม
ภายในการจัดการความเสีย่ ง
 การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย กําหนดการประชุมล่วงหน้าทัง้ ปี คุณภาพเอกสาร
ความเพียงพอของข้อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ
 การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประสิทธิภาพในการเข้าร่วมประชุม ความ
เป็ นอิสระในการตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ การกําหนดกรอบเวลา
ในการประชุม
 ความสัม พัน ธ์ก บ
ั ฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย การเปิ ดโอกาสให้ม ีการปรึกษาหารือร่วมกัน
การเปิดโอกาสให้มสี ว่ นร่วมในการแก้ไขปญั หา
 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ
้ ริหาร ประกอบด้วย ความเข้าใจในบทบาท
หน้ าที่และความรับ ผิดชอบของกรรมการ มีค วามรู้ค วามเข้าใจในธุ รกิจ ของบริษัท ฯและ
สภาวะแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ แผนสืบทอดตําแหน่งงาน
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4.3.2

5,

หลักเกณฑ์การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั รายบุคคล
 โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการ ประกอบด้ ว ย ความหลากหลายของ
คณะกรรมการ ความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
 การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นใน
การประชุม การศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้า
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความเป็ นอิสระของ
กรรมการในการแสดงความเห็น ความเพียงพอในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษทั ฯระบบการ
ควบคุมภายในและการจัดการความเสีย่ ง การเปิดเผยข้อมูล

ผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2558
5.1 ผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั รายคณะ
คิดเป็ น ร้อยละ 80.40
หัวข้อประเมิ น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทําหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร

อยูใ่ นระดับ ดี
คิ ดเป็ นร้อยละ
73.63
76.79
85.32
83.67
85.00
77.98

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิม่ เติมจากการประเมินตนเอง พบว่า
 การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อมาเป็ นกรรมการบริษท
ั ฯให้เป็ นไปอย่าง
โปร่ ง ใส ยุ ติ ธ รรม จะสนั บ สนุ นให้ ก ระบวนการทํ า งานของคณ ะกรรมการบริษั ท มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
 การพิจ ารณาและทบทวนนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการ ควรมีค วามเหมาะสม มีอิส ระ
เพียงพอ และมันใจว่
่ าทุกกระบวนการในการดําเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 การกําหนดแผนการสืบทอดงานในตําแหน่ งผูบ
้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯยังเป็ นปจั จัยสําคัญ
ทีต่ อ้ งติดตามอย่างใกล้ชดิ
5.2 ผลการประเมิ นตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล
คิดเป็ น ร้อยละ 81.79
หัวข้อประเมิ น
1.
2.
3.

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อยูใ่ นระดับ ดี
คิ ดเป็ นร้อยละ
82.14
83.93
79.29

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิม่ เติมจากการประเมินผล พบว่า
 กรรมการ ควรมีก ารควบคุ ม และติด ตามการดํ า เนิ น การของฝ่ า ยจัด การให้เป็ น ไปอย่ า ง
เหมาะสมยิง่ ขึน้ รวมไปถึงควรมีการพัฒนาและเรียนรูเ้ พื่อเพิม่ ทักษะในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่
ตลอดเวลา
ส่วนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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5.3 ผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
5.3.1 ผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.3.1.1 ผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ
คิดเป็ น ร้อยละ 83.40
1.
2.
3.

หัวข้อประเมิ น
โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเหมาะสม
ทําให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบได้ดํา เนิ น การให้ค ณะกรรมการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้
ความสําคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตั ิตามในเรื่อง
ต่างๆ อย่างเพียงพอ

อยูใ่ นระดับ ดี
คิ ดเป็ นร้อยละ
80.95
84.72
84.52

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิม่ เติมจากการประเมินผล พบว่า
 กรรมการมีความเห็นตรงกันว่า บริษท
ั ฯควรกําหนดจํานวนบริษทั ฯจดทะเบียนที่กรรมการ
ชุดย่อยแต่ละท่านจะไปดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัท ฯจดทะเบียนนัน้ ๆ ให้ม ีค วาม
ชัดเจนยิง่ ขึน้
5.3.1.2 ผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
คิดเป็ น ร้อยละ 85.83
หัวข้อประเมิ น
1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

อยูใ่ นระดับ ดี
คิ ดเป็ นร้อยละ
91.67
79.17
86.67

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิม่ เติมจากการประเมินผล พบว่า
 กรรมการ ควรมีก ารควบคุ ม และติด ตามการดํ า เนิ น การของฝ่ า ยจัด การให้ เป็ น ไปอย่ า ง
เหมาะสมยิง่ ขึน้ รวมไปถึง กรรมการแต่ละบุคคล ควรมีการพัฒนาและเรียนรูเ้ พื่อเพิม่ ทักษะ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูต่ ลอดเวลา
5.3.2 ผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ หาร
5.3.2.1 ผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ หารรายคณะ
คิดเป็ น ร้อยละ 82.65
1.
2.
3.

หัวข้อประเมิ น
โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหาร มีความเหมาะสม
ทําให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
การประชุมคณะกรรมการบริหารได้ดาํ เนินการให้คณะกรรมการปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ได้ให้
ความสําคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตั ติ ามในเรื่อง
ต่างๆ อย่างเพียงพอ

ส่วนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ

อยูใ่ นระดับ ดี
คิ ดเป็ นร้อยละ
69.05
88.89
90.00
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ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิม่ เติมจากการประเมินผล พบว่า
 คุ ณ สมบัติของกรรมการในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับ การปฏิบ ตั ิ
หน้าทีต่ ามขอบเขตอํานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีก่ ําหนดไว้ มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทํางานของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริห าร ให้ค วามสํา คัญ ในการพิจ ารณา ทบทวนและปฏิบ ตั ิต ามนโยบาย
กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณประจําปี ของบริษทั ฯ เป็ น
อย่างดียงิ่
5.3.2.2 ผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ หารรายบุคคล
คิดเป็ น ร้อยละ 83.06
อยูใ่ นระดับ ดี
หัวข้อประเมิ น
คิ ดเป็ นร้อยละ
79.17
1.
โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหาร
83.33
2.
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
86.67
3.
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิม่ เติมจากการประเมินผล พบว่า
 บทบาท หน้ าที่ของกรรมการบริหาร สามารถช่วยสนับสนุ นการทํางานของคณะกรรมการ
บริษทั ได้อย่างเพียงพอ
5.3.3 ผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
5.3.3.1 ผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงรายคณะ
คิดเป็ น ร้อยละ 76.75
อยูใ่ นระดับ ค่อนข้างดี
หัวข้อประเมิ น
คิ ดเป็ นร้อยละ
1.
โครงสร้างและคุณ สมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความ
74.76
เหมาะสม ทําให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2.
การประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ได้ ดํ า เนิ น การให้
77.50
คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริห ารความ
78.00
เสีย่ ง ได้ให้ความสําคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตั ติ าม
ในเรือ่ งต่างๆ อย่างเพียงพอ
ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิม่ เติมจากการประเมินผล พบว่า
 การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมใน
การปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามขอบเขตอํ า นาจ หน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบที่กํ า หนดไว้อ ย่ า ง
สมํ่าเสมอ สามารถช่วยสนับสนุ นการทํางานของคณะกรรมการบริษัทให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้
5.3.3.2 ผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงรายบุคคล
คิดเป็ น ร้อยละ 76.08
อยูใ่ นระดับ ค่อนข้างดี
หัวข้อประเมิ น
1.
2.
3.

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ส่วนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ

คิ ดเป็ นร้อยละ
70.83
78.75
78.67
หน้า 89

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิม่ เติมจากการประเมินผล พบว่า
 กรรมการ ควรต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาและเรียนรูใ้ นด้านต่างๆ ที่อาจจะเป็ นความ
เสีย่ งอันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯตลอดเวลา รวมไปถึง ควรมีเวลาและทุ่มเทใน
การปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเต็มที่ และเป็ นไปตามขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
หมายเหตุ : ผลการประเมินตนเองข้างต้น เป็ นข้อมูลของปี 2558 เนื่องจากบริษทั ฯจัดทําการประเมินผล
ปี ละ 1 ครัง้ ในเดือนตุลาคม ของทุกปี

9.8

การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯยึดมันในการดํ
่
าเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีเหตุผล เป็ นธรรม สุจริต โปร่งใส มีอสิ ระ
รับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่มตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละหลักการสากล เพื่อสร้าง
ความเชื่อมันแก่
่ ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยังยื
่ น
บริษทั ฯตระหนักว่าการคอร์รปั ชันเป็
่ นอุปสรรคสําคัญต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รวมทัง้ ยังเป็ นอุปสรรค
สําคัญในการพัฒนาการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์ ด ังกล่า ว บริษัท ฯจึงจัด ทํ า นโยบายการต่ อ ต้า นคอร์ร ปั ชัน่ พร้อ มทัง้ กํ า หนดบทบาทหน้ า ที่ค วาม
รับผิดชอบ แนวทางปฏิบตั ิ ตลอดจนมาตรการในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
9.8.1 คํานิ ยามตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
การคอร์รปั ชัน่ (Corruption) หมายถึง การกระทําการใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นการนําเสนอ (offering) การให้คาํ มัน่
สัญ ญา (promising) การขอ (soliciting) การเรีย กร้อ ง (demanding) การให้ห รือ รับ (giving or accepting)
ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือบุคคลอื่นใดทีท่ าํ ธุรกิจกับบริษทั ฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์อ่นื ใดที่
ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีทก่ี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ หรือ จารีตทาง
การค้า ให้กระทําได้
9.8.2 นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
กรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และ พนักงาน จะไม่กระทําหรือยอมรับการคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบไม่วา่ กรณีใดๆ
โดยครอบคลุ ม ถึงธุรกิจ ของบริษัท ฯและทุ ก หน่ ว ยที่เกี่ย วข้อง ทัง้ นี้ บ ริษัท ฯได้กํ า หนดแนวทางปฎิบ ตั ิ มาตรา
ดําเนินการ และบทบาทหน้าที่ ผูร้ บั ผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มกี ารสอบทานและทบทวนการปฏิบตั ติ ามนโยบายการ
ต่ อต้านคอร์รปั ชันนี
่ ้ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ย นแปลงของธุรกิจ ระเบีย บ ข้อบังคับ และ
กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
หน้ าที่ความรับผิ ดชอบ
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลให้มรี ะบบที่
สนับ สนุ น การต่ อ ต้านคอร์รปั ชันที
่ ่ม ีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ ให้ม นในได้
ั่
ว่า ฝ่า ยบริห ารได้ต ระหนัก และให้
ความสําคัญต่อนโยบายดังกล่าว
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และมาตรฐาน
ของตลาดหลักทรัพย์ มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. ผูบ้ ริหาร มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกําหนดให้มรี ะบบและให้มกี ารส่งเสริมและสนับสนุ นนโยบาย
ต่อต้าอนคอร์รปั ชัน่ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อกําหนดทางกฎหมาย
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แนวทางปฏิ บตั ิ
1. กรรมการบริษทั ฯ ผู้บริหาร และ พนักงาน ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
และหลักการกํากับดูแลกิจการ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รปั ชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
2. กรรมการบริษทั ฯ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับ
การกระทําที่เข้าข่ายการคอร์รปั ชัน่ โดยต้อ งแจ้งให้ผู้บ งั คับ บัญ ชา หรือบุ ค คลที่ต้องรับ ผิดชอบ หรือ
กรรมการตรวจสอบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กําหนดไว้ และให้ค วามร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรม และความคุม้ ครองต่อพนักงานทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้อง
กับกิจกรรมของบริษทั ฯ โดยจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ
4. ผูท้ ก่ี ระทําการคอร์รปั ชัน่ เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษทั ฯ จะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินัย
ตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯได้กาํ หนดไว้ และอาจจะต้องโทษทางกฎหมาย
5. บริษั ท ฯจะสื่อ สารนโยบายและมาตรการต่ อ ต้ า นคอร์ร ปั ชัน่ รวมทัง้ แจ้ง วิธีก ารในการแจ้ง เบาะแส
ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะภายในบริษทั ฯ ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่นป้ายประกาศ การกระจายเสียง การ
ปฐมนิเทศพนักงานและกรรมการ ระบบอินทราเน็ต เป็ นต้น เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในการนโยบายนี้
เข้าไปปฏิบตั ิ และสร้างเป็ นวัฒนธรรม
6. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะหลีกเลี่ยงการให้หรือการรับของขวัญและ/หรือของกํานัล ของขวัญ
ทรัพย์สนิ ประโยชน์อ่นื ๆ ตลอดจนการรับรองหรือรับเลีย้ ง ซึง่ มีมลู ค่าเกินปกติวสิ ยั ระหว่างผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ หรือจากผูอ้ ่นื เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริตหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูเ้ กีย่ วข้อง
อื่นๆตลอดจนเพือ่ ให้กระบวบการจัดซือ้ จัดจ้างเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
มาตราการการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
บริษัทฯได้จดั ให้มชี ่องทางในการร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุม
กระบวนการรับเรื่องราวร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมทัง้ การให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียที่ได้รบั ผลกระทบหรือมีความเสีย่ งที่จะได้รบั ผลกระทบจากการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯหรือการปฏิบตั ิห น้ าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทําผิด
จรรยาบรรณ การทําผิดกฎหมาย รวมทัง้ พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต บริษทั ฯส่งเสริมให้ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียน
หรือเบาะแส
ทัง้ นี้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุเอกสารให้ชดั เจนว่าเป็ น ”เอกสารลับ”
เรียนประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้
 จดหมาย
เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯ หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 19/18-19 RCA Block A ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 อีเมล์
chairac@harn.co.th
ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รบั เรื่องโดยตรง โดยผู้แจ้งเบาะแสไม่จําเป็ นต้องระบชื่อตนเองหากมี
ความประสงค์จะไม่เปิดเผย ผูเ้ แจ้งเรือ่ งร้องเรียน ผูแ้ จ้งเบาะแส ตลอดจนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง จะได้รบั การคุม้ ครองที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมจากบริษทั ฯ เช่น ไม่มกี ารเปลี่ยนตําแหน่ งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ข่มขู่
รบกวนการปฎิบตั งิ าน เลิกจ้าง หรือ การกระทําอื่นใดทีไ่ ม่เป็ นธรรมบริษทั ฯจะเก็บเรือ่ งข้อมูลเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน
เป็ นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ ม่เกีย่ วข้อง เว้นแต่ทจ่ี าํ เป็ นต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดของกฏหมาย
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บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รบั ทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็ น
ความลับ และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เมื่อจําเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฏหมาย หากมีการจงใจ
ฝ่า ฝื น นํ าข้อมูลออกไปเปิ ด เผย บริษัท ฯจะดําเนิ น การลงโทษตามระเบียบข้อ บังคับ และ/หรือดําเนิ น การตาม
กฏหมาย แล้วแต่กรณี
การดําเนิ นงานในปี 2559 :
1. บริษทั ฯได้สง่ เสริมความรูใ้ นรูปแบบ การอบรม / สัมมนา เชิงปฏิบตั กิ าร ชื่อหลักสูตร “แนวปฏิบตั ทิ ด่ี กี บั
การต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน”
่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา โดยเชิญวิทยากร
อ.ธนกฤต เพิม่ พูนขันติสุข เพื่อความเข้าใจและสามารถนํ าไปปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม รวมทัง้ ร่วมกัน
เสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันการทุจริตของส่วนงานต่าง ๆ โดยมีระดับผูบ้ ริหารตัง้ แต่ ผูจ้ ดั การขึน้ ไป
ร่วมกัน 43 คน
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10. ความรับผิ ดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม
บริษัท ฯ ตระหนัก ถึงความสําคัญ เกี่ย วกับ ความรับ ผิด ชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility :
CSR) อันเป็ นองค์ประกอบทีส่ ง่ เสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจอย่างยังยื
่ น โดยบริษทั ฯ มีกระบวนการที่
้
ดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่อง และได้นําเอาวิสยั ทัศน์ ค่านิ ยม พันธกิจ และเป าหมายของบริษัทฯ มาร่วมพิจารณา
ในการกําหนดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
10.1 การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
ตลอดเวลาของการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ บริษัท ฯ ยึด มันแนวทางการบริ
่
ห ารงานตามหลัก คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
สร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการด้วยยึดหลักการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกับองค์กรทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้
ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้และคู่แข่งทางธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม บริษทั ฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าทีเ่ ป็ นธรรม เพื่อ
กระตุน้ ให้เกิดนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดขี น้ึ อันเป็ นการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขัน้ ตอน (Business
Chain) ดูแ ลผลกระทบจากการกระทํ าของบริษัท ฯ ที่ม ีต่ อสังคมและสิง่ แวดล้อ ม ผลกระทบต่ อกิจการอื่น จาก
กระบวนการจัด หาและจัด ซื้อ ของบริษั ท ฯ เพื่อ หลีก เลี่ย งหรือ ลดผลกระทบเชิง ลบ ตลอดจนเคารพต่ อ สิท ธิ
ในทรัพย์สนิ และไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญา โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
ส่งเสริ มการแข่งขันที่เป็ นธรรม
1.
2.
3.
4.
5.

ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ตลอดจนให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
กําหนดขัน้ ตอนปฏิบ ตั ิและมาตรการป้ องกัน การเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่ว มคิดกับพฤติกรรมที่
ขัดขวางการแข่งขัน
ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ติ ามกฎหมายการแข่งขันและการแข่งขันที่
เป็ นธรรม
สนับสนุ นการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ส่งเสริมการ
แข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม
ใส่ใจต่อบริบททางสังคมที่อยู่แวดล้อมบริษัทฯ และไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทาง
สังคมเช่น ความยากจนเพือ่ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม

ส่งเสริ มความรับผิ ดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
1.
2.
3.
4.

กํ าหนดมาตรการที่เกี่ย วกับ สังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อ ปฏิบ ัติในการจัด ซื้อ การ
กระจายสินค้า
สนับสนุ นให้บริษทั อื่นทีเ่ กีย่ วข้องยอมรับและปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการ
แข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรม
มีส่ว นร่ว มอย่ างเข้ม แข็งในการยกระดับ ความตระหนั ก ในหลัก การและประเด็น ที่เกี่ย วกับ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ทีต่ นเข้าไปเกีย่ วข้อง
ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ่อกันอย่างเป็ นธรรมทัวทั
่ ง้ ห่วงโซ่คุณค่าทุกครัง้ ที่เป็ นไปได้ ทัง้ ในด้านต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ เพิม่ พูนความสามารถในการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกกิจการในห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ การดําเนินการ
จัดซื้ออย่างเหมาะสม เช่น การสร้างหลักประกันให้เกิดราคาที่เป็ นธรรมด้วยเวลาส่งมอบที่เพียงพอ
และสัญญาการค้าทีม่ นคง
ั ่ เป็ นต้น
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ส่งเสริ มการเคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สิน
1.
2.
3.

ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ ได้รบั อนุ ญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้
และให้สทิ ธิใช้สอยทรัพย์สนิ ต่างๆ
ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับกิจกรรมใดๆอันเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ได้แก่ การใช้ตาํ แหน่งทางการตลาดที่
เหนือกว่าในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
ชําระค่าการใช้หรือได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ อย่างเป็ นธรรม

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีท่ผี ู้มสี ่วนได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการที่บริษทั ฯ ละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และเปิ ดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําความผิดกฎหมายหรือ
จรรยาบรรณผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ระบวนการดําเนินการหลังจากมี
ผูแ้ จ้งเบาะแส โดยให้มกี ารตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังกําหนดแนวทางในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ อง กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ
บริษทั ฯ รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐาน
ด้านพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของของบุคคลดังกล่าวให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกําหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้รบั ทราบและถือปฏิบตั อิ ย่างทัวถึ
่ งทัง้ องค์กร รวมถึง
การติดตามผลการปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ
10.2 การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อํานาจทีไ่ ด้มาหรือการใช้ทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูใ่ นทางมิชอบเพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผูอ้ ่นื การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ อาทิ การติดสินบน
เจ้าพนักงานด้วยการชักชวนการเสนอ การให้ หรือการรับสินบน ทัง้ ที่เป็ นเงินและสิง่ ของ การมีผลประโยชน์
ทับซ้อน การฉ้ อฉล การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิ ดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การค้า
ภายใต้แรงอิทธิพล การทุจริตดังกล่าวมิได้หมายความถึงเพียงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่ วยงานของรัฐ
เท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือกิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองด้วย
บริษทั ฯ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต การฉ้อโกง การหาผลประโยชน์สว่ นตัวจากบริษทั ฯ จึงได้กําหนด
นโยบายต่อต้านการทุจริต และแนวปฏิบตั ใิ นการดําเนินการทีเ่ หมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริต และเป็ นแนวทางให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบตั ิ และหลีกเลีย่ งการกระทําอันมิชอบ โดยให้มกี ารสอบทานการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั แิ ละข้อกําหนดในการดําเนินการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดทางกฎหมาย โดยมีแนวทาง
ปฏิบตั ดิ งั นี้
1.

2.

3.
4.

กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยต้องไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องกับเรื่องการทุจริต ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ
เห็นการกระทําทีเ่ ข้าข่ายการทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
ไม่กระทําหรือสนับสนุ นการให้สนิ บนในทุกรูปแบบ รวมทัง้ ควบคุมให้การบริจาค การให้ของขวัญทาง
ธุรกิจ และการสนับสนุ นกิจการต่างๆ มีความโปร่งใส และไม่มเี จตนาเพือ่ โน้มน้าวให้เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
หรือเอกชนดําเนินการไม่เหมาะสม
จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม และ
มีประสิทธิผล เพือ่ ป้องกันการประพฤติมชิ อบต่างๆ
เสริม สร้า งให้ พ นั ก งาน คู่ ส ญ
ั ญา และคู่ ค้า ตระหนั ก ถึง การทุ จ ริต ที่อ าจเกิด ขึ้น และการต่ อ ต้ า น
การทุจริต
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5.

6.

7.

8.

9.

ให้ความรูด้ ้านการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเรือ่ งการต่อต้าน
การทุจริตให้แก่พนักงานใหม่ ภายใน 90 วัน นับจากวันเข้าทํางาน
ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกับบุคคลอื่นทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้าที่
ทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั ฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทั ฯ ในเรื่องทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต
จัดให้ม ีแนวปฏิบตั ิท่ีดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพ ย์สนิ และ/หรือ ประโยชน์ อ่ืน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริต หรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ตลอดจนเพื่อให้
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยให้หลีกเลีย่ งการรับของขวัญ
และ/หรือ ของกํานัล ซึ่งมีมลู ค่าเกินปกติวสิ ยั จากผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษทั ฯ หรือจากผูอ้ ่นื ซึ่ง
อาจได้ประโยชน์จากการปฏิบตั งิ านของพนักงานของบริษทั ฯ ตลอดจนการหลีกเลีย่ งการรับเลีย้ งจาก
ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษทั ฯ หรือจากผูอ้ ่นื ซึง่ อาจได้ประโยชน์จากการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ของบริษทั ฯ
จัดให้ม ีช่องทางการสื่อสารสําหรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุ จริต โดยพนักงานสามารถแจ้ง หรือ
รายงานเหตุการณ์ทุจริต หรือเหตุการณ์ทน่ี ่ าสงสัยว่าจะมีการทุจริตได้ในช่องตามทีก่ ําหนดในประกาศ
ของบริษทั ฯ โดยมีการกําหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมทัง้
อาจได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ ผิดกฎหมาย
ให้ค วามเป็ น ธรรมและคุ้ม ครองพนักงานที่ป ฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุ จริตเกี่ยวกับ บริษัทฯ โดยใช้
มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต

ในปี 2559 บริษทั ฯได้ส่งเสริมความรูใ้ นรูปแบบสัมมนา เชิงปฏิบตั กิ าร ชื่อหลักสูตร “แนวปฏิบตั ทิ ่ดี กี บั การ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน”
่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา โดยเชิญคุณธนกฤต เพิม่ พูน
ขันติสขุ มาเป็ นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็ นรูปธรรม รวมทัง้ ร่วมกัน
เสนอแนวทางแก้ไขและป้ องกันการทุจริตของฝ่ายงานต่างๆ โดยมีระดับผู้บริห ารตัง้ แต่ผู้จดั การขึ้นไปเข้าร่วม
สัมมนา
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10.3 การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจด้วยความความเคารพต่อชีวติ และศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของทุกคนทุกฝา่ ย ส่งเสริม
ให้ทุกส่วนงานของบริษทั ต้องปฏิบตั อิ ยูบ่ นพืน้ ฐานของศักดิ ์ศรีและให้ความคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบตั ติ ่อ
กันอย่างเสมอภาค ซึง่ เป็ นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บริษทั ฯมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พื้นฐานและ
ความเสมอภาค โดยไม่คํานึ งถึงความแตกต่ างในเรื่องสัญ ชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา
ความเชื่อทางการ เมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพนั ธุห์ รือพืน้ เพทางสังคม ทรัพย์สนิ กําเนิด
หรือสถานะ
2. บริษทั ฯ สนับสนุ นและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุ ษยชน โดยหมันตรวจสอบดู
่
แลมิให้ธุรกิจของตน
เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เช่น ไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้าน
การใช้แรงงานเด็ก เป็ นต้น
3. บริษทั ฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึง่ ครอบคลุมถึงการมีอสิ ระในการให้ความ
เห็น โดยปราศจากการแทรกแซง การได้รบั ข้อ มูล หรือความคิด เห็น ผ่ านสื่อต่ า งๆ รวมทัง้ จัดให้ม ี
ช่องทางการสือ่ สารเพือ่ รับฟงั ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเสรี
10.4 การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับพนักงานซึ่งเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญของบริษทั ฯ ที่มสี ่วนช่วยขับเคลื่อนให้องค์กร
เติบโตอย่างยังยื
่ น สร้างความมันคงแก่
่
พนักงานและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแล
พนั ก งานให้ ม ีคุ ณ ภาพชีวิต ที่ดี มีส ภาพการจ้า งงานที่ยุ ติธ รรม มีส วัส ดิก ารที่เหมาะสม มีโ อกาสที่จ ะพัฒ นา
ความก้าวหน้า รวมทัง้ มีสภาพการทํางานทีป่ ลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
2. จัดให้มสี ภาพแวดล้อมในการทํางานทีด่ ี และปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
3. ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปจั เจกชน และศักดิ ์ศรีของความ
เป็ นมนุ ษย์
4. ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อพนักงาน
5. การพิจารณาการแต่งตัง้ และการโยกย้าย รวมทัง้ การให้รางวัล และการลงโทษ กระทําด้วยความเป็ น
ธรรม โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็ นเกณฑ์
6. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งและสมํ่าเสมอ
7. หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อความมันคงในหน้
่
าที่การงานของ
พนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
8. พนักงานมีสทิ ธิในการร้องเรียนกรณีทไ่ี ม่ได้รบั ความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการทีก่ าํ หนด
9. รับฟงั ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
พนักงานทุกคนในบริษทั ฯ จะมีคา่ นิยมร่วมกัน และมีแนวทางในการปฏิบตั งิ านสูเ่ ป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ บริษทั ฯ
ให้ค วามสําคัญ กับ การสร้างความมันคงในการดํ
่
ารงชีพ ของพนัก งานในองค์กรให้ มีชีวิต ในการทํ างานที่ดีข้นึ
มีสขุ ภาพดี มีความสุข ซึง่ จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในหน้าทีก่ ารงาน ภายใต้รปู แบบการจัดตัง้ คณะทํางานเพื่อ
ดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ตลอดจนถึงพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรูส้ กึ
มีสว่ นร่วมอย่างเต็มที่ ซึง่ พนักงานจะเป็ นผูม้ สี ว่ นสําคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มคี วามเติบโตและมันคงอย่
่
างใน
ปจั จุบนั โดยบริษทั ฯ มีการดูแลพนักงานนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รบั แล้ว บริษทั ฯ ยังได้จดั ให้มสี วัสดิการ
และผลประโยชน์ อ่นื ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสมให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยสวัสดิการต่างๆ ที่
บริษทั ฯ จัดให้นนั ้ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานทีส่ ามารถแข่งขันได้กบั บริษทั เอกชนชัน้ นําในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
บริษทั ฯ อยูใ่ นสถานภาพทีส่ ามารถจะจ่ายได้
ส่วนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ในปี 2559 บริษทั ฯ จัดให้มงี าน Family Day ครัง้ แรกอย่างเป็ นทางการ เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน
ระหว่างบริษทั พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การพนักงาน
บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการกับพนักงานทุ กคน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจําปี โดยมีการ
ปรับเงินเดือน และให้โบนัสประจําปี ทุกปี ตามผลประเมินการปฏิบตั งิ านของพนักงาน โดยใช้การกําหนดดัชนีชว้ี ดั
ความสําเร็จ (KPI) เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการปฎิบตั งิ านของพนักงาน และมีค่าล่วงเวลา เงินรางวัล ประกัน
ชีวติ ประกันอุบตั เิ หตุ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมตามอัตราทีก่ รมแรงงานกําหนดขึน้ กองทุนสํารอง
เลี้ ย งชี พ โครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เครื่อ งแบบพนั ก งาน เงิน ช่ ว ยเหลื อ งาน
ฌาปนกิจศพ งานท่องเทีย่ วประจําปี ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้พนักงานได้พกั ผ่อน และเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างพนักงาน อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีให้สวัสดิการอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากข้อกําหนดตามกฎหมาย เช่น ตรวจสุขภาพ
พนั ก งานประจํา ปี โปรแกรมสนทนาภาษาอัง กฤษ การเข้า รับ การรัก ษาพยาบาล(ที่ไ ม่ ใช่ เกิด จากอุ บ ัติเหตุ )
สวัสดิการต่ างๆ เหล่านี้ เป็ น สิง่ จูงใจให้พนักงาน อุ ทิศตนต่องานอย่าง มืออาชีพ ทุ่มเทการทํางานด้วยความรู้
ความสามารถด้วยความตัง้ ใจ และทํางานให้เกิดผลงานที่ดที ส่ี ุด นอกจากนี้ยงั ต้องมีจริยธรรม มีระเบียบวินัย เพื่อ
มุง่ ให้พนักงานบริษทั ฯ ยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ และต้องรับผิดชอบในตัวเอง
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริษทั ฯ มีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกคน มุ่งมันและจะดํ
่
าเนินการ
ในทุกทางเพื่อให้มกี ารดูแลเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปฏิบตั งิ านของพนักงาน มีการจัดทํา “คู่มอื ความปลอดภัย” เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย มีการจัดอบรมและฝึ กซ้อมพื้นฐานการดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจน
มีการวางแผน กําหนดผูร้ บั ผิดชอบหน้ าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบตั เิ ป็ นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ประจําทุกปี
ส่วนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้า 97

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

ด้านพัฒนาบุคลากร
มีการจัดอบรมความรูเ้ ฉพาะด้านในงาน มีการเชิญ วิทยากรจากโรงงานผู้ผลิตมาบรรยาย มีก ารส่งอบรม
ภายนอกและอบรมภายในบริษัท ฯ รวมทัง้ มีก ารจัด กิจ กรรม Team Building เพื่อ การพัฒ นาตนเองและสร้า ง
ความสัม พัน ธ์กบั พนักงานทัง้ หมดในบริษัทฯ รวมถึงการสนับสนุ นให้ม ีการพัฒ นาความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดทําเป็ นแผนงานประจําปี มีการติดตามวัดผลการปฏิบตั ติ ามแผนอย่างต่อเนื่อง

10.5 ความรับผิ ดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
บริษทั ฯ มุ่งเน้ นการ “เป็ นผู้ผลิต และจําหน่ ายอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิงครบวงจร เพื่อ
สร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค” การบริก ารลูกค้าด้วยสิน ค้าคุณ ภาพ การบริการที่
รวดเร็ว ตรงต่ อเวลา ถูก ต้อง และคุ้ม ค่า ถือเป็ นเครื่องมือ ในการสร้างความแตกต่ างและความสามารถในการ
แข่งขัน ช่ ว ยผู ก ใจลู ก ค้า ได้ในระยะยาวและเพิ่ม คุ ณ ค่ าให้ก ับ บริษัท ฯ อีก ทัง้ บริษัท ฯ ยังคํ า นึ ง ถึงต้น ทุ น และ
ความคุม้ ค่าในการลงทุน เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้าภายใต้ปรัชญา Balanced Scorecard
บริษทั ฯ มีการทํา CSR กับลูกค้าผ่านการดําเนินการของพนักงาน และกิจกรรมในฝา่ ยต่างๆ ซึ่งบริษทั ฯ ได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้คุณภาพ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผบู้ ริโภค
จึงทําให้ผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ จําหน่ ายมีคุณภาพ และได้รบั รองมาตรฐานสากล พิจารณาคัดเลือกแหล่งผลิตภัณฑ์
และวัตถุดบิ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ท่ี
ครบถ้ว นถู ก ต้อ ง สามารถตรวจสอบรายละเอีย ดผลิต ภัณ ฑ์ แ ละมาตรฐานการรับ รองได้ มีก ารจัด เก็บ รัก ษา
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานเพื่อพร้อมส่งมอบให้กบั ลูกค้า มีการขายและการตลาดที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ ริโภค มี
บริการหลังการขาย มีการติดต่อกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องหลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว และมีกระบวนการรับคําร้องเรียน
จากลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ ผ่านพนักงานของบริษทั ฯ หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ โดยฝา่ ยบริหารระบบ
คุณภาพเป็ นผูร้ บั ผิดชอบคําร้องเรียน เพื่อทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไข พร้อมทัง้ หามาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดขึน้ ซํ้าจากสาเหตุเดียวกัน
ส่วนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบต่อสังคม
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีก ารรับ ประกัน สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคมันใจในผลิ
่
ตภัณ ฑ์มากยิง่ ขึ้น รวมทัง้ จัด หา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัย อีกทัง้ ยังสามารถช่วยลดต้นทุนให้กบั
ผูบ้ ริโภคเพื่อให้ผบู้ ริโภคได้ประโยชน์มากทีส่ ดุ บริษทั ฯ ได้เห็นความสําคัญของลูกค้า และตอบสนองความต้องการ
อย่างรวดเร็ว บริษทั ฯ จึงมีขนั ้ ตอนกระบวนปฏิบตั งิ านตามโครงสร้างบริษทั ทีก่ ําหนดไว้ เพื่อให้กระบวนการทํางาน
ดําเนินไปอย่างราบรื่นตามเป้าหมายจนได้รบั รองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตามนโยบายคุณภาพทีว่ ่า “เราตัง้ มัน่
ในการสร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้า ด้วยสินค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพสูง เทคโนโลยีทนี ่ ํ าหน้า และการจัดการธุรกิจ
ทีเ่ ป็ นเลิศ
10.6 การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษัท ฯ ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ โดยมีส่ว นร่ว มรับ ผิด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สังคม โดยให้ค วามสํา คัญ กับ การปฏิบ ัติต าม
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมันคง
่ สุขอนามัยและสิง่ แวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และ
คํา นึ งถึงผลกระทบที่ม ีต่ อทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม ไม่ ว่า จะเป็ น ด้านเศรษฐกิจ บริษัท ฯ จํา หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสนองความต้องการของสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กรอบกฎหมายและ
จริยธรรม เพื่อไปปฏิบตั ริ ่วมกับกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น วางตําแหน่ งตราผลิตภัณฑ์ ทําให้ผลิตภัณฑ์เป็ นทีร่ จู้ กั
ของลูกค้า เน้นจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์และระเบียบวินยั ในบริษทั ฯ เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความมันใจต่
่ อบริษทั ฯ และตรา
สินค้าทีบ่ ริษทั ฯ จําหน่าย ส่งผลให้รายได้ของบริษทั ฯ สูงขึน้ อย่างยังยื
่ น
การสร้างจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึน้ ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง คืนกําไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมทีจ่ ะมีสว่ นสร้างสรรค์สงั คมและสิง่ แวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอ ดําเนินธุรกิจโดย
ให้มผี ลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชนน้อยที่สุด การปฏิบตั แิ ละ
ให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบทีอ่ อกโดย
หน่ วยงานกํากับดูแ ล การให้ค วามสําคัญ กับกิจกรรมของชุม ชนและสังคม โดยมุ่งเน้ น ให้เกิด การพัฒ นาสังคม
ชุมชน สิง่ แวดล้อม มุง่ สร้างสรรค์ และอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริษทั ฯ มีการกําหนดมาตรการต่างๆ ซึง่ ถือเป็ น
หน้ าที่ของพนักงานทุกคนพึงใส่ใจและปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึง
กําหนดแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของการใช้งาน เพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จา่ ย และเป็ นการสร้างจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานอย่างยังยื
่ น
เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล
10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั มีจติ สํานึกถึงบทบาทหน้าทีก่ ารเป็ นสมาชิกทีด่ ตี ่อสังคม โดยต้องปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทั ให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุ นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของชุมชนและสังคม
ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุ นพนักงานบริษทั ให้รวมตัวกันเพื่อจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม อันได้แก่ โรงเรียนในถิน่ ทุรกันดาร สถานเด็กกําพร้า สถานคนพิการ เพื่อเป็ นการตอบแทน
สังคมเมื่อมีโอกาส โดยบริษทั จะช่วยเหลือเงินค่าเดินทางและร่วมกิจกรรมในงบประมาณที่กําหนดแต่ละกิจกรรม
ตามความเหมาะสม
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10.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนิ นงานที่มีความรับผิ ดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญ และทุ่มเททรัพยากร ทัง้ ระดับกระบวนการทํางานในองค์กร ในการคัดสรรผลิตภัณฑ์
และบริการ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็ น “ผู้นําในการให้บริการโซลูชนด้
ั ่ าน
วิศ วกรรม” บริษัท ฯ จึงจํา เป็ น ต้อ งศึก ษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ ให้ม ีก ารพัฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่งส่ว นใหญ่
จํา เป็ น ต้ อ งเดิน ทางไปต่ า งประเทศ ซึ่ง พนั ก งานที่ไ ด้ร บั คัด เลือ กให้ ไ ปอบรมดู ง านต่ า งประเทศจะนํ า ความรู้
ประสบการณ์ มาต่ อ ยอด พัฒ นางานให้ม ีค วามก้าวหน้ า รวมถึงถ่ า ยทอดประสบการณ์ แ ละให้ก ารอบรมแก่
พนั ก งานอื่น ๆ ในฝ่ า ยที่ต นสัง กัด และมุ่ งมัน่ ในการสร้า งความสํา เร็จ ร่ว มกัน ระหว่ า งพนั ก งานและบริษัท ฯ
นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมนวัตกรรมให้เป็ นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร และบริษทั ยังมีการเผยแพร่นวัตกรรม
ซึง่ ถือเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้การสือ่ สารและเผยแพร่ให้กบั กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียรับทราบทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม โดยการใช้ช่องทางการสื่อสารที่มคี วามหลากหลาย เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า ข้อมูลข่าวสารของบริษทั เข้าถึง
กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั อย่างทัวถึ
่ ง
ในปี 2559 บริษัท ได้จ ดั ตัง้ โครงการ “Mission Possible” ขึ้น เพื่อให้พ นั ก งานร่วมกัน คิด ค้น วิธีป รับ ปรุง
พัฒนาการทํางานของตนเองรวมถึงหน่ วยงานอื่นๆ ด้วยวิธกี ารใหม่ๆ ที่ชาญฉลาดอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างการ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลกรให้สามารถวิเคราะห์ปญั หาเชิงสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็ นระบบ สร้างบรรยากาศของ
ความร่วมมือและความสัมพันธ์ทด่ี ภี ายในหน่ วยงาน รวมถึงหน่ วยงานอื่นๆ โดยกรรมการบริหารให้การสนับสนุ น
พิจารณาคัดเลือกและอนุ มตั เิ งินรางวัล เป็ นประจําทุกเดือน
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ค่านิ ยมองค์กร

กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR after process)
ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็ นประโยชน์
แก่ลกู ค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่น ๆ ให้มคี วามเข้าใจ และสามารถนําข้อมูลไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
-

“Update NFPA&FM Approve How to Reliable ESFR for Storage Application” สําหรับผูอ้ อกแบบ
ในงานโครงการต่าง ๆ จัดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมโก้ลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ
“Mini Vic 's Day” สําหรับผู้ออกแบบในงานโครงการต่าง ๆ จัดวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม
โก้ลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ
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-

“Mini Vic 's Day : Optimum Solutions For Fire Protection System” จัดวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ณ EEC Engineering Network, กรุงเทพฯ
TEMCA FORUM & EXHIBION 2016 PATTAYA : “Stronger Together” จัด วัน ที่ 19-20 สิง หาคม
2559 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา
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11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับความเพียงพอต่อระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญ ของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้การดําเนิ นงานของบริษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในทีฝ่ า่ ยบริหารจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้มนใจได้
ั่
วา่ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และการติดตามดูแลการดําเนินงาน เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกําหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต.
และ ตลท. และระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯในการประชุม คณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2559 เมื่อวันที5่ กันยายน 2559 ซึง่ มีกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั ฯ ทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชุม โดยเลขานุ การฝา่ ยตรวจสอบได้รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขและติดตามผลการตรวจสอบภายในซึ่งคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยมีแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จดั ทําโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่าบริษทั ฯ มีระบบ
ควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
11.1.1 ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
บริษทั พีวี ออดิท จํากัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ สําหรับปี 2558 มีขอ้ สังเกตเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
หัวข้อ

สิ่ งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผูบ้ ริ หาร และความคืบหน้ าในการดําเนิ นการ

1.

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนใบกํากับ สิน ค้าและใบส่ง
สินค้าใหม่ให้ลูกค้า จากการวางบิลไม่ทนั ทาง
บริษทั ฯ นํ าข้อมูลดังกล่าวมาจัดทํารายงานอายุ
ลูกหนี้การค้า

บริ ษั ท ฯ ควรกํ า ห นดวิ ธี ก ารจั ด ทํ า
รายงานอายุลกู หนี้การค้าโดยจะต้องนับ
อายุจากใบกํากับสินค้าและใบส่งสินค้าที่
ได้มกี ารส่งให้กบั ลูกค้าเป็ นใบแรก

ความเห็นของผูบ้ ริหาร
เห็นควรปรับวิธกี ารจัดทํารายงานอายุลูกหนี้การค้าโดยนับอายุจากใบกํากับสินค้าและใบ
ส่งสินค้าที่ได้มกี ารส่งให้กบั ลูกค้าเป็ นใบแรกตามที่เสนอ เพื่อสะท้อนอายุลูกหนี้การค้าที่
ชัดเจน

ผลกระทบ
รายงานอายุ ลู ก หนี้ ก ารค้ า แสดงมู ล ค่ า ที่ ไ ม่
ั หาการค้า งชํ า ระหนี้ ข องลู ก หนี้
สะท้ อ นถึง ป ญ
การค้าในระบบอย่างชัดเจน

ส่วนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง

ความคืบหน้าในการดําเนินการของบริษทั ฯ
ฝา่ ยบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
ว่า บริษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานอายุลูกหนี้โดยได้ปรับปรุงอายุลูกหนี้ซ่งึ นับอายุจากใบกํากับ
สินค้าและใบส่งสินค้าที่ได้มกี ารส่งให้กบั ลูกค้าเป็ นใบแรกแล้ว ทัง้ นี้ การจัดทํารายงาน
ทางการเงิน ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2559 ลู ก หนี้ ร วมจากกรณี ด ัง กล่ า วเท่ า กับ 0.57
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.47 จากมูลค่าคงเหลือของลูกหนี้ทงั ้ หมด 121.32 ล้านบาท
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หัวข้อ

สิ่ งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผูบ้ ริ หาร และความคืบหน้ าในการดําเนิ นการ

2.

บริษั ท ฯ มีก ารจัด ทํ า รายละเอีย ดประกอบงบ
การเงินและจัดเตรียมเอกสารประกอบรายการ
บางส่วนไม่ถูกต้องและล่าช้า เช่น รายละเอียด
ค่านายหน้ า ค่าจูงใจพนักงาน โบนัส ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย รายละเอียดการกระทบยอดผลต่างตาม
บั ญ ชี ก ั บ หนั ง สื อ ยื น ยัน ตอบกลับ ของลู ก หนี้
เจ้า หนี้ บ างราย และรายงานนั ก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย

บริษทั ควรจัดทํารายละเอียดประกอบงบ
การเงิน และจัดเตรียมเอกสารประกอบ
รายการทัง้ หมดให้พร้อมก่อนที่จะมีการ
เข้าตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ

ความเห็นของผูบ้ ริหาร
บริษัท ฯ รับ ทราบข้อสังเกต และจะดําเนิ น การปรับ ปรุง โดยบริษัท ฯ ได้ม อบหมายให้
ผู้จดั การแผนกบัญชีเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการสอบทานรายการบัญชีต่างๆ โดยมีผลตัง้ แต่
เดือนมกราคม 2559

ผลกระทบ
อาจทําให้บริษทั รับรูร้ ายการบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้
บางราย ค่ า ใช้ จ่ า ยและค่ า ใช้ จ่ า ยค้ า งจ่ า ย ไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน

ความคืบหน้าในการดําเนินการของบริษทั ฯ
ฝ่ายบริหารได้รายงานความคืบหน้ าในการดําเนินการต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ว่า บริษัท ฯ ได้กําหนดขัน้ ตอนการทํางานเพิ่มเติม
โดยกําหนดให้พนักงานระดับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั ทํารายละเอียดประกอบรายการบัญชีและ
ทุก ๆ รายการบัญชี และจะต้องได้รบั การสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้จดั การฝ่ายบัญชี
ซึ่งบริษทั ฯ ได้ถือปฏิบตั ิมาตัง้ แต่เดือนมกราคม 2559 โดยการจัดทํางบการเงินในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน ปี 2559 ได้ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้วไม่พบประเด็นความ
ไม่ถกู ต้องทีเ่ ป็ นนัยสําคัญแต่อย่างใด
สําหรับ การส่งหนังสือยืน ยันยอดลูก หนี้ และเจ้าหนี้ โดยปกติจะดําเนิ น การสําหรับ การ
ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี สําหรับปี 2559 นี้บริษทั ฯ จะมอบหมายให้ผู้จดั การ
ฝ่ายการเงิน เป็ นประสานงานและติดตามหนังสือยืนยันยอด รวมทัง้ สอบทานและจัดทํา
รายการปรับปรุงทางบัญชีกรณีพบยอดคงเหลือที่ไม่ตรงกัน และส่งให้ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี
เพือ่ ทําการสอบทานและปรับปรุงรายการ (ถ้ามี) ได้ทนั ตามกําหนดเวลาของผูส้ อบบัญชี

ส่วนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
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11.1.2 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายในของ บริ ษทั ไฟร์วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ ซึ่งบริษทั อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด ได้แต่งตัง้ ให้ นางสาวชลฎา ธีระพัฒนานนท์ และ
นางสาวสุวมิ ล เทีย่ งแท้ เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ เนื่องจากเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัติ วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมเพียงพอต่อการเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั งิ านดังกล่าว
รายละเอียดเกีย่ วกับผูท้ ด่ี าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 เรือ่ งรายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ฝา่ ยบริหารและเลขานุ การบริษทั ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ฝา่ ยตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส และเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในส่วน
ของกระบวนการปฏิบตั งิ านทีต่ รวจสอบมีประสิทธิผลตามทีค่ วร
หัวข้อ
1.

สิ่ งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผูบ้ ริ หาร/ความคืบหน้ าในการดําเนิ นการ

ระบบการจัดส่งสินค้า
1.1 บริษัท ไม่ ไ ด้นํ า เงิน คํ้ า ประกัน ที่เรีย กเก็ บ บริษัทฯ ควรนํ าเงินทีได้รบั มาฝากเข้า
จากผูใ้ ห้บริการขนส่งไปฝากไว้ในบัญชีของ บัญ ชีธนาคารของบริษัทฯ และบันทึก
บริษทั ฯ
บัญ ชีในระบบให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นทุ ก
รายการ

ส่วนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง

ความเห็นของผูบ้ ริหาร
เห็นควรตามที่เสนอ และดําเนิ นการแก้ไขโดยการใช้ระบบเงินประกันผลงานในระบบ
SAP แทนการเปิ ดบัญชีเงินฝากของบริษทั ฯ
ความคืบหน้าในการดําเนินการของบริษทั ฯ
ฝ่ายบริห ารได้รายงานต่ อคณะกรรมการบริษัท ฯ ในการประชุ ม เมื่อวัน ที่ 5 กันยายน
2559 ว่ า บริษั ท ฯ ได้ ใ ช้ แ นวปฏิ บ ัติท างบัญ ชีเกี่ย วกับ เงิน ประกัน ผู้ ใ ห้ บ ริก ารขนส่ ง
เหมือนกับเงินประกันผลงานของผูร้ บั เหมา (Retention) และฝากเงินคํ้าประกันดังกล่าว
เข้าไว้ในบัญชีธนาคารของบริษทั ฯ ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็ นต้นไป

หน้า 105

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

หัวข้อ

2.

สิ่ งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผูบ้ ริ หาร/ความคืบหน้ าในการดําเนิ นการ

1.2 การปฏิบตั งิ านด้านเอกสารเพื่อเตรียมการ บริษทั ฯ ควรพิจารณาเพิม่ ช่องในการทํา
จัดส่งสินค้าแบบใหม่ทําให้การควบคุมทีจ่ ะ แบบฟอร์มใบควบคุมการขนส่งสินค้าให้
ป้องกันความผิดพลาดมีประสิทธิผลลดลง สามารถระบุ ว นั ที่จ ัด ส่ง แยกต่ า งหาก
จากวัน ที่จ ดั ทําเอกสาร ทํ าให้สามารถ
ทําใบคุมล่วงหน้าได้ ช่วยในการควบคุม
ตรวจสอบสินค้า และความครบถ้วนของ
เอกสาร โดยไม่ ทํ า ให้ก ารประมวลผล
รายงานการจัดส่งไม่สบั สน

ความเห็นของผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯ จะศึกษาข้อจํากัดของระบบ SAP และประชุมร่วมกับฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงฝา่ ย
ICT เพือ่ หาข้อสรุปทีจ่ ะช่วยให้ระบบงานมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

เรือ่ ง การบริหารจัดการทรัพย์สนิ
- ไม่ ม ี บ ั น ทึ ก การมอบอํ า นาจแก่ พ นั ก งาน
ในการทํ า ธุ ร กรรมขายรถยนต์ แ ละรับ เงิน
แทนบริษทั ฯ

ความเห็นของผูบ้ ริหาร
เห็นควรตามที่เสนอ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ทําคู่มอื ปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับทรัพย์สนิ โดยคาดว่า
แล้วเสร็จไตรมาส 2 ปี 2559

ส่วนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง

ก า ร ข า ย ท รั พ ย์ สิ น ที่ มี ร า ค า สู ง
ผู้ดํา เนิ น การควรได้รบั การมอบหมาย
อย่างเป็ นทางการโดยผูม้ อี ํานาจ เพื่อให้
แน่ ใจว่าเป็ นผูร้ บั มอบอํานาจทีเ่ หมาะสม
และมีค วามสามารถในการรับ ผิด ชอบ
ดํา เนิ น การและรับ เงิน สดแทนบริษัท ฯ
นอกจากนี้ ควรต้อ งให้ผู้ซ้ือ ลงนามใน
สัญ ญาซื้ อ ขายเพื่ อ ให้ ส ัญ ญามี ค วาม
ส ม บู รณ์ ใช้ ใ น ก ารอ้ า งอิ ง ก ารโอ น
กรรมสิท ธิแ์ ละภาระผู ก พัน อื่น ๆที่เกิด
จากการใช้รถยนต์ได้

ความคืบหน้าในการดําเนินการของบริษทั ฯ
ฝ่ายบริห ารได้รายงานต่ อคณะกรรมการบริษัท ฯ ในการประชุ ม เมื่อวัน ที่ 5 กันยายน
2559 ว่า บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงระบบงาน โดยการจัดทําใบควบคุมการขนส่งสินค้า และ
ให้แผนกจัดส่งระบุวนั ที่ส่งของด้วยการประทับตราวันที่ส่งของ และยึดวันดังกล่าวแทน
วันที่ในระบบ และสื่อสารกับฝ่ายบัญ ชีและการเงินด้วยวันที่ดงั กล่าว โดยมีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่ เดือ นมิถุ น ายน 2559 และจากการตรวจสอบติด ตามในป จั จุ บ ัน แผนกจัด ส่งก็
สามารถดําเนินการจัดทําแผนการส่งสินค้าล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคืบหน้าในการดําเนินการของบริษทั ฯ
ฝ่ายบริห ารได้รายงานต่ อคณะกรรมการบริษัท ฯ ในการประชุ ม เมื่อวัน ที่ 5 กันยายน
2559 ว่า บริษทั ฯ ได้จดั ทําคู่มอื ปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ฉบับใหม่ โดยครอบคลุม
ประเด็นเกี่ยวกับการแบ่งแยกหน้าที่และการมอบอํานาจเกี่ยวกับการขายทรัพย์สนิ แล้ว
โดยมีผลบังคับใช้เมือ่ เดือนมิถุนายน 2559
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ชิ ลแมทช์ จํากัด และบริ ษทั คิ วทูเอส จํากัด เกี่ยวกับความเพียงพอต่อระบบควบคุมภายใน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ชิลแมทช์ จํากัด (“ชิลแมทช์”)และ บริษทั คิวทูเอส จํากัด (“คิวทูเอส หรือ บริษทั ย่อย”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ชิลแมทช์
ครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของชิลแมทช์และบริษทั ย่อยแล้ว พบว่า ชิลแมทช์และบริษทั ย่อย มีระบบการ
ควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
11.2.1 ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ชิ ลแมทช์ จํากัด
บริษทั พีวี ออดิท จํากัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ชิลแมทช์ จํากัด ในปี 2558 มีขอ้ สังเกตเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในของชิลแมทช์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
หัวข้อ
1.

สิ่ งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผูบ้ ริ หาร/ความคืบหน้ าในการดําเนิ นการ

บริษทั มีการเปลีย่ นใบกํากับสินค้าและใบส่งสินค้า บริษัทควรกําหนดวิธกี ารจัดทํารายงานอายุลูกหนี้ ความเห็นผูบ้ ริหาร
ใหม่ให้ลูกค้า จากการวางบิลไม่ทนั ทางบริษทั นํ า การค้าโดยจะต้องนับอายุจากใบกํากับสินค้าและใบ ชิลแมทช์เห็นควรปรับวิธกี ารจัดทํารายงานอายุลูกหนี้ การค้าโดยนับอายุ
ข้อมูลดังกล่าวมาจัดทํารายงานอายุลกู หนี้การค้า ส่งสินค้าทีไ่ ด้มกี ารส่งให้กบั ลูกค้าเป็ นใบแรก
จากใบกํากับสินค้าและใบส่งสินค้าทีไ่ ด้มกี ารส่งให้กบั ลูกค้าเป็ นใบแรกตามที่
เสนอ เพือ่ สะท้อนอายุลกู หนี้การค้าทีช่ ดั เจน
ผลกระทบ
รายงานอายุ ลู ก หนี้ ก ารค้ า แสดงมู ล ค่ า ที่ ไ ม่
สะท้อนถึงปญั หาการค้างชําระของลูกหนี้การค้า
ในระบบอย่างชัดเจน

ส่วนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง

ความคืบหน้าในการแก้ไข
ฝา่ ยบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการชิลแมทช์ ในการประชุมเมื่อวันที่ 5
กันยายน 2559 ว่า ชิลแมทช์ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานอายุลูกหนี้โดยได้
ปรับปรุงอายุลูกหนี้ ซึ่งนับอายุจากใบกํากับสินค้าและใบส่งสินค้าทีไ่ ด้มกี าร
ส่งให้กบั ลูกค้าเป็ นใบแรกเรียบร้อยแล้ว
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สิ่ งที่ตรวจพบ

หัวข้อ
2.

ข้อเสนอแนะ

ในเดือ นธัน วาคม 2558 บริษัท ได้คิด ค่ า บริก าร บริษัทควรจัดทําเอกสารประกอบรายการทุกบัญ ชี
การสนับสนุ นกับบริษทั ย่อยย้อนหลังตัง้ แต่เดือน ให้ถกู ต้องตามระบบความควบคุมภายในทีด่ ี
มกราคม 2558 จํานวนเงิน 2.58 ล้านบาท ซึ่งใน
ระหว่างการตรวจสอบไม่พบว่ามีการจัดทําสัญญา
ระหว่างกัน อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 18 เมษายน
2559 สํา นั ก งานได้ร บั สําเนาสัญ ญาระหว่า งกัน
โดยลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
ผลกระทบ
บริษัท มีค วามเสี่ยงและจุดอ่ อนในระบบควบคุ ม
ภายในด้านเอกสารหลักฐานในการยืนยันความ
น่ าเชื่อถือของรายการและการติดตามรายการใน
ภายหลัง และทําให้บริษทั รับรูบ้ ญ
ั ชีรายได้อ่นื ใน
งบการเงิน แต่ ล ะไตรมาสไม่ ถู ก ต้ อ งตามงวด
รวมถึงการเปิ ดเผยรายการทีไ่ ม่ครบถ้วนในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับรายการทีเ่ กิดขึน้
และยอดคงเหลือกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ส่วนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง

ความเห็นของผูบ้ ริ หาร/ความคืบหน้ าในการดําเนิ นการ
ความเห็นผูบ้ ริหาร
เมื่อ วัน ที่ 5 มกราคม 2558 ชิล แมทช์ ไ ด้ ล งทุ น ถื อ หุ้ น ร้อ ยละ 99.99 ใน
คิวทูเอส ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อย โดยตามข้อตกลงการรวมธุรกิจจะมีการปนั ส่วน
ค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริงตามหลักเกณฑ์ท่ตี กลงกันไว้ล่วงหน้า เนื่องจาก
ชิลแมทช์มกี ารให้บริการหน่ วยงานสนับสนุ นให้แก่บริษัทย่อย ซึ่งแต่เดิม
บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการจัดหาพนักงานเป็ นของบริษัทย่อยเองแต่ยงั ไม่
สมามารถจัดหาได้ ทางชิลแมทช์และบริษัทย่อยจึงตกลงกันจัดทําสัญ ญา
บริการงานสนับสนุ นและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ โดย
ในปี 2558 ชิล แมทช์ แ ละคิว ทู เอส ได้ ม ีก ารจัด ทํ า สัญ ญาการสนั บ สนุ น
ระหว่างกันและมีการเรียกเก็บตามอัตราค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
ความคืบหน้าในการแก้ไข
ฝา่ ยบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการชิลแมทช์ ในการประชุมเมื่อวันที่ 5
กันยายน 2559 ว่า สําหรับปี 2559 ชิลแมทช์ได้ทาํ สัญญาจ้างบริการกับคิว
ทูเอสเรียบร้อยแล้ว โดยสัญญาลงวันที่ 4 มกราคม 2559 มีระยะเวลาการ
ให้บ ริก าร 12 เดือ น ตัง้ แต่ ว นั ที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม
2559
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หัวข้อ

สิ่ งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

3.

บริษทั มีการจัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงิน
ล่าช้าและมีบางส่วนขาดเอกสารประกอบรายการ
เช่ น ราย ล ะเอี ย ด กํ าไรข าด ทุ น จาก อั ต รา
แลกเปลี่ยน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
ส่วนใหญ่ขาดความถูกต้อง เนื่องจากขาดขัน้ ตอน
การตรวจสอบจากผูม้ อี ํานาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ทํา
ให้ เกิ ด การแก้ ไ ขในระหว่ า งการตรวจสอบงบ
การเงินหลายรอบ เช่น รายละเอียดค่านายหน้ า
รายละเอียดค่าจูงใจพนักงาน สินค้าระหว่างทาง
สินค้าเสื่อมสภาพ เงินลงทุ น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงิน ประกนพนักงาน รายละเอียดภาษีห กั ณ ที่
จ่ าย ราย ล ะเอี ย ด ก ารคํ าน ว ณ ภ าษี แ ล ะ
รายละเอียดการกระทบยอด Payroll

บริษัทควรกําหนดขัน้ ตอนการตรวจสอบ
การจัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงิน
ให้ถู ก ต้อ งจากผู้ม ีอํ า นาจหน้ า ที่แ ละควร
จัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงิน และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบรายการทัง้ หมด
ให้พร้อมก่ อนที่จะมีก ารเข้าตรวจสอบงบ
การเงินของบริษทั

ผลกระทบ
ทําให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบงบการเงิน

ส่วนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง

ความเห็นของผูบ้ ริ หาร/ความคืบหน้ าในการดําเนิ นการ
ความเห็นผูบ้ ริหาร
ชิลแมทช์รบั ทราบข้อสังเกต และจะดําเนินการปรับปรุง โดยชิลแมทช์ได้มอบหมาย
ให้ผจู้ ดั การแผนกบัญชีเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการสอบทานรายการบัญชีต่างๆ โดยมีผล
ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2559
ความคืบหน้าในการแก้ไข
ฝา่ ยบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการชิลแมทช์ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน
2559 ว่า ชิลแมทช์ได้กําหนดขัน้ ตอนการทํางานเพิม่ เติม โดยกําหนดให้พนักงาน
ระดับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั ทํารายละเอียดประกอบรายการบัญชีและทุก ๆ รายการบัญชี
และจะต้องได้รบั การสอบทานหรือตรวจสอบโดยผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ซึ่งชิลแมทช์ได้
ถือปฏิบตั มิ าตัง้ แต่เดือนมกราคม 2559
สําหรับการส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ โดยปกติจะดําเนินการสําหรับการ
ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วัน สิ้น ปี สํา หรับ ปี 2559 นี้ ชิล แมทช์จ ะมอบหมายให้
ผู้จดั การฝ่ายการเงิน เป็ นผู้ประสานงานและติดตามหนังสือยืนยันยอด รวมทัง้ สอบ
ทานและจัดทํารายการปรับปรุงทางบัญชีกรณีพบยอดคงเหลือทีไ่ ม่ตรงกัน และส่งให้
ผู้จ ัด การฝ่ า ยบัญ ชีเพื่อ ทํ า การสอบทานและปรับ ปรุ ง รายการ (ถ้ า มี) ได้ท ัน ตาม
กําหนดเวลาของผูส้ อบบัญชี
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11.2.2 ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริ ษทั คิ วทูเอส จํากัด
บริษทั พีวี ออดิท จํากัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของคิวทูเอส มีขอ้ สังเกตเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในของคิวทูเอส สําหรับปี 2558 ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
สิ่ งที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
ความเห็นของผูบ้ ริ หาร/ความคืบหน้ าในการดําเนิ นการ
1.

2.

ไม่พบการลงนามรับสินค้าและวันทีร่ บั สินค้าหรือ - บริ ษั ท ควรกํ า หนดให้ ลู ก ค้ า ลง
วัน ที่ ร ับ บริ ก ารในใบกํ า กั บ และใบส่ ง สิ น ค้ า
ลายมือชื่อในใบกํากับสินค้าและใบ
บางส่วน
ส่งสินค้า เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยัน
ว่ า ได้ ม ี ก ารโอนความเสี่ ย งและ
ผลกระทบ
ผลตอบแทนให้ ลู ก ค้ า แล้ ว อย่ า ง
ขาดหลักฐานในการยืนยันที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับ
ถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว
การโอนความเสี่ย งและผลตอบแทนให้ ลู ก ค้ า

ความเห็นผูบ้ ริหาร

บริษัท ฯ มีน โยบายในการดําเนิ น ธุ รกิจ เรื่องการให้ลูก ค้าลงนามรับ สิน ค้าหรือ บริก ารใน
ใบกํากับและใบส่งสินค้า สําหรับกรณีลูกค้าในต่างจังหวัดอาจมีการลงนามรับสินค้า หรือ
บริการในเอกสารไม่ครบถ้วน ดังนัน้ คิวทูเอสจึงได้ดาํ เนินการยังให้ลกู ค้าเซ็นต์รบั สินค้าและ
ส่ ง อี เ มลล์ เ อกสารการรับ สิ น ค้ า มาที่ คิ ว ทู เ อสเพิ่ ม อี ก ทางหนึ่ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ นหลัก ฐาน
ประกอบการรับสินค้าอีกด้วย
ความคืบหน้าในการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว
ฝา่ ยบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการชิลแมทช์ ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
ว่า คิวทูเอสได้ดําเนินการแก้ไขเรื่องการลงนามรับสินค้าของคิวทูเอสในกรณีดงั กล่าวแล้ว
ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2559
รายการรายได้จากการให้บริก ารด้านบุค ลากร - บริษทั ควรแนบเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง ความเห็นผูบ้ ริหาร
และการนําส่งภาษีต่างๆ ให้แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนให้ คิวทูเอสมีการให้บริการด้านบุคลากรและการนํ าส่งภาษีต่างๆ ให้แก่บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กันไม่มเี อกสารเกีย่ วกับสัญญาว่าจ้าง
เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญั ติ ก าร โดยมีการจัดทําสัญ ญาจ้างบริการระหว่างกันเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและมีการลงนามโดย
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่าย พร้อมทัง้ จัดทําเอกสารประกอบรายการทัง้ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
บัญชี พ.ศ. 2543 กําหนด
ผลกระทบ
และใบนํ าส่งภาษีหกั ณ ที่จ่าย เป็ นต้น สําหรับกรณีการบันทึกบัญชีอาจมีการแนบเอกสาร
บริษัท มีค วามเสี่ยงในด้านเอกสารหลัก ฐานใน
ประกอบการบันทึกบัญ ชีไม่ครบถ้วน ดังนัน้ คิวทูเอสจึงเห็นควรกําชับแผนกบัญ ชีในการ
การยืนยันความน่ าเชื่อถือของรายการและการ
บัน ทึก รายการดัง กล่ า ว ให้ แ นบเอกสารประกอบรายการทัง้ สัญ ญาว่ า จ้า ง ใบแจ้ง หนี้
ติดตามรายการในภายหลัง
ใบเสร็จ รับ เงิน และใบนํ า ส่ ง ภาษี ห ัก ณ ที่ จ่ า ย เป็ น ต้ น ให้ ค รบถ้ ว นเพื่อ เป็ น หลัก ฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชี
ความคืบหน้าในการแก้ไข
ฝา่ ยบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการชิลแมทช์ ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
ว่า ในการให้บริการกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันนัน้ คิวทูเอสได้แนบสัญญาและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบันทึกบัญชีทงั ้ ชุดแล้วโดยเริม่ ปฏิบตั ติ งั ้ แต่เดือนมกราคม 2559 เป็ นต้นมา
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บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

หัวข้อ
3.

สิ่ งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผูบ้ ริ หาร/ความคืบหน้ าในการดําเนิ นการ

บริษทั ไม่มที ะเบียนคุมรายงานการให้บริการของ บริษัท ควรจัดให้ม ีการทําทะเบีย นคุ ม ความเห็นผูบ้ ริหาร
ช่างบริการ
รายงานการให้บริการของช่างบริก าร คิวทูเอสรับทราบข้อสังเกตดังกล่าว และได้แก้ปญั หาโดยดําเนินการติดตัง้ และใช้งานระบบ
SAP version 2 ซึง่ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขคู่มอื การทํางาน การปรับปรุงตารางผูม้ อี ํานาจ
และจัดเก็บเอกสารให้ครบถ้วน
ผลกระทบ
อนุ มตั ริ ายการต่างๆ เป็ นต้น สําหรับทะเบียนคุมรายงานของช่างบริการ คิวทูเอสได้ควบคุม
รายงานการให้ บ ริก ารของช่ า งบริก ารด้ ว ย Module Work Order ในระบบ SAP ซึ่ ง
อาจทําให้บริษัทรับรู้รายการไม่ครบถ้วน และ/
ระบบงานดังกล่าวจะมีการควบคุมการ running เลขทีเ่ อกสารไว้โดยอัตโิ นมัติ หากมีรายใด
หรือไม่ถกู ต้องตรงตามงวดบัญชี
ที่ทําการยกเลิกใบงาน Work Order เก่าไป ระบบจะทําการออกเลขที่เอกสารลําดับถัดไป
เพื่อ ป้ องกัน กรณี ท่ีร ายการเลขที่เอกสารซํ้ า ซ้ อ น นอกจากนั ้น ระบบ Work Order ยัง
สามารถแสดงและใช้ตดิ ตามสถานะงานการให้บริการของแต่ละงานได้ ทําให้สามารถออก
บิลเรียกเก็บเงินตามงานบริก ารแต่ ละรายที่ทําเสร็จแล้ว หรือติดตามความคืบหน้ ากรณี
ติดขัดปญั หาอื่นๆ เพือ่ บริหารจัดการเรือ่ งต้นทุนและค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึน้
ความคืบหน้าในการ
ฝา่ ยบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการชิลแมทช์ ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
ว่า คิวทูเอสได้ดําเนินการติดตัง้ และใช้งานระบบ SAP version 2 ทําให้ควิ ทูเอสสามารถ
ควบคุมรายงานของช่างบริการในเรื่องของ Running เลขที่เอกสาร ตลอดจนสถานะของ
การให้บริการของแต่ละงานได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
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4.

บริษั ท มี ก ารจัด ทํ า รายละเอี ย ดประกอบงบ
การเงิน บางส่ ว นล่ า ช้ า เช่ น รายละเอี ย ดค่ า
นายหน้ า ค่ า จู ง ใจพนั ก งาน รายได้ค่ า บริก าร
รายละเอีย ดการคํ า นวณภาษี และการจัด ทํ า
รายละเอียดประกอบงบการเงินบางส่วนยังขาด
ความถู ก ต้ อ ง เช่ น ลู ก หนี้ ก ารค้ า และเช็ ค รับ
ล่ ว งห น้ า ราย ละเอี ย ด ภ าษี หั ก ณ ที่ จ่ า ย
รายละเอียดการกระทบยอด Payroll
ผลกระทบ
อาจทํ า ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ในการตรวจสอบ
งบการเงิน
บริษทั ไม่มกี าร Running เลขที่สญ
ั ญาให้บริการ
ซ่ อ มบํา รุง และมีก ารจัด ทํ าสัญ ญาย้อ นหลังใน
บางสัญญา
ผลกระทบ
อาจทําให้บริษัท รับ รู้รายได้ไม่ถูก ต้องตรงตาม
งวด

บ ริ ษั ท ค ว รกํ า ห น ด ขั ้ น ต อ น ก า ร
ตรวจสอบ การจั ด ทํ า รายละเอี ย ด
ประกอบงบการเงิน และจั ด เตรี ย ม
เอกสารประกอบรายการทัง้ หมดให้
พร้อมก่ อ นที่จะมีการเข้าสอบทานงบ
การเงินของบริษทั

ความเห็นผูบ้ ริหาร

บ ริ ษั ท ค ว ร จั ด ให้ มี ก า ร Running
เอกสาร สัญ ญาทุ ก ประเภทก่ อนหลัง
ตามเหตุ ก ารณ์ รวมถึ ง การจั ด ทํ า
ทะเบียนคุมให้ครบถ้วน

ความเห็นผูบ้ ริหาร
คิวทูเอสรับทราบข้อสังเกตดังกล่าว และได้แก้ปญั หาโดยดําเนินการติดตัง้ และใช้งานระบบ
SAP version 2 ซึง่ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขคู่มอื การทํางาน การปรับปรุงตารางผูม้ อี ํานาจ
อนุ มตั ริ ายการต่างๆ เป็ นต้น สําหรับสัญญาให้บริการซ่อมบํารุง คิวทูเอสได้จดั ทะเบียนคุม
สัญญาเช่าในระบบ SAP คือ Transaction Code ZSDR001 โดยแบ่งประเภทของสัญญา
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แ ก่ สัญ ญาเช่ า ระยะสัน้ Transaction Code ขึ้น ต้ น ด้ ว ย ZMV
ทะเบีย นสัญ ญาเช่ า Transaction Code ขึ้น ต้ น ด้ว ย ZCT2 และทะเบีย นสัญ ญาบริก าร
Transaction Code ขึ้น ต้ น ด้ ว ย ZCT3 โดยระบบจะมี ก ารควบคุ ม การ running เลขที่
เอกสารไว้โดยอัตโิ นมัติ นอกจากนัน้ ระบบยังบันทึกข้อมูลระยะเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดของ
แต่ละสัญญาได้ ทําให้ควิ ทูเอส สามารถบริหารจัดการเรื่องการออกใบแจ้งหนี้ในการเรียก
เก็บค่าบริการครบถ้วน
ความคืบหน้าในการแก้ไข
ฝา่ ยบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการชิลแมทช์ ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
ว่า คิวทู เอสได้ทํ าการติด ตัง้ และใช้งานระบบ SAP version 2 ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 กุ ม ภาพัน ธ์
2559 ทําให้ควิ ทูเอสสามารถควบคุมการออกเลขที่เอกสารต่างๆ ตลอดจนบริหารจัดการ
เรือ่ งการออกใบแจ้งหนี้ในการเรียกเก็บค่าบริการได้โดยผ่านระบบ SAP

5.

ส่วนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง

ความเห็นของผูบ้ ริ หาร/ความคืบหน้ าในการดําเนิ นการ
คิวทูเอสรับทราบข้อสังเกต และดําเนินการปรับปรุง โดยคิวทูเอสได้มอบหมายให้ผจู้ ดั การ
แผนกบัญ ชีเป็ น ผู้ร บั ผิด ชอบในการสอบทานรายการบัญ ชีต่ างๆ โดยมีผ ลตัง้ แต่ เดือ น
มกราคม 2559
ความคืบหน้าในการแก้ไข
ฝา่ ยบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการชิลแมทช์ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
ว่า คิวทูเอสได้กําหนดขัน้ ตอนการทํางานเพิม่ เติม โดยกําหนดให้พนักงานระดับเจ้าหน้าที่
เป็ นผูจ้ ดั ทํารายละเอียดประกอบรายการบัญชีและทุกๆ รายการบัญชี และจะต้องได้รบั การ
สอบทานหรือ ตรวจสอบโดยผู้จ ดั การฝ่ายบัญ ชี ซึ่งคิวทู เอสได้ถือ ปฏิบ ัติม าตัง้ แต่ เดือ น
มกราคม 2559
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หัวข้อ
6.

ข้อเสนอแนะ

บริษั ท ขาดบุ ค ลากรหัว หน้ า คลัง สิน ค้ า จึง ให้ บริษทั ควรสรรหาบุคคลกรให้เพียงพอ
หัวหน้ าคลังสินค้า บมจ.ไฟร์วคิ เตอร์ รักษาการ เพื่อป้องกันการเข้าถึงสินค้าจากบุคคล
แทน โดยการให้บริการในส่วนดังกล่าว ไม่มใี น ทีไ่ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
สัญญาบริการส่วนกลางระหว่างกันแต่อย่างใด

ความเห็นผูบ้ ริหาร
คิวทูเอสรับทราบข้อสังเกตดังกล่าวและได้ดําเนินการจัดทําสัญญาบริการและเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการระหว่างคิวทูเอสและไฟร์วคิ เตอร์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. – 31 ก.ค. 59 ตามค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดขึน้ จริง ตลอดจนได้จดั หาพนักงานบริหารจัดการคลังสินค้าของคิวทูเอสเองแล้ว

ผลกระทบ

ความคืบหน้าในการแก้ไข
ฝา่ ยบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
ว่า คิวทูเอส ได้จดั หาพนักงาน พร้อมทัง้ มอบอํานาจให้พนักงานดังกล่าวมีหน้ าที่บริหาร
จัด การคลังสิน ค้า ของคิว ทู เอส ทัง้ ด้านการบริห ารคน การจัด การพื้น ที่ และอนุ ม ตั ิงาน
เอกสารต่างๆ ของคลังสินค้า โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 27 กรกฎาคม 2559

อาจทํ า ให้ บ ริ ษั ท มี จุ ด อ่ อ นในระบบควบคุ ม
ภายในของระบบสินค้า

7.

ความเห็นของผูบ้ ริ หาร/ความคืบหน้ าในการดําเนิ นการ

ในเดือน ธันวาคม 2558 บริษทั ยินยอมให้บริษทั
ใหญ่ คิดค่าบริการวิชาชีพ ย้อนหลังตัง้ แต่ เดือน
มกราคม 2558 เป็ นจํานวนเงิน 2.58 ล้านบาท
ซึง่ ในระหว่างการตรวจสอบไม่พบว่ามีการจัดทํา
สัญ ญาระหว่า งกัน อย่างไรก็ต ามเมื่อ วัน ที่ 18
เมษายน 2559 สํา นั ก งานได้ร บั สํา เนาสัญ ญา
ระหว่างกันโดยลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
ผลกระทบ
บริษั ท มี ค วามเสี่ย งและจุ ด อ่ อ นในระบบการ
ควบคุ ม ภายในด้ า นเอกสารหลัก ฐานในการ
ยื น ยัน ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของรายการและการ
ติดตามรายการในภายหลัง และอาจทําให้บริษทั
รับรูค้ า่ ใช้จา่ ยไม่ถกู ต้องตรงตามงวด

ส่วนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง

บริษทั ควรมีการตรวจสอบหลักเกณฑ์
หรือ อัต ราค่ า บริก ารที่ ใ ช้ บ ริก ารจาก
บ ริ ษั ท ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น ทั ้ ง ห ม ด ให้
เห ม า ะ ส ม แ ล ะค ว ร ต ก ล งอั ต ร า
ค่าบริการให้ชดั เจนก่อนการจัดทํางบ
การเงิน ทุ ก งวด เพื่ อ ให้ ง บการเงิน
แสดงผลการดําเนินงานทีถ่ กู ต้อง

ความเห็นผูบ้ ริหาร
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ชิลแมทช์ได้ลงทุนในคิวทูเอส โดยมีผลทําให้ควิ ทูเอส มีสถานะ
เป็ นบริษทั ทย่อยของชิลแมทช์ โดยตามข้อตกลงการรวมธุรกิจจะมีการปนั ส่วนค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริงตามหลักเกณฑ์ท่ตี กลงกันไว้ล่วงหน้า เนื่องจากชิลแมทช์มกี ารให้บริการ
หน่วยงานสนับสนุ นให้แก่ควิ ทูเอส ซึง่ แต่เดิมคิวทูเอสอยูร่ ะหว่างการจัดหาพนักงานเป็ นของ
ตนเองแต่ ย งั ไม่สมามารถจัดหาได้ ทางชิล แมทช์และคิวทู เอสจึงตกลงกัน จัดทํ าสัญ ญา
บริการงานสนับสนุ นและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ โดยในปี 2558 ชิล
แมทช์และคิวทูเอส ได้มกี ารจัดทําสัญญาการสนับสนุ นระหว่างกันและมีการเรียกเก็บตาม
อัตราค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
ความคืบหน้าในการแก้ไข
ฝา่ ยบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการชิลแมทช์ ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
ว่า สําหรับปี 2559 คิวทูเอสได้ทําสัญญาจ้างบริการกับชิลแมทช์เรียบร้อยแล้ว โดยสัญญา
ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 มีระยะเวลาการให้บริการ 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 4 มกราคม 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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11.3 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายใน
11.3.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายใน บริ ษทั ชิ ลแมทช์ จํากัด
เนื่องจากบริษทั ชิลแมทช์ จํากัด และบริษทั คิวทูเอส จํากัด (คิวทูเอส หรือ บริษทั ย่อย) ไม่มฝี า่ ยตรวจสอบภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย ชิลแมทช์และบริษทั ย่อย จึงได้วา่ จ้างให้บริษทั
ไอษ์ธวิน จํากัด (ไอษ์ธวิน) ให้ทาํ หน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย ซึง่ บริษทั ไอษ์ธวิน จํากัด ได้แต่งตัง้ ให้ นายพงษ์ศกั ดิ ์ ธโนปจัยโยธิน เป็ นหัวหน้าผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั
และบริษทั ย่อย โดยผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั และบริษทั ย่อยได้ทําการสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานทีส่ าํ คัญ ตามแนวทางของ COSO: The
Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission และสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ตลอดจนสอบทานกระบวนการควบคุมตามนโยบาย ระเบียบและขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านต่างๆ ตามที่บริษทั และบริษทั ย่อยได้กําหนดไว้ โดยไอษ์ธวินได้ทําการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ได้จากการปฏิบตั งิ านจริง รวมทัง้ เข้าสังเกตการณ์ ปฏิบตั งิ านจริง เพื่อนํ ามา
วิเคราะห์ ประเมินเพื่อให้ได้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่สอบทาน ว่าได้มกี ารถือปฏิบตั ติ ามแนวทางที่บริษทั และบริษทั ย่อยกําหนดไว้ โดยในการประชุมคณะกรรมการของชิลแมทช์ ครัง้ ที่
4/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ซึ่งผู้บริหารได้รายงานผลการตรวจสอบภายในประจําปี 2558 ของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมถึงความคืบหน้ าในการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน โดยมี
ภาพรวมผลการดําเนินงานตรวจสอบ ดังนี้
1.

เรือ่ งการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ผูต้ รวจสอบภายในมีความเห็นว่า บริษทั และบริษทั ย่อยมีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการอยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจ โดยบริษทั และบริษทั ย่อย อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการควบคุม

2.

เรือ่ งการปฏิบตั ติ ามระเบียบของบริษทั
ผูต้ รวจสอบภายในมีความเห็นว่า จากรายการทีเ่ ลือกตรวจสอบโดยส่วนใหญ่หน่ วยงานได้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบและวิธกี ารทีบ่ ริษทั กําหนดไว้แล้ว ส่วนข้อบกพร่องทีต่ รวจสอบพบ
ตามทีร่ ายงานไว้ ได้นําหารือกับผูบ้ ริหารของหน่วยงาน เพือ่ แก้ไขปรับปรุงให้เป็ นตามวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีก่ าํ หนดไว้แล้ว

3.

เรือ่ งรายการทางบัญชีการเงินและการปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมาย
ผูต้ รวจสอบภายในมีความเห็นว่า รายการทางบัญชีการเงินมีความเชื่อถือได้วา่ ถูกต้องตามทีค่ วร และได้ถอื ปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว

4.

เรือ่ งระบบงานเทคโนโลยี
ผูต้ รวจสอบภายในมีความเห็นว่า บริษทั ควรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุ นกระบวนการทํางานของบริษทั และ
การควบคุมภายในของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
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ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผูต้ รวจสอบภายในของชิลแมทช์และบริษทั ย่อย มีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะในเรือ่ งดังต่อไปนี้
หัวข้อ
1.

สิ่ งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผูบ้ ริ หาร/ความคืบหน้ าในการดําเนิ นการ

สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน - บริษั ท มีคู่ ม ือ การใช้ SAP อยู่ ใ น Intranet แต่ ย ัง ความเห็นผูบ้ ริหาร
(รวมทัง้ องค์กร)
ไม่ได้ประกาศใช้
ชิลแมทช์และคิวทูเอสรับทราบข้อสังเกตดังกล่าวและได้ดําเนินการติดตัง้ คู่มอื การ
ใช้ระบบ SAP ในระบบ Intranet ของบริษทั พร้อมทัง้ ประกาศใช้ทาง Intranet ให้
- คูม่ อื การทํางานโปรแกรม SAP ของ
พนักงานทราบโดยทัวกั
่ นแล้ว
บริษัท ยังขาดการจัด ทํ า เป็ น คู่ ม ือ
ให้พนักงานใช้ในการปฏิบตั งิ าน

ความคืบหน้าในการแก้ไข
ฝ่ า ยบริห ารได้ ร ายงานต่ อ คณะกรรมการชิ ล แมทช์ ในการประชุ ม เมื่ อ วัน ที่
5 กัน ยายน 2559 ว่ า ชิ ล แมทช์ แ ละคิ ว ทู เ อส ได้ ป ระกาศใช้ คู่ ม ื อ SAP ทาง
Intranet แล้วตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2559

2.

เรื่องการกําหนดรหัสพื้นที่จดั วางสินค้า - บริษัทควรมีการกําหนดรหัสพื้นที่การวางสินค้าที่
ในคลั ง สิ น ค้ า เพิ่ ม เติ ม พบว่ า ในการ
บริเวณพื้ น ที่ ค ลัง ที่ เป็ น โซนย่ อ ยให้ ม ากขึ้น เพื่ อ
กําหนดรหัสพืน้ ทีก่ ารวางสินค้าทีบ่ ริเวณ
สะดวกในการอ้างอิงและค้นหาสินค้า
พื้นคลังเป็ นรหัสเดียวซึ่งเป็ นพื้นที่กว้าง
ทําให้ในการสืบค้นสินค้าต้องใช้เวลาใน
การหาสินค้าค่อนข้างนาน

ความเห็นผูบ้ ริหาร
ชิล แมทช์รบั ทราบข้อสังเกตดังกล่าวและได้ดําเนิ น การจัด พื้น ที่ในโกดังสิน ค้า
(Layout) พร้อมกําหนดป้ายบ่งชีแ้ ละตําแหน่ งกลุ่มของสินค้าดังกล่าวอย่างชัดเจน
เพื่อช่วยให้การค้นหาสินค้าเป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วและมีขอ้ มูลการวาง
สินค้าทีส่ อดคล้องกับโปรแกรม SAP ของบริษทั
ความคืบหน้าในการแก้ไข
ฝ่ า ยบริห ารได้ ร ายงานต่ อ คณะกรรมการชิ ล แมทช์ ในการประชุ ม เมื่ อ วัน ที่
5 กันยายน 2559 ว่า ชิลแมทช์ได้จดั ทําผังการวางสินค้า พร้อมกําหนดป้ายบ่งชี้
และตําแหน่งกลุม่ ของสินค้าทีเ่ ป็ นโซนย่อยแล้ว ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2559

ส่วนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
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11.3.2 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายในบริ ษทั คิ วทูเอส จํากัด
หัวข้อ
1.

สิ่ งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

สิน ค้า ภายในคลังสิน ค้า จะแบ่ ง ได้เป็ น - ควรแยกส่วนการผสมสารเคมีไว้ห่างจากสินค้าประเภท
กลุ่ ม ใหญ่ ได้ 2 ประเภท คื อ สิ น ค้ า
อื่ น ๆ รวมทั ง้ ควรมี ม าตรการป้ องกัน อัน ตรายจาก
เครือ่ งพิมพ์และอะไหล่กบั สินค้าประเภท
สารเคมี โดยต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ของ
หมึก เติม ซึ่งจะมีก ารใช้ส ารทํ า ละลาย
สารเคมี ห รือ MSDS (Material Safety Data Sheets)
ป ระเภ ท สารโซ เว้ น สารเค มี ท่ี เป็ น
จัดเก็บไว้ใกล้ๆ พร้อมทัง้ นํ้ าไว้ชะล้างเวลาทีส่ ารเคมีถูก
ส่วนผสมของหมึกพิมพ์
หรือสัมผัสร่างกายผูป้ ฏิบตั งิ าน

ความเห็นของผูบ้ ริ หาร/ความคืบหน้ าในการดําเนิ นการ
ความเห็นผูบ้ ริหาร
คิ ว ทู เ อสรับ ทราบข้ อ สั ง เกตดั ง กล่ า วและได้ ดํ า เนิ น การเช่ า โกดั ง กั บ
บุ ค คลภายนอกเพื่อใช้เป็ น ที่เก็บ รัก ษาผลิต ภัณ ฑ์ เคมีภ ัณ ฑ์ และสารเคมี
อันตรายของบริษทั อีกทัง้ ยังมีการจัดทําคู่มอื ประกาศสิทธิ หน้าทีข่ องนายจ้าง
และลูกจ้างตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทํางานให้พนักงานได้รบั
ทราบโดยทัวกั
่ น
ความคืบหน้าในการแก้ไข
ฝ่ายบริห ารได้รายงานต่ อ คณะกรรมการชิลแมทช์ ในการประชุ ม เมื่อ วัน ที่
5 กันยายน 2559 ว่า คิวทูเอสได้ดําเนิ นการแยกการจัดเก็บและมีมาตรการ
ป้องกันเรือ่ งดังกล่าวแล้วตัง้ แต่เดือนมกราคม 2559

2.

จากการสุ่ ม ตรวจนั บ สิ น ค้ า ของคลั ง - ควรมีก ารกําหนดแผนผังการจัดเก็บสิน ค้าให้ช ดั เจน
สินค้าจํานวน 20 รายการ พบว่าในการ
เพราะป จั จุ บ ั น ยั ง ขึ้ น กั บ ความจํ า ของพนั ก งานที่
ระบุ ส ถานที่จ ัด เก็ บ สิน ค้า จะใช้วิธีจ าก
รับผิดชอบเท่านัน้ อาจทําให้ไม่สามารถหาสินค้าไม่พบ
ความจําของพนักงานดูแลคลังสินค้าซึ่ง
หรือใช้เวลานานในกรณีทพ่ี นักงานทีร่ บั ผิดชอบหลักไม่
บางรายการทราบว่า อยู่ก ลุ่ม สิน ค้าจัด
ได้มาปฏิบตั งิ านตามปกติ
บริเวณใดแต่ตอ้ งมีการหาสินค้า

ส่วนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง

ความเห็นผูบ้ ริหาร
คิวทูเอสรับทราบข้อสังเกตดังกล่าวและได้ดําเนินการจัดพื้นที่ในโกดังสินค้า
(Layout) พร้อมกําหนดป้ ายบ่งชี้และตําแหน่ งกลุ่ม ของสินค้าดังกล่าวอย่าง
ชัดเจน เพือ่ ช่วยให้การค้นหาสินค้าเป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
ความคืบหน้าในการแก้ไข
ฝ่ายบริห ารได้รายงานต่ อ คณะกรรมการชิลแมทช์ ในการประชุ ม เมื่อ วัน ที่
5 กันยายน 2559 ว่า คิวทูเอสได้จดั ทําผังการวางสินค้า พร้อมกําหนดป้าย
บ่งชีแ้ ละตําแหน่งกลุม่ ของสินค้าตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2559
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายชื่อบุคคลและนิ ติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
12.1.1 บุคคลและนิ ติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทีส่ ามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จํากัด ประกอบธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า ทรัพ ย์ ส ิ น
ได้แ ก่ พื้น ที่สํา นั ก งาน คลัง สิน ค้า
(“หาญเอ็นยิเนียริง่ ”)
และรถยนต์

1.1 มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันกับบริษทั ฯ ได้แก่
1.1.1 นางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุ้นในบริษัท ฯ ร้อยละ 10.02 และถือหุ้นในหาญเอ็นยิเนียริง่ ร้อยละ 33.32 ของทุ นชําระแล้วของ
หาญเอ็นยิเนียริง่
1.1.2 นายเจน ชาญณรงค์ (น้ องชายของนางสิรมิ า เอี่ยมสกุ ล รัต น์ ) ถือ หุ้น ในบริษ ัท ฯ ร้อ ยละ 9.71 และถือ หุ้นในหาญเอ็นยิเนี ย ริง่
ร้อยละ 33.32 ของทุนชําระแล้วของหาญเอ็นยิเนียริง่
1.1.3 นางสาวนพพร ชาญณรงค์ (น้องสาวของนางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์) ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 0.03 และถือหุน้ ในหาญเอ็นยิเนียริง่
ร้อยละ 33.32 ของทุนชําระแล้วของหาญเอ็นยิเนียริง่
1.1.4 นางประยู รศรี ชาญณรงค์ (มารดาของบุ ค คลตาม 1.1.1 ถึง 1.1.3 ) เป็ น ผู้รบั ผลประโยชน์ สุ ด ท้า ยของ Nice Noble Limited
(“บริษ ัท ไนซ์ โนเบิล”) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัท ฯ ร้อยละ 9.43 และคุณ ประยูรศรีถือหุ้นในหาญเอ็นยิเนี ยริง่ ร้อยละ 0.04 ของ
ทุนชําระแล้วของหาญเอ็นยิเนียริง่
1.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ ได้แก่
1.2.1 นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์
1.2.2 นายภาคภูม ิ ว่องไพฑูรย์

2. บริษทั ชิลแมทช์ จํากัด
(“ชิลแมทช์”)

2.1 มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันกับบริษทั ฯ ได้แก่

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นผู้ นํ าเข้ า และ
จัดจําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ในระบบทํา
ความเย็น และระบบปรับ อากาศ
รวมทัง้ ให้คําปรึก ษาและออกแบบ
ห้องเย็น

2.1.1

นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 10.02 และถือหุน้ ในชิลแมทช์รอ้ ยละ 12.27 ของทุนชําระแล้วของชิลแมทช์

2.1.2

นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์) ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 9.71 และถือหุน้ ในชิลแมทช์รอ้ ยละ 26.98
ของทุนชําระแล้วของชิลแมทช์

2.1.3

บริษทั ไนซ์ โนเบิล ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 9.43 และถือหุน้ ในชิลแมทช์รอ้ ยละ 17.18 ของทุนชําระแล้วของชิลแมทช์

2.1.4

นางสาวนพพร ชาญณรงค์ (น้ อ งสาวของนางสิรมิ า เอี่ย มสกุ ล รัต น์ ) ถือ หุ้น ในบริษ ัท ฯ ร้อ ยละ 0.03 และถือ หุ้น ในชิล แมทช์
ร้อยละ 12.27 ของทุนชําระแล้วของชิลแมทช์
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ลักษณะความสัมพันธ์
2.1.5

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 1.44 และถือหุน้ ในชิลแมทช์รอ้ ยละ 6.74 ของทุนชําระแล้วของชิลแมทช์

2.1.6

นางวลีรตั น์ เชือ้ บุญชัย ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 1.73 และถือหุน้ ในชิลแมทช์รอ้ ยละ 0.99 ของทุนชําระแล้วของชิลแมทช์

2.1.7

นายภาคภูม ิ ว่องไพฑูรย์ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 1.10 และถือหุน้ ในชิลแมทช์รอ้ ยละ 1.14 ของทุนชําระแล้วของชิลแมทช์

2.1.8

นางอุฬาริน ชัญญาวงศ์ศกั ดิ ์ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 0.01 และถือหุน้ ในชิลแมทช์รอ้ ยละ 0.90 ของทุนชําระแล้วของชิลแมทช์

2.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ ได้แก่
2.2.1
2.2.2
2.2.3
3. บริษทั คิวทูเอส จํากัด
(“คิวทูเอส”)

ดํ าเนิ น ธุ รกิ จ เป็ น ผู้ นํ าเข้ า จั ด
จําหน่ าย และให้บริการโซลูชนด้
ั ่ าน
วิศวกรรมสําหรับการพิมพ์ดจิ ติ อล

นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์
นายภาคภูม ิ ว่องไพฑูรย์
นางวลีรตั น์ เชือ้ บุญชัย

3.1 คิวทูเอสเป็ นบริษทั ย่อยของชิลแมทช์ทถ่ี อื หุน้ ร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้วของคิวทูเอส โดยมีนางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์ และนายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร เป็ นผูถ้ อื หุน้ ถืออีกท่านละ 1 หุน้
3.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ ได้แก่
3.2.1

นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์

3.2.2

นายภาคภูม ิ ว่องไพฑูรย์

3.2.3

นางวลีรตั น์ เชือ้ บุญชัย

4. นายเจน ชาญณรงค์

นายเจน ชาญณรงค์ เป็ นน้องชายของนางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์ โดยทีน่ ายเจน ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 9.71

5. นายรัตนพันธ์ มุขหริวฒ
ั นานนท์

นายรัตนพันธ์ มุขหริวฒ
ั นานนท์ ปจั จุบนั ดํารงตําแหน่งเป็ นหนึ่งในผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 0.95

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน
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12.1.2 บุคคลและนิ ติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริ ษทั ชิ ลแมทช์ จํากัด
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1. บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จํากัด
(“หาญเอ็นยิเนียริง่ ”)

ลักษณะธุรกิ จ

ลักษณะความสัมพันธ์

ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สนิ ได้แก่ 1.1 มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันกับบริษทั ฯ ได้แก่
พื้ น ที่ สํ า นั ก งาน คลั ง สิ น ค้ า และ
1.1.1 นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์ ถือหุน้ ในชิลแมทช์ ร้อยละ 12.27 และถือหุน้ ในหาญเอ็นยิเนียริง่ ร้อยละ 33.32 ของทุนชําระแล้ว
รถยนต์
ของหาญเอ็นยิเนียริง่
1.1.2

2. บริษทั ฯ

3. บริษทั คิวทูเอส จํากัด (“คิวทูเอส”)

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

นายเจน ชาญณรงค์ (น้ อ งชายของนางสิรมิ า เอี่ย มสกุ ล รัต น์ ) ถือ หุ้น ในชิล แมทช์ ร้อ ยละ 26.98 และถือ หุ้น ในหาญ
เอ็นยิเนียริง่ ร้อยละ 33.32 ของทุนชําระแล้วของหาญเอ็นยิเนียริง่
1.1.3 นางสาวนพพร ชาญณรงค์ (น้ อ งสาวของนางสิรมิ า เอี่ย มสกุ ล รัต น์ ) ถือ หุ้น ในชิล แมทช์ ร้อ ยละ 12.27 และถือ หุ้น ใน
หาญเอ็นยิเนียริง่ ร้อยละ 33.32 ของทุนชําระแล้วของหาญเอ็นยิเนียริง่
1.1.4 นางประยูรศรี ชาญณรงค์ (มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถึง 1.1.3 ) เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์สุดท้ายของ Nice Noble Limited
(“บริษทั ไนซ์ โนเบิล”) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในชิลแมทช์ ร้อยละ 17.18 และคุณประยูรศรีถอื หุน้ ในหาญเอ็นยิเนียริง่ ร้อยละ 0.04
ของทุนชําระแล้วของหาญเอ็นยิเนียริง่
1.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ ได้แก่
1.2.1 นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์
1.2.2 นายภาคภูม ิ ว่องไพฑูรย์
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นผู้ นํ า เข้ า และจัด โปรดพิจารณารายละเอียดตามข้อ 12.1.1 ข้อ 2
จําหน่ ายผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง
ระบบปรับ อากาศและสุ ข าภิ บ าล
รวมทัง้ ให้ คํ า ปรึก ษาและออกแบบ
ระบบในโครงการต่างๆ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ นํ า เข้ า จั ด 3.1 คิวทูเอสเป็ นบริษทั ย่อยของชิลแมทช์ทถ่ี อื หุน้ ร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้วของคิวทูเอส โดยมีนางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์ และนาย
จําหน่ าย และให้บ ริการโซลูชนด้
ั ่ าน
ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร เป็ นผูถ้ อื หุน้ ถืออีกท่านละ 1 หุน้
วิศวกรรมสําหรับการพิมพ์ดจิ ติ อล
3.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ ได้แก่
3.2.1 นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์
3.2.2 นายภาคภูม ิ ว่องไพฑูรย์
3.2.3 นางวลีรตั น์ เชือ้ บุญชัย
3.2.4 นายวสันต์ นันทขว้าง
3.2.5 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
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12.1.3 บุคคลและนิ ติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริ ษทั คิ วทูเอส จํากัด
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะธุรกิ จ

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จํากัด
(“หาญเอ็นยิเนียริง่ ”)

ประกอบธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า ทรัพ ย์ ส ิ น 1.1 คิวทูเอสเป็ นบริษทั ย่อยของชิลแมทช์ทถ่ี อื หุน้ ร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้วของคิวทูเอส
ได้แ ก่ พื้น ที่สํา นั ก งาน คลัง สิน ค้า 1.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ ได้แก่
และรถยนต์
1.2.1 นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์
1.2.2 นายภาคภูม ิ ว่องไพฑูรย์

2. บริษทั ฯ

ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ เป็ น ผู้นํ า เข้า และจัด โปรดพิจารณารายละเอียดตามข้อ 12.1.1 ข้อ 3
จํ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใน ระ บ บ
ดับ เพลิ ง ระบบปรับ อากาศและ
สุขาภิบาล รวมทัง้ ให้คําปรึกษาและ
ออกแบบระบบในโครงการต่างๆ

3. บริษทั ชิลแมทช์ จํากัด (“ชิลแมทช์”)

ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ เป็ น ผู้นํ า เข้า และจัด โปรดพิจารณารายละเอียดตามข้อ 12.1.2 ข้อ 3
จํ า หน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นระบบทํ า
ความเย็ น และระบบปรับ อากาศ
รวมทัง้ ให้คําปรึก ษาและออกแบบ
ห้องเย็น

4. บริษทั สร้อยสวรรค์ จํากัด
(“สร้อยสวรรค์”)

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

4.1 มีผถู้ อื หุน้ ทางอ้อมร่วมกันกับชิลแมทช์ซง่ึ เป็ นบริษทั ใหญ่ของคิวทูเอส ได้แก่
4.1.1 นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์ ถือหุน้ ในชิลแมทช์ ร้อยละ 12.27 และถือหุน้ ในสร้อยสวรรค์รอ้ ยละ 23.91 ของทุนชําระแล้วของ
สร้อยสวรรค์
4.1.2 นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์) ถือหุน้ ในชิลแมทช์ ร้อยละ 26.98 และถือหุน้ ในสร้อยสวรรค์
ร้อยละ 58.69 ของทุนชําระแล้วของสร้อยสวรรค์
4.1.3 นางประยูรศรี ชาญณรงค์ (มารดาของบุคคลตาม 4.1.1 ถึง 4.1.2 ) เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์สุดท้ายของ Nice Noble Limited
(“บริษทั ไนซ์ โนเบิล”) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในชิลแมทช์ ร้อยละ 17.18 และคุณประยูรศรีถอื หุน้ ในสร้อยสวรรค์รอ้ ยละ 17.39 ของ
ทุนชําระแล้วของสร้อยสวรรค์
4.2 มีกรรมการร่วมกันกับชิลแมทช์ และคิวทูเอส ได้แก่ นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. บริษทั ชาญณรงค์ โฮลดิง้ กรุป๊ จํากัด
(“ชาญณรงค์ โฮลดิง้ ”)

ลักษณะธุรกิ จ

ลักษณะความสัมพันธ์

ประกอบธุรกิจจําหน่ายเครือ่ งจักร 5.1 มีผถู้ อื หุน้ ทางอ้อมร่วมกันกับชิลแมทช์ซง่ึ เป็ นบริษทั ใหญ่ของคิวทูเอส ได้แก่
อุตสาหกรรม (ปจั จุบนั ชาญณรงค์
5.1.1 นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์ ถือหุน้ ในชิลแมทช์ ร้อยละ 12.27 และถือหุน้ ในชาญณรงค์ โฮลดิง้ ร้อยละ 30.00 ของทุนชําระแล้ว
โฮลดิง้ ไม่ได้ประกอบธุรกิจใด เว้น
ของชาญณรงค์ โฮลดิง้
แต่การถือครองเงินฝาก
และมี
5.1.2 นายเจน ชาญณรงค์ (น้ องชายของนางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน์ ) ถือหุ้นในชิลแมทช์ ร้อยละ 26.98 และถือหุ้นในชาญณรงค์
รายได้ในรูปแบบรายได้ดอกเบีย้
โฮลดิง้ ร้อยละ 40.00 ของทุนชําระแล้วของชาญณรงค์ โฮลดิง้
เท่านัน้ )
5.1.3 นางสาวนพพร ชาญณรงค์ (น้ อ งสาวของนางสิรมิ า เอี่ย มสกุ ล รัต น์ ) ถือ หุ้น ในชิล แมทช์ ร้อ ยละ 12.27 และถือ หุ้น ใน
ชาญณรงค์ โฮลดิง้ ร้อยละ 30.00 ของทุนชําระแล้วของชาญณรงค์ โฮลดิง้
5.2 มีกรรมการร่วมกันกับชิลแมทช์ และคิวทูเอส ได้แก่ นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์

6. บริษทั มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(“มาเธอร์แลนด์”)

6.1 มีผถู้ อื หุน้ ทางอ้อมร่วมกันกับชิลแมทช์ซง่ึ เป็ นบริษทั ใหญ่ของคิวทูเอส ได้แก่
6.1.1 นางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุน้ ในชิลแมทช์ ร้อยละ 12.27 และถือหุ้นในมาเธอร์แลนด์ ร้อยละ 33.33 ของทุนชําระแล้ว
ของมาเธอร์แลนด์
6.1.2 นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของ นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์) ถือหุน้ ในชิลแมทช์ ร้อยละ 26.98 และถือหุน้ ในมาเธอร์แลนด์
ร้อยละ 33.33 ของทุนชําระแล้วของมาเธอร์แลนด์
6.1.3 นางสาวนพพร ชาญณรงค์ (น้ อ งสาวของ นางสิรมิ า เอี่ย มสกุ ล รัต น์ ) ถือ หุ้น ในชิล แมทช์ ร้อ ยละ 12.27 และถือ หุ้น ใน
มาเธอร์แลนด์ ร้อยละ 33.33 ของทุนชําระแล้วของมาเธอร์แลนด์
6.2 มีกรรมการร่วมกันกับชิลแมทช์ และคิวทูเอส ได้แก่ นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์

7. บริษทั ปิ ยราษฎร์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
7.1 มีผถู้ อื หุน้ ทางอ้อมร่วมกันกับชิลแมทช์ซง่ึ เป็ นบริษทั ใหญ่ของคิวทูเอส ได้แก่
ั
(ป จจุบ ัน ได้จดทะเบีย นเลิก บริษ ัท
(“ปิยราษฎร์”)
7.1.1 นางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุน้ ในชิลแมทช์ ร้อยละ 12.27 และถือหุน้ ในปิ ยราษฎร์ ร้อยละ 33.33 ของทุนชําระแล้วของ
ซึง่ นายทะเบียนได้รบั จดทะเบียนไว้
ปิ ยราษฎร์
แล้วเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2558 และ
7.1.2 นายเจน ชาญณรงค์ (น้ องชายของนางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน์ ) ถือหุ้นในชิลแมทช์ ร้อยละ 26.98 และถือหุ้นในปิ ยราษฎร์
ได้จดทะเบีย นเสร็จการชําระบัญ ชี
ร้อยละ 40.00 ของทุนชําระแล้วของปิ ยราษฎร์
เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2558 )
7.2 มีกรรมการร่วมกันกับชิลแมทช์ และคิวทูเอส ได้แก่ นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์
8. นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์

ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของชิลแมทช์ และคิวทูเอส และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของชิลแมทช์ ถือหุน้ ร้อยละ 12.27

9. นายเจน ชาญณรงค์

นายเจน ชาญณรงค์ เป็ นน้องชายของนางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์ โดยทีน่ ายเจน ถือหุน้ ในชิลแมทช์ ร้อยละ 26.98

10. นายภาคภูม ิ ว่องไพฑูรย์

นายภาคภูม ิ ว่องไพฑูรย์ เป็ นกรรมการของบริษทั และถือหุน้ ในบริษทั ฯ โดยอ้อมผ่านชิลแมทช์รอ้ ยละ 1.14 ของทุนชําระแล้วของ ชิลแมทช์

11. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

นายธรรมนู ญ ตรีเพ็ชร เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของชิลแมทช์ และคิวทูเอส และถือหุน้ ในชิลแมทช์ ร้อยละ 6.74 ของทุนชําระแล้วของ
ชิลแมทช์

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน
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12.1.4 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิ ดขึน้ ในปี 2558 และงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
บริษทั ฯ มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ซึง่ สามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดงั นี้
ตาราง 12.2.1

1.

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิ ดขึน้ ในปี 2558 และงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

บริษทั หาญ เอ็นยิเนียริง่ จํากัด

1.1 บริ ษ ั ท ฯ เช่ า สํ า นั ก งานและ
คลังสินค้าจากหาญเอ็นยิเนียริง่
- ค่าเช่าอาคารสํานักงาน
- เจ้าหนี้อ่นื

(“หาญเอ็นยิเนียริง่ ”)

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

5,211,480
-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน
1. บริษทั ฯ ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าอาคารสํานักงานเลขที่ 19/7-8 ซอยศูนย์วจิ ยั
2,530,140
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ว ยขวาง กรุงเทพฯ พื้น ที่รวม 244.00
ตารางเมตร ในอัต ราค่ า เช่ า 300 บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อ เดือ น หรือ เท่ า กับ
73,200 บาทต่อเดือนระยะเวลาตามสัญ ญาเช่าตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2557 - 30
ก.ย. 2559 โดยเมือ่ วันที่ 16 พ.ย. 2558 บริษทั ฯ ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงเพิม่ เติม
โดยขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่เช่าเป็ น 171 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 51,300 บาทต่อเดือน โดยให้มผี ลตัง้ แต่
วันที่ 1 ม.ค. 2559 เป็ นต้นไปจนสิ้นสุดอายุสญ
ั ญา ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ขอขยาย
อายุสญ
ั ญาเช่าจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. บริษั ท ฯ ตกลงเช่ า และจ่ า ยค่ า เช่ า อาคารสํ า นั ก งานเลขที่ 19/17-22 ซอย
ศูนย์วจิ ยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม
552.00 ตารางเมตร ในอัตราค่ าเช่า 300 บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อ เดือ น หรือ
เท่ ากับ 165,600 บาทต่ อเดือ น ระยะเวลาตามสัญ ญาเช่าตัง้ แต่ วนั ที่ 1 ม.ค.
2557 - 30 ธ.ค. 2559 โดยเมื่อ วัน ที่ 16 พ.ย. 2558 บริษ ั ท ฯ ได้ ทํ า บัน ทึ ก
ข้อตกลงเพิม่ เติม โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 เป็ นต้นไปจนสิน้ สุดอายุ
สัญญา โดยขอเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีเ่ ช่าดังนี้
2.1

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

อาคารสํา นัก งานเลขที่ 19/17 ซอยศูน ย์ว จิ ยั ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พืน้ ทีร่ วม 110 ตารางเมตร ในอัตรา
ค่ า เช่ า 300 บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อ เดือ น หรือ เท่ า กับ 33,000 บาท
ต่อเดือน
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ลักษณะรายการ

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2.2

อาคารสํานักงานเลขที่ 19/18-19 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พืน้ ทีร่ วม 140 ตารางเมตร ในอัตรา
ค่ า เช่ า 300 บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อ เดือ น หรือ เท่ า กับ 42,000 บาท
ต่อเดือน
2.3 อาคารสํานักงานเลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พืน้ ทีร่ วม 333 ตารางเมตร ในอัตรา
ค่ า เช่ า 300 บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อ เดือ น หรือ เท่ า กับ 99,900 บาท
ต่อเดือน
ทัง้ นี้สําหรับสัญญาทีใ่ กล้ครบกําหนดสัญญาเช่า บริษทั ฯอยู่ระหว่างดําเนินการ
ต่อสัญญาเช่า
โดยราคาดังกล่าวเป็ นอัตราค่าเช่าทีใ่ กล้เคียงเมื่อเทียบกับราคาตลาดของการ
เช่าพืน้ ทีอ่ าคารสํานักงานทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน และอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน ซึง่
มีราคาค่าเช่าประมาณ 290 - 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า
บริษ ัท ฯ ตกลงจ่ายค่าเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้าและชัน้ เก็บสินค้าให้กบั หาญเอ็นยิ
เนียริง่ เพือ่ เป็ นอาคารเก็บสินค้า โรงฟิวเตอร์และแปรสภาพ ลานจัดเตรียมและขนถ่าย
สินค้าและทีท่ าํ การสํานักงาน รวมพืน้ ทีเ่ ช่าเท่ากับ 1,760 ตารางเมตร โดยจ่ายชําระค่า
เช่าเป็ นรายเดือนเดือนละ 195,490 บาท มีระยะเวลาเช่าตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทัง้ นี้สําหรับสัญญาทีใ่ กล้ครบกําหนดสัญญาเช่า บริษทั ฯ
อยูร่ ะหว่างดําเนินการต่อสัญญาเช่า
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาค่าเช่า
ของพืน้ ทีใ่ นบริเวณใกล้เคียง
แนวโน้มรายการในอนาคต: เป็ นรายการทีย่ งั คงมีต่อเนื่องและเป็ นไปตามสัญญาเช่า
อาคารและสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็ นการเช่าพื้นที่อาคาร
สํานักงานและอาคารคลังสินค้าเพื่อใช้เป็ นสถานทีเ่ ก็บสินค้าแปรสภาพสินค้าและใช้

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

หน้า 123

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
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ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เป็ นลานจัดเตรียมและขนถ่ายสินค้า รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นเพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั ฯและอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยสามารถเทียบเคียง
ได้กบั ราคาค่าเช่าของพืน้ ทีใ่ นบริเวณใกล้เคียง

1.2 บริษทั ฯ รับโอนผลประโยชน์
พนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริง่
- ลูกหนี้อ่นื
- ภาระผูก พัน ผลประโยขน์
พนักงาน

1,379,465
1,379,465

ในปี 2557 บริษัท ฯ มีก ารปรับ โครงสร้างบุ ค คลากรของบริษ ัท ฯ โดยการรับ โอน
พนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริง่ มาเป็ นพนักงานของบริษทั ฯ โดยมีการทําสัญญาโอน
1,379,465 ทรัพย์สนิ พนักงานระหว่างกัน โดยบริษทั ฯ ตกลงนับระยะเวลาการทํางานต่อเนื่อง
1,379,465 ตามกฏหมายแรงงาน นอกจากนี้ บ ริษ ัท ฯ ยัง รับ โอนสิท ธิแ ละภาระผู ก พัน ของ
พนั ก งานทัง้ หมด โดยหาญเอ็น ยิเนี ย ริ่ง ตกลงยอมรับ ภาระผูก พัน ผลประโยชน์
พนักงานในช่วงทีเ่ ป็ นพนักงานของหาญเอ็นยิเนียริง่ จนถึงวันทีโ่ อนย้ายมาทีบ่ ริษทั ฯ
การกําหนดราคา: ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ
แนวโน้มรายการในอนาคต: เป็ นรายการต่อเนื่อง เนื่องจากบริษทั ฯ ต้องมีการบันทึก
การเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์ พนักงานที่มกี ารเปลี่ยนแปลงทุกปี ตามเงื่อนไข
การคํานวณรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้าง
บุคคลากรของบริษทั ฯ ทําให้มกี ารรับโอนภาระผูกพันและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงานของหาญเอ็นยิเนียริง่ มาเป็ นของบริษทั ฯ ซึง่ ถือเป็ นรายการทีส่ มเหตุสมผล

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

หน้า 124

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

1.3 บริษทั ฯ ซือ้ ยานพาหนะจาก
หาญเอ็นยิเนียริง่
- ทรัพย์สนิ ยานพาหนะ
- เจ้าหนี้อ่นื

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

1,736,000
-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท ฯ ซื้อ ยานพาหนะจากหาญเอ็น ยิเนี ย ริง่ เนื่ อ งจากบริษัท ฯ เห็น ว่า การซื้อ
ทรัพ ย์ส ิน ในครัง้ นี้ ทํ า ให้บ ริษัท ฯได้ป ระโยชน์ ม ากกว่า การซื้อ สิน ทรัพ ย์ใหม่ห รือ
- ทํ า สัญ ญาเช่ า ฉบับ ใหม่ เนื่ อ งจากสภาพและอายุ ก ารใช้ง านของสิน ทรัพ ย์ย งั อยู่
- ในเกณฑ์ดี
การกําหนดราคา: ราคาตามมูลค่าบัญชีคงเหลือ
แนวโน้ มรายการในอนาคต: รายการดังกล่ าวอาจมีต่ อ เนื่ องในอนาคตตามความ
จําเป็ น โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การซือ้ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ

2.

บริษทั ชิลแมทช์ จํากัด
(“ชิลแมทช์”)

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

2.1 บริษทั ฯ มีรายได้จากการ
ให้บริการงานด้านสนับสนุ น
- รายได้ จ ากการให้ บ ริก าร
งานด้านสนับสนุ น
- ลูกหนี้อ่นื

4,334,400
-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็ นรายการซื้อสินทรัพย์
เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจปกติ โดยเป็ นรายการทีม่ คี วามชัดเจน สมเหตุสมผลและ
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีรายได้ จากการให้บริการบริหารจัดการงานด้านสนับสนุ นแก่ ชิลแมทช์
เช่น บริการงานธุรการ (ไฟฟ้า นํ้ าประปา ทําความสะอาด) บริการงาน ISO บริการ
630,000 งานทรัพยากรบุคคล บริการงานจัดส่ง บริการระบบสารสนเทศ เป็ นต้น ซึง่ บริษทั ฯ
เรีย กเก็บ จากชิล แมทช์ ตามสัญ ญาจ้า งบริก าร โดยมีระยะเวลาให้บ ริก ารตัง้ แต่
- 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 ในอัตรา 105,000 บาทต่อเดือน
การกําหนดราคา: ราคาทีเ่ กิดขึน้ จริง ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการค่าใช้จ่ายทีค่ าดว่า
จะเกิดขึน้ โดยประมาณการอัตรากําลังคนตามงบประมาณประจําปี และปนั ส่วนตาม
อัตรากําลังคน หรือพืน้ ทีใ่ ช้งาน หรือจํานวนระบบงาน หรือจํานวนรายการทีเ่ กิดขึน้
แนวโน้ ม รายการในอนาคต: ไม่ ม ี ทัง้ นี้ ม ีผ ลตัง้ แต่ ณ วัน ที่โ อนกิจ การแล้ว เสร็จ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก
บริษทั ฯ รับโอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริง่ ทีเ่ คยให้บริการดังกล่าวแก่บริษทั ใน
กลุ่ ม ซึ่งรวมถึงการให้บริการแก่ ชลิ แมทช์ด้วย ทําให้บริษัทฯได้ใช้ป ระโยชน์ จาก
พนักงานทีร่ บั โอนมาอย่างคุม้ ค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษทั ฯ ด้วย มีการ
กําหนดราคาค่าบริการมีความเป็ นธรรม ไม่ทําให้บริษทั ฯเสียเปรียบ โดยภายหลัง
จากการรับโอนกิจการแล้วรายการดังกล่าวจะไม่ถอื เป็ นรายการระหว่างกัน
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2.2 บริษทั ฯ มีรายได้จากการ
จําหน่ายสินค้าให้ชลิ แมทช์
- รายได้จากการขายสินค้า
- ลูกหนี้การค้า

2.3 บริษทั ฯ ซือ้ สินค้าจากชิลแมทช์
- ต้นทุนขาย
- เจ้าหนี้การค้า

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

6,950
-

7,700
-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษทั ฯ จําหน่ ายถังสินค้าเคมีให้กบั ชิลแมทช์ เพื่อใช้ในกิจการ อันเป็ นไปตามปกติ
ธรุกจิ ของชิลแมทช์
- การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเท่ากับทีข่ ายให้กบั บุคคลภายนอก
- แนวโน้ ม รายการในอนาคต: ไม่ ม ี ทัง้ นี้ ม ีผ ลตัง้ แต่ ณ วัน ที่โ อนกิจ การแล้ว เสร็จ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุ รกิจปกติ
ของบริษ ั ท ฯ โดยมี ร าคาและเงื่อ นไขทางการค้ า เที ย บเท่ า กั บ ที่ ข ายให้ ก ั บ
บุคคลภายนอก โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแล้วรายการดังกล่าวจะไม่ถือ
เป็ นรายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ ซือ้ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมจิ ากชิลแมทช์เพื่อนํามาจําหน่ ายต่อให้กบั ลูกค้า
1,400 ของบริษทั ฯ ในราคาตลาดซึ่งเป็ นราคาที่ใกล้เคียงกับที่บริษทั ฯ ซื้อจากผูจ้ ําหน่ าย
- รายอื่นๆ
การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเท่ากับทีซ่ อ้ื จากบุคคลภายนอก
แนวโน้มรายการในอนาคต: ไม่ม ี ทัง้ นี้มผี ลตัง้ แต่ ณ วันทีโ่ อนกิจการแล้วเสร็จ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: : รายการดังกล่าวเป็ นสินค้าทีช่ ลิ แมทช์ขาย
ตามปกติ ทําให้บริษทั ฯ สามารถซื้อได้สะดวกและรวดเร็ว อีกทัง้ บริษทั ฯ สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อคสินค้าได้ ซึ่งการซื้อสินค้าดังกล่าวเป็ นรายการ
ธุรกิจปกติเช่นเดียวกับการซือ้ สินค้าจากคู่คา้ รายอื่น โดยซื้อในราคาตลาด ดังนัน้ จึง
เห็นว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุตธิ รรม โดยภายหลังจากการ
รับโอนกิจการแล้วรายการดังกล่าวจะไม่ถอื เป็ นรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน
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บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
3.

บริษทั คิวทูเอส จํากัด
(“คิวทูเอส”)

ลักษณะรายการ

3.1 บริษทั ฯ มีรายได้จากการ
ให้บริการงานด้านสนับสนุ น
- รายได้ จ ากการให้ บ ริก าร
งานด้านสนับสนุ น
- ลูกหนี้อ่นื

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

6,628,800
-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษทั ฯ มีรายได้จาก จากการให้บริการบริหารจัดการงานด้านสนับสนุ นแก่ควิ ทูเอส
(ผูร้ บั บริการ) เช่น บริการงานธุรการ (ค่าไฟฟ้า นํ้ าประปา ทําความสะอาด) บริการ
1,380,000 งาน ISO บริการงานทรัพยากรบุคคล บริการงานจัดส่ง ค่าบริการระบบสารสนเทศ
เป็ นต้น ซึง่ บริษทั ฯ เรียกเก็บจากคิวทูเอส ตามสัญญาจ้างบริการโดยมีระยะเวลาการ
- ให้บริการ ตัง้ แต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 ในอัตรา 230,000 บาทต่อเดือน
การกําหนดราคา: ราคาทีเ่ กิดขึน้ จริง ซึง่ กําหนดจากประมาณการค่าใช้จา่ ยทีค่ าดว่า
จะเกิดขึน้ โดยประมาณการอัตรากําลังคนตามงบประมาณประจําปี ในแต่ละประเภท
ของบริการและปนั ส่วนตามอัตรากําลังคน หรือพื้นที่ใช้งานหรือจํานวนระบบงาน
หรือจํานวนรายการทีเ่ กิดขึน้
แนวโน้มรายการในอนาคต: ไม่ม ี ทัง้ นี้มผี ลตัง้ แต่ ณ วันทีโ่ อนกิจการแล้วเสร็จ
ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดัง กล่ า ว มีค วามเหมาะสม
เนื่องจากบริษทั ฯ รับโอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริง่ ทีเ่ คยให้บริการดังกล่าวแก่
บริษทั ในกลุ่ม ซึง่ รวมถึงการให้บริการแก่ควิ ทูเอสด้วย ทําให้บริษทั ฯ ได้ใช้ประโยชน์
จากพนักงานทีร่ บั โอนมาอย่างคุม้ ค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษทั ฯ ด้วย โดย
การกํ า หนดราคาค่ า บริก ารมีค วามเป็ น ธรรม ไม่ ทํ า ให้บ ริษ ัท ฯ เสีย เปรีย บ โดย
ภายหลังจากการรับโอนกิจการแล้วรายการดังกล่าวจะไม่ถอื เป็ นรายการระหว่างกัน

3.2 บริษทั ฯ มีรายได้จากการ
จําหน่ายสินค้าให้ควิ ทูเอส
- รายได้จากการขายสินค้า
- ลูกหนี้การค้า

บริษทั ฯ จําหน่ ายถังสินค้าเคมีให้กบั คิวทูเอส เพื่อใช้ในกิจการ อันเป็ นไปตามปกติ
ธรุกจิ ของคิวทูเอส
800
856

- การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเท่ากับทีข่ ายให้กบั บุคคลภายนอก
แนวโน้มรายการในอนาคต: ไม่ม ี ทัง้ นี้มผี ลตัง้ แต่ ณ วันทีโ่ อนกิจการแล้วเสร็จ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุ รกิจปกติ
ของบริษ ั ท ฯ โดยมี ร าคาและเงื่อ นไขทางการค้ า เที ย บเท่ า กั บ ที่ ข ายให้ ก ั บ
บุคคลภายนอก โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแล้วรายการดังกล่าวจะไม่ถือ
เป็ นรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

หน้า 127

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
4.

นายเจน ชาญณรงค์

ลักษณะรายการ

บริษทั ฯ เช่าสํานักงานจาก
นายเจน ชาญณรงค์
- ค่าเช่าอาคารสํานักงาน
- เจ้าหนี้อ่นื

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

469,050
-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษทั ฯ ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าพื้นที่อาคารสํานักงาน ชัน้ ที่ 2 และ 3 ของอาคาร
เลขที่ 19/6 ซอยศูนย์วจิ ยั พระราม 9 กรุงเทพฯ ให้กบั นายเจน ชาญณรงค์ โดยจ่าย
212,400 ชํ า ระค่ า เช่ า เป็ น รายเดือ นเดือ นละ 35,400 บาท มีร ะยะเวลาเช่ า ตัง้ แต่ ว นั ที่ 15
- ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาค่าเช่า
ของพืน้ ทีใ่ นบริเวณใกล้เคียง
แนวโน้มรายการในอนาคต: เป็ นรายการทีย่ งั คงมีต่อเนื่องและเป็ นไปตามสัญญาเช่า
อาคารสํานักงาน

5.

นายรัตนพันธ์ มุขหริวฒ
ั นานนท์

บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื
จากการจําหน่ายสินทรัพย์
- ลูกหนี้อ่นื
- รายได้อ่นื

531,775.70

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็ นการเช่าพื้นที่อาคาร
สํานักงาน โดยมีความจําเป็ นเพือ่ ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯและใช้เป็ นทีต่ งั ้
สํานักงานของบริษทั ฯ อัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้
กับราคาค่าเช่าของพืน้ ทีใ่ นบริเวณใกล้เคียง
บริษทั ฯ จําหน่ ายรถยนต์นัง่ 1 คัน ให้นายรัตนพันธ์ มุขหริวฒ
ั นานนท์ ซึ่งรถยนต์
ดังกล่าวมีอายุการใช้งานมานานกว่า 5 ปี และตัดค่าเสื่อมราคาจนเต็มมูลค่าทุนแล้ว
โดยมีการกําหนดราคาขายเป็ นไปตามราคาตลาดของรถยนต์นัง่ มือสองที่ประกาศ
- ขายอยูใ่ นขณะนัน้
- การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาขายของรถยนต์
มือสองรุน่ เดียวกันในขณะนัน้
แนวโน้มรายการในอนาคต: ไม่ม ี เนื่องจากภายหลังการซือ้ และรับโอนกิจการ มีการ
ปรับโครงสร้างองค์กร ส่งผลให้คุณรัตนพันธ์ไม่ถอื เป็ นผูบ้ ริหารสูงสุด 4 รายแรก ทํา
ให้ไม่ เข้า ข่า ยเป็ น บุ ค คลที่ม ีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ก ับ หาญเอ็น จิเนี ย ริ่ง
โซลูช ั ่นส์
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
ราคาขายเป็ น ราคาตลาด โดยเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์การจําหน่ ายทรัพ ย์สนิ ของ
บริษทั ฯ

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

หน้า 128

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

ตาราง 12.2.2

รายละเอี ย ดรายการระหว่ า งกัน ของบริ ษัท ชิ ล แมทช์ จํา กัด กับ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในปี 2558 และงวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด
วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

1.

บริษทั หาญ เอ็นยิเนียริง่ จํากัด
(“หาญเอ็นยิเนียริง่ ”)

ลักษณะรายการ

1.1 ชิลแมทช์ เช่าสํานักงานจาก
หาญเอ็นยิเนียริง่
- ค่าเช่าอาคารสํานักงาน
- เจ้าหนี้อ่นื

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน
1,256,400
-

723,600
-

1. ชิล แมทช์ จ่ า ยค่ า เช่ า อาคารสํ า นั ก งานเลขที่ 19/7-8 ซอยศู น ย์ ว ิจ ัย ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 36.00 ตาราง
เมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อเดือ น หรือเท่ากับ 10,800
บาทต่อเดือนระยะเวลาตามสัญญาเช่าตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2559
ต่ อ มาต้ น ปี 2559 ชิล แมทช์ ขอขยายพื้น ที่เช่ า สํ า นั ก งานในส่ ว นนี้ เป็ น 37
ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทําให้อตั ราค่า
เช่าใหม่เป็ น 11,100 บาทต่อเดือน โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ น
ต้นไปจนสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาเช่า ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ขอขยายอายุสญ
ั ญาเช่าจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. ชิล แมทช์ จ่า ยค่ า เช่ า อาคารสํา นั ก งานเลขที่ 19/18-22 ซอยศู น ย์ว ิจ ยั ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นทีร่ วม 313.00 ตาราง
เมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อเดือ น หรือเท่ ากับ 93,900
บาทต่อเดือนระยะเวลาตามสัญญาเช่าตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2559
ต่ อ มาต้น ปี 2559 ชิล แมทช์ ขอขยายพื้น ที่เช่ า สํา นั ก งานในส่ว นนี้ เป็ น 365
ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทําให้อตั ราค่า
เช่าใหม่เป็ น 109,500 บาทต่อเดือน โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ น
ต้นไปจนสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาเช่า
ทัง้ นี้สาํ หรับสัญญาทีใ่ กล้ครบกําหนดสัญญาเช่า บริษทั ฯอยู่ระหว่างดําเนินการ
ต่อสัญญาเช่า
โดยราคาดังกล่าวเป็ นอัตราค่าเช่าทีใ่ กล้เคียงเมื่อเทียบกับราคาตลาดของการ
เช่าพืน้ ทีอ่ าคารสํานักงานทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน และอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน ซึง่
มีราคาค่าเช่าประมาณ 290 - 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

หน้า 129

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาค่าเช่า
ของพืน้ ทีใ่ นบริเวณใกล้เคียง
แนวโน้มรายการในอนาคต: เป็ นรายการทีย่ งั คงมีต่อเนื่องและเป็ นไปตามสัญญาเช่า
อาคาร ทัง้ นี้ ภายหลังการโอนกิจการ บริษทั ฯ จะเป็ นผูร้ บั โอนสิทธิและภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่าอันเป็ นผลจากการรับโอนกิจการของชิลแมทช์และบริษทั ย่อย และ
หากจะเข้าทํารายการเกี่ยวโยงกันในอนาคต จะดําเนินการตามนโยบาย มาตรการ
และขันตอนการทํ
้
ารายการเกีย่ วโยงกันของ บริษทั ฯ ทีก่ าํ หนดไว้
1.2 ชิลแมทช์ รับโอนผลประโยชน์
พนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริง่
- ลูกหนี้อ่นื
- ภาระผูกพันผลประโยขน์
พนักงาน

1,884,732
1,884,732

ในปี 2557 ชิล แมทช์ มีการปรับโครงสร้างบุ ค ลากรของชิล แมทช์โดยการรับ โอน
พนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริง่ มาเป็ นพนักงานของชิลแมทช์ โดยมีการทําสัญญา
1,889,010 โอนทรัพ ย์ส ิน พนัก งานระหว่างกัน โดยชิล แมทช์ต กลงนับ ระยะเวลาการทํ างาน
1,889,010 ต่อเนื่องจากหาญเอ็นยิเนียริง่ ตามกฏหมายแรงงาน นอกจากนี้ ชิลแมทช์ยงั รับโอน
สิทธิและภาระผูกพันของพนักงานทัง้ หมด โดยหาญเอ็นยิเนียริง่ ตกลงยอมรับภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงานในช่วงทีเ่ ป็ นพนักงานของหาญเอ็นยิเนียริง่ จนถึงวันที่
โอนย้ายมาทีช่ ลิ แมทช์
การกําหนดราคา: ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ
แนวโน้มรายการในอนาคต: ภายหลังการโอนกิจการ บริษทั ฯ จะเป็ นผูร้ บั โอนภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงานดังกล่าว อันเป็ นผลจากการรับโอนกิจการของชิลแมทช์
และบริษทั ย่อย และหากจะเข้าทํารายการเกีย่ วโยงกันในอนาคต จะดําเนินการตาม
นโยบาย มาตรการและขันตอนการทํ
้
ารายการเกีย่ วโยงกันของ บริษทั ฯ ทีก่ าํ หนดไว้

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน
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บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
2.

บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จํากัด
(มหาชน)

ลักษณะรายการ

2.1 ชิล แมทช์ ใช้ บ ริก ารงานด้ า น
สนับสนุนจากไฟร์วคิ เตอร์
- ค่าบริหารส่วนกลาง
- เจ้าหนี้อ่นื

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

4,334,400
-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ชิลแมทช์ มีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการงานด้านสนับ สนุ นจากไฟร์ว คิ เตอร์ เช่น
ค่าบริการงานธุรการ (ค่าไฟฟ้ า นํ้ าประปา ค่าทําความสะอาด) ซึ่งชิลแมทช์ จ่าย
630,000 ชําระให้กบั ไฟร์วคิ เตอร์ ตามสัญญาจ้างบริการโดยมีระยะเวลาการใช้บริการตัง้ แต่
- 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 ในอัตรา 105,000 บาทต่อเดือน
การกําหนดราคา: ราคาทีเ่ กิดขึน้ จริง ซึง่ กําหนดจากประมาณการค่าใช้จา่ ยทีค่ าดว่า
จะเกิดขึน้ โดยประมาณการอัตรากําลังคนตามงบประมาณประจําปี ในแต่ละประเภท
ของบริการและปนั ส่วนตามอัตรากําลังคน หรือพื้นที่ใช้งาน หรือจํานวนระบบงาน
หรือจํานวนรายการทีเ่ กิดขึน้
แนวโน้มรายการในอนาคต: ไม่ม ี ทัง้ นี้มผี ลตัง้ แต่ ณ วันทีโ่ อนกิจการแล้วเสร็จ

2.2 ชิลแมทช์ มีรายได้จากจําหน่าย
สินค้าให้
ไฟร์วคิ เตอร์
- รายได้จากการขายสินค้า
- ลูกหนี้

2.3 ชิลแมทช์ ซือ้ สินค้า
จากไฟร์วคิ เตอร์
- ค่าอุปกรณ์และซ่อมแซม
บํารุงรักษา
- เจ้าหนี้การค้า

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

ชิลแมทช์ จําหน่ ายสินค้าให้ไฟร์วคิ เตอร์ เพื่อใช้ในกิจการอันเป็ นไปตามปกติธรุกจิ
ของไฟร์วคิ เตอร์
7,700
-

6,950
-

การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเท่ากับทีข่ ายให้กบั บุคคลภายนอก
1,400
- แนวโน้มรายการในอนาคต: ไม่ม ี ทัง้ นี้มผี ลตัง้ แต่ ณ วันทีโ่ อนกิจการแล้วเสร็จ
ชิล แมทช์ ซื้อ สิน ค้าข้อ ต่ อ วาล์วนํ้ าและถังดับ เพลิงจากไฟร์ว คิ เตอร์ เพื่อ นํ ามาใช้
ซ่อมแซมอุปกรณ์สาํ นักงานของชิลแมทช์ ในราคาตลาด ซึง่ เป็ นราคาทีใ่ กล้เคียงกับ
- ทีช่ ลิ แมทช์ ซือ้ จากผูจ้ าํ หน่ายรายอื่นๆ
-

การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเท่ากับทีซ่ อ้ื จากบุคคลภายนอก
แนวโน้มรายการในอนาคต: ไม่ม ี ทัง้ นี้มผี ลตัง้ แต่ ณ วันทีโ่ อนกิจการแล้วเสร็จ

หน้า 131

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
3.

บริษทั คิวทูเอส จํากัด
(“คิวทูเอส”)

ลักษณะรายการ

3.1 ชิลแมทช์ มีรายได้จากการ
ให้บริการงานด้านสนับสนุน
จากคิวทูเอส
- รายได้จากการให้บริการ
งานด้านสนับสนุ น
- รายได้จากการให้บริการ
งานด้านสนับสนุ นค้างรับ

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

2,583,372
2,583,372

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ชิลแมทช์ มีรายได้ จากการให้บริการบริหารจัดการงานด้านสนับสนุ นแก่ คิวทูเอส
ในด้านการบริการงานการเงินและบัญชี การบริการระบบสารสนเทศ การบริการงาน
บริหารทั ่วไป และการบริการงานเลขานุ การบริษทั เป็ นต้น ซึ่งชิลแมทช์ เรียกเก็บ
2,420,016 จากคิวทูเอส ตามสัญ ญาจ้างบริการโดยมีระยะเวลาให้บ ริก ารตัง้ แต่ 5 ม.ค. 58 31 ธ.ค. 58 ในอัตรา 2,583,372 บาทต่อปี โดยในปี 2559 ชิลแมทช์ ตกลงให้บริการ
2,589,417 บริห ารจัด การงานด้า นสนั บ สนุ น แก่ ค ิว ทู เอส โดยคิด อัต ราค่ า บริก ารรายเดือ น
เดือนละ 403,336 บาท โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 4 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 สัญญาดังกล่าว
มีอายุ 1 ปี และหากไม่มกี ารแจ้งยกเลิกสัญญา สัญญาจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ การจะ
บอกเลิกสัญญาต้องแจ้งคูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยล่วงหน้า 60 วัน
การกําหนดราคา: ราคาทีเ่ กิดขึน้ จริง ซึง่ กําหนดจากประมาณการค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
จริง ซึ่งอ้างอิงประเภทของบริการและปนั ส่วนตามอัตรากําลังคน หรือพื้นที่ใช้งาน
หรือจํานวนระบบงาน หรือจํานวนรายการทีเ่ กิดขึน้
แนวโน้มรายการในอนาคต: ไม่ม ี ทัง้ นี้มผี ลตัง้ แต่ ณ วันทีโ่ อนกิจการแล้วเสร็จ

3.2 ชิลแมทช์ จําหน่ายทรัพย์สนิ
ให้กบั คิวทูเอส
- ลูกหนี้อ่นื
- รายได้อ่นื

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

ชิลแมทช์ จําหน่ายอุปกรณ์สาํ นักงานให้กบั คิวทูเอส เพือ่ ใช้ในการดําเนินงาน
-

การกําหนดราคา: ราคาตามมูลค่าทางบัญช
6,587
6,156 แนวโน้มรายการในอนาคต: ไม่ม ี ทัง้ นี้มผี ลตัง้ แต่ ณ วันทีโ่ อนกิจการแล้วเสร็จ

หน้า 132

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

ตาราง 12.2.3

1.

รายละเอี ย ดรายการระหว่ า งกัน ของบริ ษั ท คิ ว ทู เอส จํา กัด กับ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในปี 2558 และงวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด
วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จํากัด
(“หาญเอ็นยิเนียริง่ ”)

1.1 คิวทูเอส เช่าสํานักงานและ
คลังสินค้าจากหาญเอ็นยิเนียริง่
- ค่าเช่าอาคารสํานักงาน
- เจ้าหนี้อ่นื

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน
2,647,200
-

1,729,260
-

1. คิวทูเอสจ่ายค่าเช่าอาคารสํานักงานเลขที่ 19/7-8 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนพระราม
9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 76.00 ตารางเมตร ใน
อัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 22,800 บาทต่อ
เดือนระยะเวลาตามสัญญาเช่าตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2559 โดย
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 คิวทูเอสได้ขยายพืน้ ทีเ่ ช่าสํานักงานเป็ น 101.00
ตารางเมตร ในอัต ราค่ า เช่ า 300 บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อ เดือ น หรือ เท่ ากับ
30,300 บาทต่ อ เดือ น โดยให้ ม ีผ ลตัง้ แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2559 จนสิ้น สุ ด
สัญ ญาเช่าดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษ ัท ฯ ได้ขอขยายอายุสญ
ั ญาเช่าจนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2559
2. คิว ทู เอสจ่ า ยค่ า เช่ า อาคารสํ า นั ก งานเลขที่ 19/17-22 ซอยศู น ย์ ว ิจ ยั ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พืน้ ทีร่ วม 532.00 ตาราง
เมตร
ในอัต ราค่ า เช่ า 300 บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อ เดือ น หรือ เท่ า กับ
159,600 บาท ต่อเดือนระยะเวลาตามสัญญาเช่าตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2557 30 ธ.ค. 2559 โดยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 คิวทูเอส ได้ขยายพื้นที่เช่า
สํานักงาน
เป็ น 575.00 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 172,500 บาทต่อเดือน โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2559 จนสิน้ สุดสัญญาเช่าดังกล่าว
ทัง้ นี้สาํ หรับสัญญาทีใ่ กล้ครบกําหนดสัญญาเช่า บริษทั ฯอยู่ระหว่างดําเนินการ
ต่อสัญญาเช่า
โดยราคาดังกล่าวเป็ นอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับราคาตลาดของการ
เช่าพื้นที่อาคารสํานักงานที่มลี กั ษณะใกล้เคียงกัน และอยู่ในละแวกใกล้เคีย งกัน
ซึง่ มีราคาค่าเช่าประมาณ 290 - 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน
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บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า
คิ ว ทู เ อสตกลงจ่ า ยค่ า เช่ า พื้ น ที่ อ าคารคลั ง สิ น ค้ า และชั น้ เก็ บ สิ น ค้ า ให้ ก ั บ
หาญเอ็นยิเนี ย ริง่ เพื่อใช้เป็ นสถานที่เก็บสินค้าของบริษ ัท ฯ รวมพื้นที่เช่าเท่ากับ
285 ตารางเมตร โดยจ่ า ยชํ า ระค่ า เช่ า เป็ น รายเดื อ นเดื อ นละ 38,200 บาท มี
ระยะเวลาเช่าตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดย เมือ่ วันที่
16 ธันวาคม 2558 คิวทูเอสได้ขยายพื้นทีเ่ ช่าอาคารคลังสินค้าเป็ น 722.00 ตาราง
เมตร ในอัตราค่าเช่า 85,410 บาทต่อเดือน โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559
จนสิ้น สุ ด สัญ ญาเช่ า ดัง กล่ า ว ทัง้ นี้ สํ า หรับ สัญ ญาที่ใกล้ ค รบกํ า หนดสัญ ญาเช่ า
บริษทั ฯอยูร่ ะหว่างดําเนินการต่อสัญญาเช่า
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาค่าเช่า
ของพืน้ ทีใ่ นบริเวณใกล้เคียง
แนวโน้มรายการในอนาคต: เป็ นรายการทีย่ งั คงมีต่อเนื่องและเป็ นไปตามสัญญาเช่า
อาคารและคลังสินค้า ทัง้ นี้ ภายหลังการโอนกิจการ บริษทั ฯ จะเป็ นผูร้ บั โอนสิทธิ
และภาระผูกพันตามสัญญาเช่าอันเป็ นผลจากการรับโอนกิจการของชิลแมทช์และ
บริษ ัท ย่ อ ย และหากจะเข้าทํารายการเกี่ย วโยงกัน ในอนาคต จะดําเนิ น การตาม
นโยบาย มาตรการและขันตอนการทํ
้
ารายการเกีย่ วโยงกันของ บริษทั ฯ ทีก่ าํ หนดไว้

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน
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บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

1.2 คิวทูเอสรับโอนผลประโยชน์
พนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริง่
- ลูกหนี้อ่นื
- ภาระผูกพันผลประโยขน์
พนักงาน

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

1,151,067
1,151,067

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2557 คิวทู เอสมีก ารปรับ โครงสร้า งบุ ค คลากรของคิวทู เอสโดยการรับ โอน
พนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริง่ มาเป็ นพนักงานของคิวทูเอส โดยมีการทําสัญญาโอน
ทรัพย์สนิ พนักงานระหว่างกัน โดยคิวทูเอสตกลงนับระยะเวลาการทํางานต่อเนื่อง
1,151,067
จากหาญตามกฏหมายแรงงาน นอกจากนี้ คิวทูเอสยังรับโอนสิทธิและภาระผูกพัน
1,151,067
ของพนักงานทัง้ หมด โดยหาญเอ็นยิเนียริง่ ตกลงยอมรับภาระผูกพันผลประโยชน์
พนั ก งานในช่ ว งที่เป็ น พนั ก งานของหาญเอ็น ยิเนี ย ริ่ง จนถึง วัน ที่โ อนย้า ยมาที่
คิวทูเอส
การกําหนดราคา: ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ
แนวโน้มรายการในอนาคต: ภายหลังการโอนกิจการ บริษทั ฯ จะเป็ นผูร้ บั โอนภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงานดังกล่าว อันเป็ นผลจากการรับโอนกิจการของชิลแมทช์
และบริษทั ย่อย และหากจะเข้าทํารายการเกีย่ วโยงกันในอนาคต จะดําเนินการตาม
นโยบาย มาตรการและขันตอนการทํ
้
ารายการเกีย่ วโยงกันของ บริษทั ฯ ทีก่ าํ หนดไว้

1.3 คิวทูเอส มีรายได้จากการ
ให้บริการงานด้านสนับสนุ น
จากหาญเอ็นยิเนียริง่
- รายได้จากการให้บริการ
งานด้านสนับสนุ น
- รายได้คา้ งรับ

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

240,000
240,000

คิวทูเอสมีรายได้จากการให้บริการด้าน การเงิน การจัดทําบัญชี ตลอดจนการนํ าส่ง
เอกสารภาษีต่างๆ ให้กบั หาญเอ็นยิเนียริง่ ซึง่ คิวทูเอสเรียกเก็บค่าบริการจากหาญ
เอ็นยิเนียริง่ ตามสัญญาจ้างบริการจํานวน 20,000 บาทต่อเดือน โดยมีระยะเวลา
120,000 ให้บริการตัง้ แต่ 1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 โดยในปี 2559 คิวทูเอส มีการต่อสัญญา
ให้บริการดังกล่าวภายใต้เงือ่ นไขการให้บริการเช่นเดียวกับปี 2558 โดยมีระยะเวลา
- การให้บริการตัง้ แต่ 1 ม.ค. 59 – 30 มิ.ย. 59
การกํ า หนดราคา: ราคาที่เกิด ขึ้น จริง โดยกํ า หนดจากประมาณการค่ า ใช้จ่า ยที่
เกิดขึน้ จริง ซึ่งอ้างอิงประเภทของบริการและปนั ส่วนตามอัตรากําลังคน หรือพืน้ ที่
ใช้งาน หรือจํานวนระบบงาน หรือจํานวนรายการทีเ่ กิดขึน้
แนวโน้ มรายการในอนาคต: สัญ ญาให้บ ริก ารได้ส้นิ สุ ดลงเมื่อ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน
2559 และไม่ได้มกี ารต่อสัญญาเพือ่ ให้บริการดังกล่าว
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1.4 คิวทูเอส เช่ารถยนต์จากหาญ
เอ็นยิเนียริง่
- ค่าเช่าอื่น
- ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

1.5 คิวทูเอส จ่ายดอกเบีย้ ตั ๋ว
สัญญาใช้เงินทีก่ ยู้ มื จากหาญ
เอ็นยิเนียริง่
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

36,000
-

64,078
-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คิวทูเอสทําสัญญาเช่ารถกระบะกับหาญเอ็นยิเนียริง่ พร้อมอุปกรณ์ และสิง่ อํานวย
ความสะดวกในรถยนต์โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็ นรถสําหรับปฏิบตั งิ านของคิวทูเอส
18,000 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท มีระยะเวลาการเช่าตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 58 – 31
- ธ.ค. 58 โดยในปี 2559 คิวทูเอส มีการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวภายใต้เงือ่ นไขการเช่า
เช่นเดียวกับปี 2558
การกําหนดราคา: อัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาตลาด
แนวโน้มรายการในอนาคต: ภายหลังการรวมกิจการ บริษทั ฯ จะไม่ต่อสัญญาเช่า
ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากบริษัท ฯ จะพิจ ารณาซื้ อ รถกระบะจากบุ ค คลภายนอกเป็ น
สินทรัพย์ของบริษทั ฯ เอง
ในปี 2558 คิว ทูเอสกู้ย ืม เงิน จากหาญเอ็น ยิเนี ย ริง่ เพื่อ ใช้เป็ น เงิน ทุ น หมุ น เวีย น
ในกิจการ
การกําหนดราคา: ราคาตลาดอ้างอิงอัตราดอกเบีย้ จากธนาคารพาณิชย์
- แนวโน้มรายการในอนาคต: ภายหลังการโอนกิจการ หากจะเข้าทํารายการเกีย่ วโยง
- กันในอนาคต จะดําเนินการตามนโยบาย มาตรการและขัน้ ตอนการทํารายการเกีย่ ว
โยงกันของบริษทั ฯ ทีก่ าํ หนดไว้
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บริษทั ฯ

ลักษณะรายการ

2.1 คิวทูเอสใช้บริการงานด้าน
สนับสนุ นจากไฟร์วคิ เตอร์
- ค่าบริหารส่วนกลาง
- เจ้าหนี้อ่นื

2.2 คิวทูเอสใช้บริการงานบริหาร
ส่วนกลาง(คลังสินค้า)จากไฟร์
วิคเตอร์
- ค่าบริหารส่วนกลาง
- เจ้าหนี้อ่นื

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

6,628,800
-

-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คิว ทู เอสมีค่ า ใช้จ่ า ยจากการใช้บ ริก ารงานด้า นสนั บ สนุ น จากไฟร์ว ิค เตอร์ เช่ น
ค่ า บริก ารงานธุ รการ (ค่ า ไฟฟ้ า นํ้ า ประปา ค่ า ทํ า ความสะอาด) ค่ า รัก ษาความ
1,380,000 ปลอดภัย เป็ นต้น ซึง่ คิวทูเอส จ่ายชําระให้กบั ไฟร์วคิ เตอร์ ตามสัญญาจ้างบริการที่
- โดยมีระยะเวลาการใช้บริการตัง้ แต่ 1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59 ในอัตรา 230,000 บาท
ต่อเดือน
การกําหนดราคา: ราคาทีเ่ กิดขึน้ จริง ซึง่ กําหนดจากประมาณการค่าใช้จา่ ยทีค่ าดว่า
จะเกิดขึน้ โดยประมาณการอัตรากําลังคนตามงบประมาณประจําปี ในแต่ละประเภท
ของบริการและปนั ส่วนตามอัตรากําลังคน หรือพื้นที่ใช้งานหรือจํานวนระบบงาน
หรือจํานวนรายการทีเ่ กิดขึน้
แนวโน้มรายการในอนาคต ไม่ม ี ทัง้ นี้มผี ลตัง้ แต่ ณ วันทีโ่ อนกิจการแล้วเสร็จ

คิว ทู เอส มีค่ า ใช้ จ่ า ยจากการใช้ บ ริก ารงานบริห ารส่ ว นกลาง(คลัง สิน ค้ า ) จาก
ไฟร์วคิ เตอร์
เนื่ อ งจากในช่ ว งเวลาดัง กล่ า ว คิว ทู เอสอยู่ ในระหว่า งการจัด หาพนั ก งานระดับ
120,000 หัวหน้างานเพื่อรับผิดชอบในการบริหารงานส่วนกลางทีเ่ กีย่ วกับคลังสินค้า บริษทั ฯ
120,000 จึงใช้บริการจากไฟร์วคิ เตอร์ โดยมีการจัดทําสัญญาจ้างบริหารส่วนกลางระหว่างกัน
เป็ น ระยะเวลา 7 เดือ น ตัง้ แต่ ว นั ที่ 1 ม.ค. 59 – 31 ก.ค. 59 ในอัต ราค่ า บริก าร
เดือนละ 20,000 บาท
การกําหนดราคา: อัตราค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง ซึง่ อ้างอิงค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงโดย
พิจารณาแต่ละประเภทของบริการและปนั ส่วนตามอัตรากําลังคน หรือพืน้ ทีใ่ ช้งาน
หรือจํานวนรายการทีเ่ กิดขึน้
แนวโน้มรายการในอนาคต: ไม่ม ี ทัง้ นี้มผี ลตัง้ แต่ ณ วันทีโ่ อนกิจการแล้วเสร็จ (โดย
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 คิวทูเอสได้ยกเลิกสัญญาบริการงานบริหารส่วนกลาง
(คลังสินค้า)กับไฟร์วคิ เตอร์แล้ว เนื่องจาก
คิวทูเอส ได้จดั หาพนักงานของคิวทู
เอสมาทําหน้าทีด่ งั กล่าวได้แล้ว โดยคิวทูเอสจะจ่ายชําระค่าบริการทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว
ภายในเดือนสิงหาคม 2559)
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2.3 คิวทูเอสซือ้ และจ่ายค่าติดตัง้
อุปกรณ์ถงั ดับเพลิงให้กบั
ไฟร์วคิ เตอร์
- ค่าติดตัง้ อุปกรณ์และ
เครือ่ งมือ
- เจ้าหนี้การค้า
3.

บริษทั ชิลแมทช์ จํากัด
(“ชิลแมทช์”)

3.1 คิวทูเอสใช้บริการงานด้าน
สนับสนุ นจากชิลแมทช์
- ค่าบริการวิชาชีพการ
จัดการ
- ค่าบริการวิชาชีพการ
จัดการ ค้างจ่าย

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

800
856

2,583,372
2,583,372

3.2 คิวทูเอสซือ้ สินค้าจากชิลแมทช์
- อุปกรณ์สาํ นักงาน
- เจ้าหนี้อ่นื

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คิวทูเอส ซือ้ สินค้าและจ่ายค่าติดตัง้ อุปกรณ์ถงั ดับเพลิงให้กบั ไฟร์วคิ เตอร์ เพือ่ ติดตัง้
ในห้องประชุมของคิวทูเอสเพื่อความปลอดภัย โดยจ่ายชําระในราคาตลาดซึ่งเป็ น
ราคาเดียวกันกับทีค่ วิ ทูเอสซือ้ จากผูจ้ าํ หน่ายรายอื่นๆ
การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเท่ากับทีซ่ อ้ื จากบุคคลภายนอก
แนวโน้มรายการในอนาคต: ไม่ม ี ทัง้ นี้มผี ลตัง้ แต่ ณ วันทีโ่ อนกิจการแล้วเสร็จ
คิวทูเอสมีค่าใช้จา่ ยจากการใช้บริการงานด้านสนับสนุ นจากชิลแมทช์ โดยใช้บริการ
ในด้านการบริการงานการเงินและบัญชี การบริการระบบสารสนเทศ การบริการงาน
บริหารทัวไป
่ และการบริการงานเลขานุ การบริษทั เป็ นต้น ซึ่งเรียกเก็บค่าบริการ
ดังกล่าวตามสัญญาจ้างบริการโดยมีระยะเวลาใช้บริการตัง้ แต่ 5 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค.
2,420,016 58 ในอัตรา 2,583,372 บาทต่ อปี โดยในปี 2559 คิวทูเอสตกลงใช้บริก ารบริห าร
จัดการงานด้านสนับสนุ นจากชิลแมทช์ โดยจ่ายชําระค่าบริการรายเดือน เดือนละ
2,589,417 403,336 บาท โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 4 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 สัญญาดังกล่าวมีอายุ 1
ปี และหากไม่มกี ารแจ้งยกเลิกสัญญา สัญญาจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ การจะบอกเลิก
สัญญาต้องแจ้งคูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยล่วงหน้า 60 วัน
การกําหนดราคา: ราคาทีเ่ กิดขึน้ จริง ซึง่ กําหนดจากประมาณการค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
จริง ซึ่งอ้างอิงประเภทของบริการและปนั ส่วนตามอัตรากําลังคน หรือพื้นที่ใช้งาน
หรือจํานวนระบบงาน หรือจํานวนรายการทีเ่ กิดขึน้
แนวโน้มรายการในอนาคต: ไม่ม ี ทัง้ นี้มผี ลตัง้ แต่ ณ วันทีโ่ อนกิจการแล้วเสร็จ
คิวทูเอสซือ้ อุปกรณ์สาํ นักงานจากชิลแมทช์ เพือ่ ใช้ในการดําเนินงาน
การกําหนดราคา: ราคาตามมูลค่าทางบัญชี
6,156
แนวโน้มรายการในอนาคต: ไม่ม ี ทัง้ นี้มผี ลตัง้ แต่ ณ วันทีโ่ อนกิจการแล้วเสร็จ
6,587
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
4.

ลักษณะรายการ

4.1 บริษทั สร้อยสวรรค์ จํากัด คิวทูเอสมีรายได้จากการให้บ ริก าร
(“สร้อยสวรรค์”)
ง า น ด้ า น บั ญ ชี ให้ กั บ กิ จ ก า ร ที่
เกีย่ วข้องกัน
4.2 บริษทั ชาญณรงค์ โฮลดิง้
- รายได้สนับสนุนบริการ
กรุป จํากัด
- รายได้คา้ งรับ
(“ชาญณรงค์ โฮลดิง้ ”)

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

24,000
24,000

แนวโน้ มรายการในอนาคต: ภายหลังการโอนกิจการ หาก จะเข้าทํารายการเกี่ยว
โยงกันในอนาคต บริษทั ฯ จะดําเนินการตามนโยบาย มาตรการและขัน้ ตอนการทํา
รายการเกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ทีก่ าํ หนดไว้

4.4 บริษทั ปิ ยราษฎร์แลนด์
แอนด์เฮ้าส์ จํากัด
(“ปิยราษฎร์”)

นายเจน ชาญณรงค์

คิวทูเอส มีรายได้จากการให้บริการด้าน การเงิน การจัดทําบัญชี ตลอดจนการนําส่ง
เอกสารภาษีต่างๆ ให้กบั กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน ได้แก่ สร้อยสวรรค์ ชาญณรงค์ มา
เธอร์แลนด์ และปิ ยราษฎร์ ซึ่งคิวทูเอส เรียกเก็บค่าบริการจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว ตามสัญ ญาจ้างบริการจํานวน 500 บาทต่อเดือน โดยมีระยะเวลาตัง้ แต่
- 1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 โดยสัญ ญาให้บ ริก ารได้ส้นิ สุ ด ลงเมื่อ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
- 2558 และปจั จุบนั ไม่ได้มกี ารต่อสัญญาเพือ่ ให้บริการระหว่างกัน
การกําหนดราคา: ราคาทีเ่ กิดขึน้ จริง ซึง่ กําหนดจากประมาณการค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
จริง โดยอ้างอิงประเภทของบริการและปนั ส่วนตามอัตรากําลังคน หรือพืน้ ทีใ่ ช้งาน
หรือจํานวนระบบงาน หรือจํานวนรายการทีเ่ กิดขึน้

4.3 บริษทั มาเธอร์แลนด์
พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด
(“มาเธอร์แลนด์”)

5.

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

หมายเหตุ : โดยเมือ่ วันที ่ 27 ตุลาคม 2558 ปิ ยราษฎร์ ได้จดทะเบียนเลิกบริษทั ซึง่
นายทะเบียนได้รบั จดทะเบียนแล้วและได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี เมือ่ วันที ่
16 ธันวาคม 2558
5.1 คิวทูเอสเช่าอาคารสํานักงาน
จากคุณเจน
- ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
- ค่าเช่าอาคาร

8,850
168,150

คิวทูเอส ทําสัญญาเช่าอาคาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการค้าธุรกิจและ
เป็ นทีท่ ําการสํานักงานของคิวทูเอส ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 17,700 บาท โดยจ่าย
ชําระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนและมีระยะเวลาการเช่าตัง้ แต่วนั ที่ 15 มี.ค.
8,850
58 – 14 มี.ค. 61
97,350
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาค่าเช่า
ของพืน้ ทีใ่ นบริเวณใกล้เคียง
แนวโน้มรายการในอนาคต: เป็ นรายการทีย่ งั คงมีต่อเนื่องและเป็ นไปตามสัญญาเช่า
อาคาร ทัง้ นี้ ภายหลังการโอนกิจการ บริษทั ฯ จะเป็ นผูร้ บั โอนสิทธิและภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่าอันเป็ นผลจากการรับโอนกิจการของชิลแมทช์และบริษทั ย่อย และ
หากจะเข้าทํารายการเกี่ยวโยงกันในอนาคตจะดําเนินการตามนโยบาย มาตรการ

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

หน้า 139

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

รอบปี สิ้ นสุดวันที่ รอบหกเดือนสิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
และขันตอนการทํ
้
ารายการเกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ทีก่ าํ หนดไว้

6.

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

6.1 ค่าเบีย้ ประกันภัยรถยนต์
- ค่าเบีย้ ประกันรถยนต์
- ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

24,000
24,000

คิวทูเอสจ่ายคืนค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของผู้บริหาร ตามนโยบายของคิวทูเอส
- โดยคุ ณ ธรรมนู ญ ได้ทํ า การสํา รองจ่า ยแทนคิว ทู เอส ไปก่ อ น แล้ ว จึง นํ า ค่ า เบี้ย
- ประกันภัยรถยนต์ดงั กล่าวมาเบิกกับคิวทูเอส
การกําหนดราคา: ราคาทีเ่ กิดขึน้ จริง
แนวโน้มรายการในอนาคต: ภายหลังการโอนกิจการ หากจะเข้าทํารายการเกีย่ วโยง
กันในอนาคต จะดําเนินการตามนโยบาย มาตรการและขัน้ ตอนการทํารายการเกีย่ ว
โยงกันของ บริษทั ฯ ทีก่ าํ หนดไว้

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน
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บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

12.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกันหลายรายการ ซึ่งการทํารายการ
ดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นการดําเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุ นธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
โดยมีการกําหนดราคาของทํารายการต่างๆ ทีเ่ ป็ นราคาตลาดหรือราคายุตธิ รรมเทียบเคียงได้กบั การทํารายการ
กับ บุค คลภายนอกอื่น ยกเว้น สิน ทรัพ ย์ดํา เนิน งานทีม่ กี ารโอนย้า ยระหว่า งบริษ ทั ในกลุ่ม ตามการโอนย้า ย
พนักงานเพื่อการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเครื่องคอมพิวเตอร์ทม่ี อี ายุการใช้
งานมานานแล้ว และได้รบั การ Upgrade และดูแลให้อยู่ในสภาพการใช้งานทีด่ ี การโอนย้ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้
กําหนดจากมูลค่าตามบัญชีเป็ นสําคัญ ซึ่งการทํารายการระหว่างกันต่างๆ ทีผ่ ่านมาล้วนมีความสมเหตุสมผลและ
มีราคาทีย่ ุตธิ รรม
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจําเป็ น
และสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ในตาราง 12.2.1)
12.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทํารายการระหว่างกัน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มมี ติกําหนดนโยบายและ
ขัน้ ตอนการอนุ มตั ิรายการระหว่างกันของบริษทั กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุม บุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ข้อ บังคับ ประกาศคํ า สังหรื
่ อ ข้อ กํ าหนดของสํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งดังกล่าว รวมถึง
การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน
การบัญชีทก่ี าํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทัง้ นี้ ผูท้ อ่ี าจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือ
มีสว่ นได้เสียในการทํารายการ จะไม่สามารถมีสว่ นร่วมหรือไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าวได้
ในกรณีทก่ี ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษทั หรือ
ที่ป ระชุ ม ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ฯ บริษัท ฯ จะจัดให้ม ีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา และ
ให้ความเห็นเกีย่ วกับความจําเป็ นในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ การทํารายการระหว่างกัน ที่เป็ น รายการทางการค้าที่ม ีเงื่อนไขการค้าทัวไป
่ และการทํารายการ
ทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงือ่ นไขการค้าทัวไป
่ หรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มหี ลักการดังนี้
การทํารายการทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าทัวไป
่
การทํารายการทีเ่ ป็ นรายการทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าทัวไปที
่ เ่ กิดขึน้ ระหว่างบริษทั ฯ กับ บุคคลทีอ่ าจ
มีค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคต บริษัท ฯได้
กําหนดกรอบการทํารายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผ่าน
การพิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นหลักการจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว โดยเมื่อมีการทําธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของ
บริษัทฯ สามารถอนุ มตั ิก ารทําธุรกรรมได้ โดยทําธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าใน
ลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm’s Length Basis) และ
จะต้องเป็ นรายการทางการค้าทีบ่ ริษทั ฯ กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็ นรายการทางการค้าซึง่ บริษทั
ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทําเพื่อสนับสนุ นธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็ น
ธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึง่ รวมถึงเงือ่ นไขทางการค้า ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน
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1. ราคาและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั หรือให้กบั บุคคลทัวไป
่
2. ราคาและเงือ่ นไขทีบ่ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันให้กบั บุคคลทัวไป
่
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ สามารถแสดงได้ว่าผูป้ ระกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษทั ฯ
ให้กบั บุคคลทัวไป
่
ทัง้ นี้ เมื่อ มีก ารทําธุ รกรรมที่ม ีข้อตกลงทางการค้าที่เป็ น Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกล่า วข้างต้น
ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะเป็ นผู้พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุ มตั ิแล้ว จะจัดทํา
รายงานสรุปการทําธุรกรรมรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อรายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบ
รายการ ในกรณี ท่กี รรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่า มีการดําเนิ นการที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายที่
กําหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั จะร่วมกันดําเนินการเพือ่ หาทางแก้ไขต่อไป
การทํารายการทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงือ่ นไขการค้าทัวไป
่ หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ
การทํารายการทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงือ่ นไขการค้าทัวไป
่ หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างบริษทั ฯ
กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคต
บริษัท ฯ จะต้อ งเสนอให้ค ณะกรรมการตรวจสอบ พิจ ารณาและให้ค วามเห็น เกี่ย วกับ ความจํา เป็ น และความ
เหมาะสมในการเข้าทํารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงือ่ นไขในการเข้าทํารายการนัน้ ๆ และมีการ
เปรียบเทียบกับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิต่อไป ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มคี วามชํานาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญ ชีของบริษัทฯ
เป็ น ผู้ให้ค วามเห็น เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ดังกล่าว เพื่อนํ าไปใช้ป ระกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น (แล้ว แต่ ก รณี ) ซึ่ง ผู้ท่ีอ าจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ หรือมีสว่ นได้เสียในการทํารายการ จะไม่สามารถมีสว่ นร่วมหรือไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุ มตั กิ าร
ทํารายการระหว่างกันดังกล่าว
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีของบริษทั (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
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12.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุ นธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
เช่น การเช่าพืน้ ที่อาคารเพื่อใช้เป็ นที่ตงั ้ สํานักงาน การเช่าคลังสินค้า การเช่ารถยนต์ การให้บริการบริหารงาน
ด้านสนับสนุน จะยังคงมีอยูต่ ่อไป สําหรับรายการระหว่างกันทีย่ งั คงมีต่อไป หรืออาจเกิดขึน้ ใหม่ในอนาคตจะมีการ
กําหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็ นธรรม และไม่
ก่ อ ให้เกิด การถ่ า ยเทผลประโยชน์ รวมทัง้ คํา นึ งถึง ผลประโยชน์ ข องบริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ยเป็ น สํา คัญ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุ น
ธุรกิจปกติเป็ นรายไตรมาส
ทัง้ นี้ รายการระหว่างกัน ที่อ าจเกิด ขึ้น ในอนาคตนั น้ คณะกรรมการบริษัท ต้อ งปฏิบ ัติให้เป็ น ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํา
รายการเกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่กี ําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
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13. ขอมูลลทางการเงินทีท่สําคัญ
งบกาารเงิน
13.1

ผูสอบบัญชีของบริษัท
ป

ชื่อผูสอบบั
ส
ญชี

2556
2557
2558
ไตรมมาสที่ 2 ป 2558
ไตรมมาสที่ 2 ป 2559

นายประวิทยย วิวรรณธนานุต ร
นายประวิทยย วิวรรณธนานุต ร
นายประวิทยย วิวรรณธนานุต ร
นายประวิทยย วิวรรณธนานุต ร
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิ จ

13.2

ผูสอบบัญชีรับ
บริษัทผูสสอบบัญชี
อนุญาตเลลขที่
4917
บริษัท พีวี อออดิท จํากัด
4917
บริษัท พีวี อออดิท จํากัด
4917
บริษัท พีวี อออดิท จํากัด
4917
บริษัท พีวี อออดิท จํากัด
4301
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
ญ จํากัด

สรุปรายงาานการสอบบัญชี
ญ

งบการเงิ นสํ
น า หรั บ ป 2556 ตรวจสออบโดย นายปประวิ ท ย วิ ว รรณธนานุ ต ร ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
เลขทะะเบียน 4917 แห
แ งบริษัท พีวีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบบัญชีที่ไดรับคววามเห็นชอบจจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ก
ได
แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตตองบการเงินที่ ตรวจสอบ และมีความเห็นวางบการเงินขอองบริษัทฯ ไดแสดงฐานะ
แ
การเงิงิน ผลการดําเนินินงาน และกรระแสเงินสด สําาหรับปสิ้นสุดวัวนเดียวกัน โดดยถูกตองตามทที่ควรในสาระสสําคัญตาม
หลักกการบัญชีที่รับรองทั
ร ่วไป อยางไรก็
ง ตาม ผูสออบบัญชีขอใหสัสงั เกตุหมายเหตุประกอบงบกการเงิน โดยในนระหวางป
2556 บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการ
า
รบัญชี เรื่อง ภาาษีเงินได มาถืถือปฏิบัติเพื่อจััดทําและนําเสนนองบการเงินนี้ และไดมี
การปรับยอนหลังผลกระทบของกการใชมาตรฐาานการบัญชีดังกล
ง าว โดยผูสอบบั
ส ญชีไมไดดแสดงความเหห็นอยางมี
เงื่อนไไขเกี่ยวกับเรื่องดั
ง งกลาว
งบการเงินสํ
น าหรับป 25557 ตรวจสอบบโดย นายประะวิทย วิวรรณธนานุตร
ผูสอบบัญชีรัรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4917 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากั ัด ซึ่งเปนผูสอบบั
อ ญชีที่ไดรบความเห็
ับ
นชออบจากสํานักงาาน ก.ล.ต.
ไดแสสดงความเห็นววา งบการเงินของบริ
น
ษัทฯ ไไดแสดงฐานะะทางการเงิน ผลการดําเนินนงาน และกระะแสเงินสด
สําหรัับปสิ้นสุดวันเดีดียวกัน โดยถูกต
ก องตามที่ควรรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
ญ
นการรายงานททางการเงิน
งบการเงินสํ
น าหรับป 25558 ตรวจสอบบโดย นายปรระวิทย วิวรรณ
ณธนานุตร
ผูสอบบัญชีรัรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4917 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากั ัด ซึ่งเปนผูสอบบั
อ ญชีที่ไดรบความเห็
ับ
นชออบจากสํานักงาาน ก.ล.ต.
ไดแสสดงความเห็นววา งบการเงินของบริ
น
ษัทฯ ไไดแสดงฐานะะทางการเงิน ผลการดําเนินนงาน และกระะแสเงินสด
สําหรัับปสิ้นสุดวันเดีดียวกัน โดยถูกต
ก องตามที่ควรรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
ญ
นการรายงานททางการเงิน
งบการเงินสํ
น าหรับงวดหหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สอบทาานโดย นายประวิทย
วิวรรณ
ณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุ
อ ญาต เลขทะะเบียน 4917 แห
แ งบริษัท พีวีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบบัญชีที่ได
รับคววามเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ผูสอบบบัญชีไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลททางการเงินระะหวางกาล
ดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐฐานการบัญชี ฉฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระะหวางกาล ในนสาระสําคัญจากการสอบ
ทานขของผูสอบบัญชี
งบการรเงินสําหรับงวดหกเดื
ง
อน สิ้นสุดวันที่ 30
3 มิถุนายน 2559 สสอบทานโดยนนายชวาลา
เทียนนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขททะเบียน 43011 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับคววามเห็นชอบจจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ก
ผูสอบบบัญชีไมพบสิ่งที ่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูล
ทางกการเงินระหวางกาลดั
ง
งกลาวไไมไดจัดทําขึ้นนตามมาตรฐานนการบัญชี ฉบัับที่ 34 เรื่อง ““งบการเงินระหหวางกาล”
ในสารระสําคัญจากกาารสอบทานขอองผูสอบบัญชี
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13.3

ตารางสรุปงบการเงิ
ป
นขอองบริษัทฯ

งบแสดงฐานะกการเงิน

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนนชั่วคราว
ลูกหนี้กาารคาและลูกหนี้อือน่ื
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยงไม
งั เรียกเก็บ
สินคาคงงเหลือ
สินทรัพยยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
อุปกรณ
สินทรัพยยไมมีตัวตน
สินทรัพยยภาษีเงินไดรอตััดบัญชี
สินทรัพยยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพพย
หนีนี้สินและสวนขอองผูถือหุน
หนี้สินหมุนนเวียน
เงินเบิกเเกินบัญชีและเงินกู
น ยืมระยะสั้นจากก
สถาบันการเเงิน
เจาหนี้กการคาและเจาหนี้อือ่นื
ภาษีเงินนไดคางจาย
ประมาณ
ณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกกพันผลประโยชนนพนักงาน
หนี้สินไมมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถถืือหุน
ทุนจดทะะเบียน
ทุนที่ออกกและชําระแลว
สวนเกินนมูลคาหุน
กําไรสะสสม
จัดสรรรแลว - สํารองตตามกฎหมาย
ยังไมมไดจัดสรร
รวมสวนขอองผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถืถอื หุน
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ป 25558
ตรวจสสอบ
ลาน
บาท
%

ณ วันที
น ่ 31 ธันวาคม
ป 2557
ตรวจสอบ
ลาน
า
บาาท
%

ป 2556
ตรวจสอบบ
ลาน
บาท
%

4.48
2.52
47.20 28.27
22.69 130.18
3.08
6.21
17.74 102.16
0.52
1.54
95.71 270.88

0.90
1 0.05
446.26
2.21
336.31
0.55
996.27

ณ วันที
น ่ 30
มิถุนายยน 2559
สอบ
บทาน
ลาน
บาท
%

28.18
256.68
116.90
13.05
114.31
6.49
535.61

4.95
45.11
20.55
2.29
20.09
1.14
94.13

25.66
270.16
129.86
17.63
101.52
2.98
547.81

1.28
16.22
6.72
3.45
5.73
33.40
569.01

0.22
2.85
1.18
0.61
1.01
5.87
100.00

0.00
12.81
5.48
1.48
4.79
24.56
572.37

0.00
88.57
2.78
0.09
10.26
101.70

0.00
16.75
0.49
0.02
0.62
17.87

0.00
88.20
5.84
0.39
6.30
100.73

0.00 10.00
15.41 80.19
1.02
7.29
0.07
0.00
1.10
3.15
17.60 100.63

3.55
228.50
2.59
0.00
1.12
335.76

0.00
72.90
2.10
0.03
3.37
78.40

0.00
13.82
0.40
0.01
0.64
14.86

9.84
5.67
15.51
117.21

1.73
1.00
2.73
20.60

6.40
4.71
11.11
111.84

1.12
5.04
0.82
0.00
1.94
5.04
19.54 105.67

1.79
0.00
1.79
337.55

10.38
6.24
16.62
95.02

1.97
1.18
3.15
18.01

175.00
175.00
218.31

30.76
30.76
38.37

175.00
175.00
218.31

30.57
30.57
38.14

223.10
223.10
1.81

175.00
175.00
218.31

33.17
33.17
41.37

11.84
46.65
451.80
569.01

2.08
8.20
79.40
100.00

9.53
57.69
460.53
572.37

0.00
0.00
0.00
2.24
7.54
2.68
0.96
0.19
0.07
0.26
2.76
0.98
0.84
0.01
0.00
4.29 10.50
3.73
100.00 281.38 1000.00

65.00
65.00
5.10

1.67
6.50
2.31
10.08 99.11 335.22
80.46 175.71 662.45
100.00 281.38 1000.00

19.36
221.65
121.36
8.59
114.88
8.51
494.35

3.67
42.01
23.00
1.63
21.77
1.61
93.69

0.74
0.14
14.18
2.69
9.76
1.85
2.45
0.46
6.16
1.17
33.29
6.31
527.64 100.00

11.84
2.24
27.47
5.21
432.62 81.99
527.64 100.00
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซซลูชั่นส จํากัด (มมหาชน)
สําหรั
ห บปสิ้นสุดวันที่ 331 ธันวาคม
งบกําไรขาาดทุน
เบ็ดเสสร็จ

สําหรับงวดหกเดืดือนสิ้นสุดวันที่ 30
3 มิถุนายน

ป 2558

ป 2557

ป 2556

ป 2559

ป 2558

ตรวจสอบ

ตรวจสอบบ

ตรรวจสอบ

สอบทาน

สออบทาน

ลานบาท
น

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท
ท

%

รายไดจากกาารขาย
และบริการ

5
567.54

100.00

572.04

1100.00

518.661

100.00

282.34

1000.00

271.066

96.00

ตนทุนขายแลละบริการ
กําไรขั้นตน

4425.79
141.75

75.02
24.98

422.05
149.99

73.78
26.22

369.888
148.773

71.32
28.68

220.15
62.19

777.97
222.03

199.199
71.877

70.55
25.46

รายไดอื่น

15.41

2.72

11.39

1.99

2.665

0.51

9.59

33.40

10.377

3.67

คาใชจายในกการขาย

34.39

6.06

28.66

5.01

27.664

5.33

16.11

55.70

17.222

6.10

คาใชจายในกการบริหาร

66.16

11.66

55.12

9.64

46.664

8.99

35.90

122.71

33.377

11.82

ตนทุนทางกาารเงิน
กําไรกอนภาาษีเงินได

0.00
56.61

0.00
9.97

0.43
77.17

0.08
13.49

0.668
76.442

0.13
14.74

0.00
19.77

00.00
77.00

0.000
31.655

0.00
11.21

ภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําาหรับป

10.41
46.20

1.83
8.14

16.56
60.61

2.89
10.60

15.226
61.116

2.94
11.79

3.95
15.82

11.40
55.60

5.466
26.199

1.93
9.28

กําไรตอหุนขขั้น
พื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้ันพื้นฐาน
0.13
จํานวนหุนสาามัญถัว
เฉลี่ย (หุน)
350,0000,000

0.25
243,260,274

0.447
130,000,0000

0.05

0.077

350,000,000

350,000,0000

สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสสดจากกิจกรรมมดําเนินงาน
กําไรกอนภาาษีเงินได
รายการปรับบกระทบกําไรกอนภาษี
น เงินได
คาเสื่อมราคาและรายการรตัดจายสินทรัพยยไมมีตัวตน
หนี้สูญแและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (กกลับรายการ)
(กําไร) ขขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
(กําไร) ขขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน
(กําไร) ขขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยังไม
ไ เกิดขึ้นจริง
(กําไร) ขขาดทุนที่ยังไมเกิดจากการปรับมูลค
ล าของเงินลงทุน
ชั่วคราว
คาใชจายภาระผูกพันผลปประโยชนพนักงาาน
ดอกเบีย้ยรับและเงินปนผลลรับ
ดอกเบีย้ยจาย
กําไรจากกาารดําเนินงานกอนการเปลี
น
ย่ นแปลงงในสินทรัพยและะหนี้สิน
ดําเนินงาน

สวนที่ 3 (133) ขอมูลทางการรเงินทีส่ ําคัญ

ป 25558
ป 2557
ป 2556
ตรวจสสอบ ตรวจสอบ
บ ตรวจสอบ
ลานบบาท ลานบาท
ท ลานบาท

สําหรับงวดดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
3 มิถุนายน
2559
2558
สอบทาน สอบทาน
ลานบาท
ลานบาท

56..61

77.17

76.42

19.77

31.65

4..32
0..95
0..67
(2.664)
0..19

2.73
0.39
(1.400)
(0.499)
0.40

1.80
0.78
3.90
(0.45)
1.31

2.36
0.36
1.36
0.22
1.57
(0.36)

2.33
0.42
1.16
(0.89)
(4.14)
0.36

2..49
0..75
(0.559)
-

(0.744)
2.77
(0.088)
0.43

(0.08)
2.90
(0.06)
0.68

(7.13)
0.54
(0.29)
-

2.02
0.59
(0.23)
-

62..75

81.18

87.20

18.40

33.27
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซซลูชั่นส จํากัด (มมหาชน)
สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกระแสเงินสด

การเปลี่ยนแแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน (เพิมขึ
ม่ ้น) ลดลง
ลูกหนี้กาารคาและลูกหนี้อือน่ื
งานระหวางทํา
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยงไม
งั เรียกเก็บ
สินคาคงงเหลือ
เงินฝากสถาบันการเงินตดภาระหลั
ติ
กประกกัน
สินทรัพยยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยยไมหมุนเวียนอืน่
การเปลี่ยนแแปลงในหนี้สินดําเนิ
า นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
(
เจาหนี้กการคาและเจาหนี้อือ่นื
ประมาณ
ณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายชําระภาระผูกพันผลปประโยชนพนักงาาน
หนี้สิ้นไมมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ ((จาย) จากการดํดําเนินงาน
รับดอกเบี้ยแและเงินปนผล
จายภาษีเงินนได

ป 25558
ป 2557
ป 2556
ตรวจสสอบ ตรวจสอบ
บ ตรวจสอบ
ลานบบาท ลานบาท
ท ลานบาท

สําหรับงวดดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
3 มิถุนายน
2559
2558
สอบทาน สอบทาน
ลานบาท
ลานบาท

12..00
4..59
(13.446)
(1.228)
(3.447)
(0.994)

(0.066)
(11.433)
2.04
(1.966)
(4.788)

(10.78)
0.19
(4.48)
(4.42)
0.80
0.01

(0.15)
4.45
(1.90)
0.55
(6.68)
(0.44)

(3.08)
(7.18)
0.43
(1.31)
(0.57)

0..14
(0.330)
3..95
(0.334)
0..96
64..60
0..59
(14.884)

7.61
0.39
3.15
(1.422)
4.71
79.43
0.08
(16.722)

7.48
(0.92)
(0.69)
74.39
0.06
(18.32)

(22.77)
(0.05)
(0.16)
0.57
(8.18)
0.29
(3.62)

(17.31)
(0.11)
(7.21)
0.54
(2.51)
0.23
(7.26)

50..35

62.79

56.13

(11.51)

(9.54)

12..76
(6.889)
(2.008)
0..88

(240.700)
(7.966)
(5.433)
0.14

(28.00)
(4.00)
(0.04)
0.36

40.58
(0.39)
(2.94)
0.44

53.99
(5.84)
(1.15)
0.88

4..67

(253.955)

(31.68)

37.69

47.89

(52.550)
-

50.00
(60.000)
(0.444)
(98.999)
323.73

18.96
(21.71)
13.00
(13.00)
(0.68)
(27.63)
-

(35.00)
-

(52.49)
-

(52.550)

214.30

(31.06)

(35.00)

(52.49)

2..52

23.14

(6.61)

(8.82)

(14.14)

เงินสดและะรายการเทียบเททาเงินสด ณ วันที
น ่ 1 มกราคม

25..66

2.52

9.13

28.18

25.66

เงินสดและะรายการเทียบเททาเงินสด ณ วันที
น ่ 31 ธันวาคม

28..18

25.66

2.52

19.36

11.52

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิ
จ จกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสสดจากกิจกรรมมลงทุน
เงินลงทุนนชั่วคราว
เงินสดจาายซื้ออุปกรณ
เงินสดจาายซื้อสินทรัพยไมมมีตัวตน
เงินรับจาากการจําหนายอุอปกรณ
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิ
จ จกรรมลงท
ทุน
กระแสเงินสสดจากกิจกรรมมจัดหาเงิน
เงินรับจาากเงินกูยืมระยะสสั้นจากสถาบันกาารเงิน
จายชําระเงินกูยืมระยะสันจากสถาบั
น้
นการรเงิน
เงินรับจาากเงินกูยืมระยะสสั้นจากบุคคลหรือกิ
อ จการที่เกี่ยวขอองกัน
จายชําระเงินกูยืมระยะสันจากบุ
น้
คคลหรือกิจการที่เกี่ยวของงกัน
จายดอกกเบี้ย
เงินปนผผลจาย
เงินรับจาากการเพิ่มทุนหุนสามั
น
ญ
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในนกิจกรรมจัดหาเเงิน
เงินสดและะรายการเทียบเททาเงินสดเพิ่มขึน(ลดลง)
้น
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซซลูชั่นส จํากัด (มมหาชน)
อัตราส
ร วนทางการเเงิน
อัตราสวนนสภาพคลอง (LLiquidity ratio)
อัตราสวนสภาาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาาพคลองกระแสเงิงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนนเวียนลูกหนี้การรคา (เทา) 1)
ระยะเวลาเก็บบหนี้เฉลี่ย (วัน) 1))
อัตราสวนหมุนนเวียนสินคาคงเหหลือ (เทา) 1)
ระยะเวลาขายยสินคาเฉลี่ย (วัน)
น 1)
อัตราสวนหมุนนเวียนเจาหนี้การรคา (เทา) 1)
ระยะเวลาชํารระหนีเ้ ฉลี่ย (วัน) 1)
Cash Cycle (วัน) 1)
อัตราสวนนแสดงความสาามารถในการหาากําไร (Profitabbility ratio)
อัตรากําไรขัน้นตน (%)
อัตรากําไรจากกการดําเนินงาน (%)
อัตราสวนกําไไรอื่น (%)
อัตราสวนเงินนสดตอการทํากําไร
ไ (%)
อัตรากําไรสุททธิ (%)
อัตราผลตอบแแทนผูถือหุน (%))1)

2558

2557

2556

30-มิ.ย.-59

5.27
3.95
0.50
4.71
76.41
4.82
74.74
6.20
58.03
93.12

5.44
4.23
0.62
4.44
81.16
5.12
70.27
6.31
57.02
94.41

2.69
1.60
0.57
4.14
86.97
4.29
83.95
6.01
59.87
111.05

6.31
4.62
-0.13
4.93
73.03
4.70
76.52
7.19
50.08
99.48

24.98
7.26
2.64
122.21
7.93
10.13

26.22
11.50
1.95
95.45
10.39
19.05

28.68
14.22
0.51
76.09
11.73
38.48

22.03
3.61
3.28
-113.04
5.42
7.15

8.10
348.05
1.02

14.20
622.51
1.37

23.38
981.45
1.99

5.77
208.07
1.06

0.26
N/A 2)

0.24
185.91

0.60
110.49

0.22
N/A 2)

0.82
75.75

0.36
86.63

0.85
161.86

-0.30 3)
N/A 4)

1.29
0.13
350,000
350,000

1.32
0.25
175,000
243,260

27.03
9.41
6,500
6,500

1.24
0.05
350,000
350,000

อัตราสวนนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนิ
เ นงาน (Efficieency ratio)
อัตราผลตอบแแทนจากสินทรัพย (%)1)
อัตราผลตอบแแทนจากสินทรัพยถาวร (%)1)
อัตราการหมุนนของสินทรัพย (เเทา) 1)
อัตราสวนนวิเคราะหนโยบบายทางการเงิน (Financial poliicy ratio)
อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถืถ อื หุน (เทา)
อัตราสวนควาามสามารถชําระดดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนควาามสามารถชําระภภาระผูกพัน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%) 5))
อัตราสวนนอื่นๆ
มูลคาตามบัญ
ญชีตอหุน (บาท)
กําไรตอหุนขัน้นพื้นฐาน (บาท)
จํานวนหุนสามมัญ ณ วันสิ้นงวดด (พันหุน)
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน)
หมายเหตุ

11)

อัตราสวนทางกาารเงินสําหรับงวด 6 เดือนแรก ป 25559 คํานวณโดยวิธปรั
ีป บปรุงคาใหเปนรายป
ร (Annualize))

22)

อัตราสวนความมสามารถในการชําระดอกเบี
า
้ยสําหรับบป 2558 และงวดด 6 เดือนแรก ป 2559 ไมไดทํากาารคํานวณเนื่องจากกในงวดบัญชี
ดังกลาว ไมปรากกฏดอกเบี้ยจายจาากการดําเนินงานแและการลงทุน

33)

่อ
อัตราสวนความมสามารถชําระภารระผูกพันในงวด 6 เดือนแรก ป 2559 มีผลติดลบเนืองจากไฟร
วิคเตอรรมีกระแสเงินสด (ใใชไป) ในการ
ดําเนินงานในงวดดังกลาว

44)

สําหรับงวด 6 เดืดือนแรกป 2559 ไฟ
ฟรวิคเตอร ไมไดมมีี การประกาศจายเงิงินปนผล

55)

อัตราสวนการจายเงิ
า นปนผลป 25558 คํานวณจากเงิงินปนผลจายตามมมติที่ประชุมสามัญผูผถือหุนเมื่อวันที่ 229 เมษายน 25599 จํานวน 35
ลานบาท /อัตราาสวนการจายเงินปนผลป 2557 คําานวณจากเงินปนผลจ
ผ ายตามมติที่ประชุ
ร มสามัญผูถือหุนนเมื่อวันที่ 24 เมมษายน 2558
จํานวน 52.50 ลานบาท / อัตราาสวนการจายเงินปปนผลป 2556 คํคานวณจากเงินปนผลจ
น ายตามมติที่ ประชุมสามัญผูถอหุ
ือ นเมื่อวันที่
19 มีนาคม 25577 จํานวน 98.99 ลานบาท
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซซลูชั่นส จํากัด (มมหาชน)

13.4 ขอมูลทางการเงินรวมเสมือน
13.4.1 สรุ ปรายงานกาารให ค วามเชืชื่ อมั่ น ของผู สสอบบั ญ ชี รับอนุ
อ ญาตต อกาารรวบรวมขข อ มู ล ทางการรเงิ น รวม
เสมืมือน
จากกรายงานการใหหความเชื่อมั่นของผูสอบบัญชชีรับอนุญาตตอการรวบรวมข
อ
ขอมูลทางการเเงิิ นรวมเสมือนของผูสอบ
บัญชี ผูสอบบบัญชีมีความเห็นวา ขอมูลทางการเงิ
ท
นรววมเสมือนไดจัดทํ
ด าขึ้นตามหลัลักเกณฑและสสมมติฐานตามที่ผูบริหาร
ของบริษัทฯ จัดทําและกําหนด
ห
13.4.2 ตารรางสรุปขอมูลทางการเงิ
ล
นรวมเสมื
ร
อนขอองบริษัท ไฟรรวิคเตอร จํากััด (มหาชน)
งงบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2558
ป 2557
ลานบาท
%
ลานบ
บาท
%

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
ป 25559
ลานบาท
%

สินทรั
ท พย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดแและรายการเทียบเท
บ าเงินสด
เงินลงทุทุนชั่วคราว
ลูกหนี้กการคาและลูกหนี้อือ่นื
ลูกหนี้ตตามสัญญาเชาการเงินครบกําหนดดชําระภายใน
หนึ่งป
มูลคางาานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมมหมุนเวียน
เงินลงทุทุนทั่วไป
เงินฝากกธนาคารติดภาระะหลักประกัน
ลูกหนี้รระยะยาวภายใตสัสญ
ั ญาเชาการเงิน
อุปกรณ
ณ
คาความมนิยม
สินทรัพพยไมมีตัวตน
สินทรัพพยภาษีเงินไดรอตตัดบัญชี
สินทรัพพยไมหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพพย
หนี้สินและสวนของผู
ว
ถือหุน
หนี้สินหมุนนเวียน
เงินเบิกกเกินบัญชีและเงินกู
น ยืมระยะสั้นจากกสถาบัน
การเงิน
เจาหนี้กการคาและเจาหนีนีอ้ ื่น
เงินปนผผลคางจาย
ภาษีเงินนไดคางจาย
ประมาณ
ณการหนี้สินระยะะสั้น
หนี้สินหหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหหมุนเวียน
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41.28
274.08
212.17

3.01%
20.01%
2
15.49%
1

31.62
387.03
216.48

2.22%
%
27.21%
%
15.22%
%

37.83
222.05
229.69

2.80%
16.42%
16.98%

8.77
13.04
236.75
3.26
789.35

0.64%
0.95%
17.28%
1
0.24%
57.62%
5

6.11
17.64
199.71
12.20
870.80

0.43%
%
1.24%
%
14.04%
%
0.86%
%
%
61.22%

9.65
8.59
246.45
12.44
766.70

0.71%
0.63%
18.22%
0.92%
56.69%

0.24
0.02%
5.45
0.40%
12.82
0.94%
41.73
3.05%
483.11 35.27%
3
15.08
1.10%
7.68
0.56%
14.44
1.05%
580.54 42.38%
4
1,369.89 1000.00%

15.01
184.25
0.00
8.58
0.09
6.32
214.25

1.10%
13.45%
1
0.00%
0.63%
0.01%
0.46%
15.64%
1

0.00
0.00%
%
0.00
0.00%
%
9.67
0.68%
%
30.11
2.12%
%
483.11 33.96%
%
10.66
0.75%
%
5.45
0.38%
%
12.66
0.89%
%
5551.65 38.78%
%
1,422.45 100.00%
%

30.06
160.49
134.01
10.63
0.39
5.53
3441.12

2.11%
%
10.38%
%
9.42%
%
0.75%
%
0.03%
%
1.29%
%
23.98%
%

0.24
0.02%
4.90
0.36%
13.13
0.97%
37.49
2.77%
483.11 35.72%
24.55
1.82%
6.55
0.48%
15.80
1.17%
585.76 43.31%
1,352.46 100.00%

14.75
157.12
0.00
6.59
0.04
12.72
191.21

1.09%
11.62%
0.00%
0.49%
0.00%
0.94%
14.14%
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซซลูชั่นส จํากัด (มมหาชน)
งงบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
อ
หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกกพันผลประโยชนนพนักงาน
หนี้สินไไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถถืือหุน
ทุนจดททะเบียน
ทุนที่อออกและชําระแลว
หัก ลูกหหนี้คาหุนเสมือน
สวนเกินนมูลคาหุน
กําไรสะะสม
จัดสรรแแลว - สํารองตามมกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนขอองผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถืถ อื หุน

งบกําไรขาาดทุนและกําไรรขาดทุน
เบ็ดเสสร็จอื่นรวมเสมือน
รายไดจากกการขายและบริการ
า
ตนทุนขายแและบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในนการขาย
คาใชจายในนการบริหาร
ตนทุนทางกการเงิน
กําไรกอนภภาษีเงินได
คาใชจายภาาษีเงินได
กําไรสําหรับั ป
กําไรเบ็ดเสสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการรตามหลัก
คณิตศาสตรรประกันภัย
ภาษีเงินไดททีี่เกี่ยวกับขาดทุนจากการ
น
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ศ
ประกันภัย
กําไรเบ็ดเสสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุนนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสสามัญถัวเฉลี่ย (ลานหุน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2558
ป 2557
ลานบาท
%
ลานบ
บาท
%
19.89
13.76
33.64
247.89
292.25
292.25
0.00
715.45

1.45%
1.00%
2.46%
18.10%
1

14.49
11.94
26.43
367.54

21.33%
2
0.00%
52.23%
5

292.25
292.25
-70.35
715.45

11.84
0.86%
102.47
7.48%
1,122.00 81.90%
8
1,369.89 1000.00%

สําหรับงวดปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
น
ป 2558
ป 2557
2
ลานบาท
น
%
ลานบาท
%
1,080.84 100.000% 1,137.86 100.00%
767.80 71.044% 831.81 73.10%
313.04 28.966% 306.05 26.90%
12.88
1.199%
9.10
0.80%
72.84
6.744%
64.96
5.71%
126.74 11.733% 106.17
9.33%
2.03
0.199%
0.51
0.04%
124.31 11.500% 143.51 12.61%
23.40
2.166%
31.87
2.80%
100.91
9.344% 111.64
9.81%
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน
ป 25559
ลานบาท
%

1.02%
%
0.84%
%
1.86%
%
25.84%
%

21.11
15.11
36.22
227.43

1.56%
1.12%
2.68%
16.82%

20.55%
%
-4.95%
%
50.30%
%

292.25
292.25
0.00
715.45

21.61%
0.00%
52.90%

9.53
0.67%
%
108.03
7.59%
%
1,0554.91 74.16%
%
1,422.45 100.00%
%

11.84
0.88%
105.49
7.80%
1,125.03 83.18%
1,352.46 100.00%

สําหรับงววดหกเดือนสิ้นสุสด
วันที่ 30 มิถุนายน
ป 2559
ป 2558
2
ลานบาท
า
%
ลานบาท
%
555.73
5
100.000% 508.25 100.00%
410.59
4
73.888% 359.07 70.65%
145.14
1
26.122% 149.17 29.35%
9.72
1.755%
8.19
1.61%
39.04
7.033%
35.44
6.97%
68.12 12.266%
62.02 12.20%
0.36
0.066%
1.25
0.25%
47.35
8.522%
58.66 11.54%
9.32
1.688%
10.49
2.06%
38.03
6.844%
48.17
9.48%

-3.94

-0.87

0.00

1.25

0.79
97.76

0.17
110.95

0.00
38.03

-0.25
49.17

0.17
585

0.19
585

0.07
585

0.08
585
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซซลูชั่นส จํากัด (มมหาชน)
อัตราาสวนทางการเงิงินที่สําคัญ
อัตราสวนสสภาพคลอง (Liqquidity ratio)
อัตราสวนสภภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภภาพคลองหมุนเร็ร็ว (เทา)
อัตราสวนสภภาพคลองกระแสสเงินสด (เทา) 2)
อัตราสวนแแสดงความสามาารถในการหากําไร
า (Profitabilitty ratio)
อัตรากําไรขั้ันตน (%)
อัตรากําไรจาากการดําเนินงานน (%)
อัตรากําไรสุสทธิ (%)
อัตราผลตอบบแทนผูถือหุน (%
%) 1)
อัตราสวนแแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
น (Efficienccy ratio)
1)
อัตราผลตอบบแทนจากสินทรัพย
พ (%)
อัตราการหมุมุนของสินทรัพย (เทา) 1)
อัตราสวนวิวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FFinancial policyy ratio)
อัตราสวนหนีนี้สินตอสวนของผูผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนคววามสามารถชําระะดอกเบี้ย (เทา) 2)2
อัตราการจายเงินปนผล (%) 4)
หมายเหตุ

2558

25557

30--มิ.ย.-59

3.68
2.50
N/A

2.55
1.88
N/A

4.01
2.61
N/A

28.96
10.31
9.34
9.27

26.90
11.81
9.81
N/A 3)

26.12
6.77
6.84
3.38

7.23
0.78

N/A 3)
N/A 3)

2.79
0.83

0.22
N/A
34.68

0.35
N/A
263.85

0.20
N/A
N/A

1)

อัตราสวนทางกการเงินสําหรับงววด 6 เดือนแรก ป 2559 คํานวณโโดยวิธีปรับปรุงคาให
า เปนรายป (AAnnualize)
อัตราสวนสภภาพคลองกระแสสเงินสดและอัตราาสวนความสามาารถชําระดอกเบียไม
้ สามารถคํานนวณไดเนื่องจากกไมไดจัดทํา
งบกระแสเงินสด
ส
33)
ไมสามารถคํานวณได
า
เนื่องจาากจัดทํางบการเงิงินเสมือนเพียง 2 ป จึงไมสามมารถหาคาเฉลี่ยขของรายการในงบบแสดงฐานะ
การเงินสําหรับ ป 2557 ได
44)
อัตราการจายเงิงินปนผลป 25588 คํานวณจากผลรรวมของเงินปนผลจายของไฟรวิคเตอรตามมติที่ปรระชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่
29 เมษายน 25559 จํานวน 35 ลลานบาทและชิลแแมทชและคิวทูเอสสไมไดมีการจายปปนผลในป 2558
อัตราการจายเงิงินปนผลป 25577 คํานวณจากผลรรวมของเงินปนผลจายตามมติที่ประชุมสามัญผูถืออหุนของไฟรวิคเตตอรเมื่อวันที่
24 เมษายน 2558 จํานวน 52.50 ลานบาท เงินนปนผลจายของชิชิลแมทชตามมติทีท่ประชุมสามัญผู ถือหุนเมื่อวันที่ 29
2 เมษายน
2
ลานบาทแและมติที่ประชุมวิ สามัญผูถือหุนเมืมื่อวันที่ 15 ธันวาาคม 2557 จํานว น 120.47 ลานบบาท และเงิน
2557 จํานวน 24.50
ปนผลจายของคิวทูเอสตามมติทีท่ปี ระชุมสามัญผู ถือหุนเมื่อวันที่ 29
2 เมษายน 25557 จํานวน 16.000 ลานบาทและมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนเมื
น ่อวันที่ 11 ธันวาคม
น
2557 จํานนวน 81.10 ลานบบาท
ในงวด 6 เดือนแรกของป
น
2559 ไมไดมีการประกกาศจายเงินปนผล
22)

13.4.3 รายยละเอียดและะสมมติฐานใน
นการจัดทํางบบการเงินประหหนึ่งทําใหม
13.4.3.1 ขออมูลทั่วไปและะวัตถุประสงคคของการจัดทํ าขอมูลทางกการเงินรวมเสสมือน
ขออมูลทางการเงินรวมเสมื
น
อนนีจั้จดทําขึ้นโดยผูผู บริหารของบริรษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหขอมูลทางกาารเงินรวม
แสดงถึงผลกระทบอันเปนสาระสํ
น
าคัญ หากมี
ห การรับเขา ลงทุนในบริษัษทั ยอยทั้งหมด ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 และเพื่อ
เปนขอมูลสํสาหรับการใชโดยคณะกรรมก
ด
การของบริษัทแและเพื่อใชเปนส
น วนหนึ่งของเอกสารเพื่อยื่นนตอตลาดหลักทรั
ท พยแหง
ประเทศไทยย โดยรายละเอีอียดของบริษทย
ัท อย มีดังตอไไปนี้
บริษษััท

ปประเทศที่
จดดทะเบียน

ลักษณะทาง ธุรกิจ

บริษัท ชิลแมมทช จํากัด ปรระเทศไทย จําหน
ห ายอุปกรณหอ องเย็น
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด ปรระเทศไทย จําหนายอุปกรณกาารพิมพ
และให
แ บริการซอม เชา
อุปกรณการพิมพ
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2559
2558
2557
100
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2557
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13.4.3.2 เกกณฑในการจัดทํ
ด าขอมูลทางการเงินรวมมเสมือน
ขออมูลทางการเงินรวมเสมื
น
อนนีจั้จดทําขึ้นโดยมีมีวัตถุประสงคเพืพ่อแสดงถึงผลกกระทบอันเปนนสาระสําคัญตองบการเงิน
ในอดีตสําหรรับงวดหกเดือนสิ
น ้นสุดวันที่ 300 มิถุนายน 25559 และ 2558 และสํ
แ าหรับปสนสุ
ิ้น ดวันที่ 31 ธันั วาคม 2558 และ 2557
โดยถือเสมืออนวามีการรวมธธุรกิจระหวางบบริษัทฯ บริษัท ชิลแมทช จํากักดและบริษัท คิวทูเอส จํากัด (บริษัทยอย) ไดเกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 1 มมกราคม 2557
ขอมูลทางกาารเงินรวมเสมือนนี
อ ้จัดทําขึ้นโดดยใชขอมูลจากงงบการเงินดังตอไปนี้
 ขอมูลทางกาารเงินระหวางกกาลสําหรับงวดหหกเดือนสิ้นสุดวัวนที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ของบริษัษท ไฟรวิค
เตอร จํากัด (มหาชน) ที่จดทํ
ัด าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ญ ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงิ นระหวางกาล งบการเงิน
ระหวางกาลลดังกลาวไดผานการสอบทาน
น
นจากผูสอบบัญชีแลวตามรายงงานการสอบทาานของผูสอบบัญชี
ญ ลงวันที่
15 สิงหาคม 2559 และวันที่ 14 สิงหาคม 22558 ตามลําดัับ
 ขอมูลทางกาารเงินระหวางกกาลรวมสําหรับงงวดหกเดือนสินสุ
้น ดวันที่ 30 มิถุถนายน 2559 แและ 2558 ของงบริษัท ชิล
แมทช จํากััดและบริษัทยอย
อ ที่จัดทําขึ้นตตามมาตรฐานกการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบบการเงินระหววางกาล งบ
การเงินระหววางกาลดังกลาวได
ว ผานการสออบทานจากผูสอบบั
อ ญชีแลวตามมรายงานการสออบทานของผูสอบบั
อ ญชีลง
วันที่ 15 สิงหาคม
ห 2559 แลละวันที่ 16 ธันววาคม 2558 ตามมลําดับ
 งบการเงินสาหรั
สํ บปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคคม 2558 และ 2557 ของบริษัษทั ไฟรวิคเตอรร จํากัด (มหาชน) ที่จัดทํา
ขึ้นตามมาตตรฐานการรายงงานทางการเงินนและวิธีปฏิบัติทางการบั
ท
ญชีทีท่รี ับรองทั่วไปในนประเทศไทย งบการเงิน
ดังกลาวผานการตรวจสอบ
น
บจากผูสอบบัญชี แลวตามรายงงานของผูสอบบับัญชีลงวันที่ 266 กุมภาพันธ 2559
2 และ
วันที่ 27 กุมภาพั
ม นธ 2558 ตามลําดับ
 งบการเงินรววมสําหรับปสนสุ
ิ้น ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2558 และ
แ 2557 ของบบริษัท ชิลแมทชช จํากัดและบริรษัทยอย ที่
จัดทําขึ้นตาามมาตรฐานกาารรายงานทางกการเงินและวิธีปฏิ
ป บัติทางการรบัญชีที่รับรองงทั่วไปในประเททศไทย งบ
การเงินดังกลาวผานการตรรวจสอบจากผูสออบบัญชีแลวตาามรายงานของผูผูสอบบัญชีลงวั ันที่ 21 เมษายน 2559
13.4.3.3 สมมมติฐานที่สําคัญในการจัดทําขอมูลทางกาารเงินรวมเสมืมือน
สมมมติฐานในการจจัดทําขอมูลทางการเงินรวมเสสมือน มีดังตอไปปนี้
(1) บริษัท ไฟรวิวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ไดมมีี การเพิ่มทุนโดดยการออกหุนสามั
ส ญจํานวน 2234,500,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละะ 0.50 บาท โดยได
โ รับชําระจจากผูถือหุนมูลคาหุนละ 2.622 บาทตอหุน โโดยถือเสมือนวาเปนราคา
อางอิงจากรราคาตลาดของหหุนของบริษัท ไไฟรวิคเตอร จํากั
า ด (มหาชน) ทัท้งนี้ ราคาที่ใชใในการแลกเปลียนจริ
่ งอาจ
แตกตางจากกราคาดังกลาว บริษัทมีทุนหุนนสามัญที่ออกแและชําระแลวจํานวน 117,250,,000 บาท และะมีสวนเกิน
มูลคาหุนสามัญจํานวน 4977,140,000 บาทท เปนจํานวนเงิงินรวม 614,3900,000 บาท ซึ่งหหุนเพิ่มทุนดังกล
ก าวบริษัท
จะนําไปแลกกหุนสามัญของบริษัท ชิลแมททช จํากัด จํานววน 9,880,000 หุน มูลคาหุนลละ 10 บาท และะหุนสามัญ
ของบริษัท คิว ทู เอส จํากัด จํานวน 3,9522,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาทท
ขอมูลทางกาารเงินรวมเสมือนจั
อ ดทําเสมือนนวาบริษัทมีทุนหุหนสามัญขางตน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557
ม
ษัท ชิลลแมทช จํากัด และบริษัท
(2) บันทึกการปปรับปรุงมูลคายุติธรรมของสินนทรัพยสุทธิ แลละคาความนิยมของบริ
ยอยที่เกิดจากการรวมธุ
จ
รกิจเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 เสมือนวารายการดังกลลาวเกิดขึ้นมาตตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2557 ทั้งนี้ผลแแตกตางระหวาางเงินลงทุนเสมืมือนในกลุมบริรษัท ชิลแมทช จํากัดและสินทรั
ท พยสุทธิ
เสมือนที่ไดมาบั
ม นทึกในบัญชี
ญ สวนของผูถื อหุนเสมือนที่เกิดจากการรวมมธุรกิจ และบันททึกผลการดําเนินินงานของ
กลุมบริษัท ชิชลแมทช จํากัด เสมือนวาเปนนบริษัทยอยของงกลุมบริษัทตั้งแต 1 มกราคม 2557
บันทึกลูกหนี้คาหุนเสมือนจากการเพิ
น
่มทุ นของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทย อย ในป 2557 และ 2558
โดยบันทึกเสสมือนวามีการเรีรียกเพิ่มทุนตั้งแแตวันที่ 1 มกรราคม 2557
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(3) บันทึกทุนเรืรือนหุนสามัญและส
แ วนเกินมูลลคาหุนสามัญเสมือนวาบริษทมี
ัท ทุนหุนสามัญ
ญที่ออก และชําระแลว
จํานวน 1177,250,000 บาทท และมีสวนเกินนมูลคาหุนสามััญจํานวน 497,140,000 บาท เสมือนวาบริษัษทั มีทุนหุน
สามัญขางตน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 25577
(4) ในระหวางปปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25588 และ 2557 บริริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษษัท คิว ทู เอส จํจากัด ไดมี
การเพิ่มทุน ซึ่งในขอมูลทาางการเงินรวมเสสมือนไดทําการรบันทึกรายการรเพิ่มทุน โดยบับันทึกลูกหนี้คาหุ
า นเสมือน
และทุนเสมือนว
อ าบริษัทมีการเพิ
า ่มทุนตั้งแตตวันที่ 1 มกราคคม 2557
บบริษัท
บริษัท ชิลแมทช
แ จํากัด
บริษัท คิว ทูท เอส จํากัด

2558
70,350,000
-

25577
23,4450,000
35,5520,000

เมื่อวันที่ 233 ธันวาคม 25557 บริษัท ชิลแมมทช จํากัด ไดรับชําระเงินจากกหุนสามัญเพิ่มมทุนจํานวน 9.338 ลานหุน
จํานวนหุนละ 2.50 บาท รววมเปนจํานวนเงิงิน 23.45 ลานบบาท
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 25588 บริษัท ชิลแมมทช จํากัด ไดรัรับชําระเงินจากกหุนสามัญเพิ่มมทุนจํานวน 9.338 ลานหุน
จํานวนหุนละ 7.50 บาท รววมเปนจํานวนเงิงิน 70.35 ลานบบาท
เมื่อวันที่ 122 ธันวาคม 25588 บริษัท คิว ทู เอส จํากัด ไดรัรบั ชําระเงินจากกหุนสามัญเพิ่มททุนจํานวน 3.5552 ลานหุน
จํานวนหุนละ 10 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 35.52 ลานบาาท
(5) ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25577 บริษัท ชิลแมททช จํากัด และบบริษัท คิว ทู เออส จํากัด ประกกาศจายเงิน
ปนผลใหแกผู
ก ถือหุน ซึ่งเงินป
น นผลดังกลาววใหถือเสมือนววามีรายการตั้งแต
แ วันที่ 1 มกราาคม 2557 โดยยถือเสมือน
วาเปนเงินปนผลของผูถือหุนเดิมของบริษษัั ทยอย
บริษัท
าด
บริษัท ชิลแมทช จํากั
บริษัท คิว ทู เอส จํากั
าด

2557
144,9655,000
97,1000,000

เมื่อวันที่ 299 เมษายน 25557 บริษัท ชิลแมมทช จํากัด ไดดประกาศจายเงินปนผลจํานวนน 24,500,000 บาท ซึ่งได
จายเงินปนผลทั
ผ ้งจํานวนเมือวั
่ นที่ 23 มิถนุนายน 2557 และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริษัทไดประกกาศจายเงิน
ปนผลจํานวน 120,465,0000 บาท ซึ่งไดจาายเงินปนผลจํานวน 27,557,1331.40 บาท เมืมื่ อวันที่ 23 ธันวาคม
ว 2557
และจํานวน 92,907,868.600 บาท เมื่อวันที่ 6 มกราคม 25558
เมื่อวันที่ 299 เมษายน 2557 บริษัท คิว ทู เอส จํากัด ไดดประกาศจายเงินปนผลจํานวนน 16,000,000 บาท
บ ซึ่งได
จายเงินปนผลทั
ผ ้งจํานวนเมือวั
่ นที่ 23 มิถนุนายน 2557 และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 บริษัทไดประกกาศจายเงิน
ปนผลจํานวน 81,100,000 บาท ซึ่งไดจายยเงินปนผลจํานวน
น 40,000,000 บาท เมื่อวันที ่ 12 ธันวาคม 2557 และ
จํานวน 41,1100,000 บาท เมื่อวันที่ 6 มกรราคม 2558
13.4.3.4 กาารซื้อธุรกิจ
เมืมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 บริษทได
ทั ซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริริษัท ชิลแมทช จํจากัด และบริษษัั ท คิว ทู เอส จํากัด สงผล
ใหบริษัทมีสสััดสวนการถือหุหนในบริษัท ชิลแมทช
ล
จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด จํานวนรอยละ 100 และเปลียนการจั
ด
่ย
ประเภทการรลงทุนในบริษัษัทดังกลาวจากกกิจการที่เกี่ย วของกันเปนบริ
บ ษัทยอยของงกลุมบริษัท
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สินนทรัพยสุทธิของกิ
อ จการที่ถูกซื้อ ณ วันที่ซื้อธธุรกิจ ประกอบบดวยรายการตตอไปนี้
หนวย : พันบาท
บริษัท ชิล
แมทช จํากั ัด

เงินสดและรายการเทียบเท
บ าเงินสด
เงินลงททุนชั่วคราว
ลูกหนี้กการคาและลูกหนีน้อ้ ื่น
ลูกหนี้ตตามสัญญาเชากาารเงิน
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้คคาหุนเสมือน
สินคาคคงเหลือ
สินทรัพพยหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้รระยะยาวภายใตสัสญ
ั ญาเชาการเงิน
ที่ดิน ออาคาร และอุปกรณ
ณ
สินทรัพพยไมมีตัวตน
สินทรัพพยภาษีเงินไดรอตตัดบัญชี
สินทรัพพยไมหมุนเวียนอือืน่
เจาหนี้การคาและเจาหนีนี้อื่น
เงินปนนผลคางจาย
ภาษีเงินนไดคางจาย
หนี้สินหหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนนพนักงาน
สินทรัพพย - สุทธิ
สัดสวนนการถือหุน (รอยละ)
สินทรัพพยสุทธิที่ไดมา – ตามสัดสวน
คาควาามนิยม(4)
สิ่งตอบบแทนในการซือ้ (1)

4,068
68,670
46,603
64,192
1,862
1,180
7
3,807
470
(43,445))
(5,521))
(5,684))
(720))
135,489

บริษัท คิว ทู เอส คําอธิบาย
บ รายการปรับั ปรุงขอมูล ขอมูลทางการ
จํากััด
ทางการเงินนรวมเสมือน เงิงินรวมเสมือน
ตามสมมมติฐาน
14,7748
18,816
8,1140
76,810
40,5562
87,165

3,8895
51,0046
1,8819
4,8845
23,0054
882
8
47
(31,0082)
(2,4469)
(5,4483)
(1,4469)
108,5535

(2)

1299,320

(3)

(2422,065)

3,895
129,320
115,238
3,681
4,845
24,234
7
4,689
517
(74,527)
(242,065)
(7,990)
(11,167)
(2,189)
131,279
100
131,279
483,111
614,390

หมายเหตุ :
(1)
(2)
(3)

(4)

บริษัท เขขา ซื้อ เงิน ลงทุนในบริษัท ชิล แมมทช จํา กัด และบริษั ท คิว ทู เออส จํา กัด ตั้ ง แตววัน ที่ 1
มกรราคม 2557
(ดูรายละเอียดขอ 13.4.3.3.(1))
บันทึกลูกหนี้คาหุนเสมือนจากการเพิ่มทุนนของบริษัท ชิลแมทช
แ
จํากัด และบริษัทยอย ในป 2557 และ 25588 โดยบันทึก
เสมือนววามีการเรียกเพิ่มทุนตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2557 (ดูรายละเอียดขอ 13.4.3.3.(4))
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31
3 ธันวาคม 25557 บริษัท ชิลแมททช จํากัด และบริรษัทยอยประกาศศจายเงินปนผลเปปนเงินสดแก
ผูถือ หุน ซึ่ง เงินปน ผลดัดัง กลา วใหถือ เสสมือ นวา เปน ของงบริษัท ใหญ และะถือเสมือ นวา มี รรายการดัง กล าวตั
ว ้ง แตวัน ที่
1 มกราคม 2557 (ดูรายลละเอียดขอ 13.4.33.3.(5))
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25557 บริษัทไดรับ รูคาความนิยมจาากการซื้อธุรกิจ อย
อ างไรก็ตามอาจจมีการปรับปรุงคาความนิยม
หลังจากกการประเมินมูลคคายุติธรรมของสินนทรัพยและหนี้สนที
นิ ่ไดมาจากการรรวมธุรกิจ ตามมมาตรฐานรายงานนทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25558) เรื่องการรรวมธุรกิจ ซึ่งกลุมบริษัทยังไมไดรับรูรายการปรับบปรุงดวยมูลคายุยติธรรมของ
สินทรัพยสุทธิดังกลาวในนขอมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
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14.

คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A)

14.1 ภาพรวมของการดําเนิ นธุรกิ จและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
บริษัท ไฟร์วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน) (“ไฟร์วคิ เตอร์”) ประกอบธุรกิจนํ าเข้าและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์วาล์ว และ
อุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ซึง่ รวมถึงการให้คาํ ปรึกษา ออกแบบ
และติดตัง้ ระบบดับเพลิงต่างๆ โดยทีมงานวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญของไฟร์วคิ เตอร์
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ได้ม ี
มติอนุ มตั ใิ ห้ไฟร์วคิ เตอร์ ซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ชิลแมทช์ จํากัด ซึ่งรวมถึงแตไม่จํากัดเพียงทรัพย์สนิ
หนี้สนิ สัญ ญาอื่นๆ ลูกจ้าง ใบอนุ ญ าต และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ ชิลแมทช์ รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ทงั ้ หมดที่มใี นสินทรัพย์และหุน้ สามัญในบริษทั คิว ทู เอส จํากัด (“ คิว ทู เอส ”) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยซึ่งถือหุ้น
โดยชิลแมทช์ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ คิว ทู เอส ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด (Entire
Business Transfer) (รวมเรียกว่า “กิจการทัง้ หมดของชิลแมทช์ ”) โดยมูลค่าซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของชิลแมทช์
จะเท่ากับ 614,390,000 บาท และไฟร์วคิ เตอร์ จะชําระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนของไฟร์วคิ เตอร์จํานวน
234,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ
ชิลแมทช์ เท่ากับ 0.67 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้วทัง้ หมดของไฟร์วคิ เตอร์โดยกําหนดราคาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ 2.62
บาทต่อหุน้ (“รายการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมด”)
ภายหลังการเข้าซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดไฟร์วคิ เตอร์จะทําการจดทะเบียนเปลีย่ นชื่อบริษทั เป็ น บริษทั หาญ
เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ประกอบธุรกิจนํ าเข้าและจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรม
ั ่ าน
อาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น และการให้บริการโซลูชนด้
วิศวกรรมสําหรับระบบพิมพ์ดจิ ติ อล
ทัง้ นี้ ในการจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มนี ัยสําคัญ
ไฟร์วคิ เตอร์ได้จดั ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของไฟร์วคิ เตอร์ก่อนและภายหลังการซื้อและรับโอน
กิจการทัง้ หมด ดังนี้
1. คําอธิบายการดําเนิ นธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มนี ัยสําคัญ ของไฟร์วคิ เตอร์ก่อนการเข้าทํารายการ
ดังกล่าวเปรียบเทียบตัง้ แต่ปี 2556 – 2558 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558
รายละเอียดโปรดพิจารณาในหัวข้อที ่ 14.2
2. คําอธิบายการดําเนินธุรกิจและการเปลีย่ นแปลงที่มนี ัยสําคัญของงบการเงินรวมเสมือนสําหรับปี 2557 –
2558 และงวดหกเดือนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ภายใต้สมมติฐานการรวมกิจการระหว่างไฟร์วคิ เตอร์
และชิลแมทช์ คิวทูเอส โดยการเข้าลงทุนในชิลแมทช์และคิวทูเอสทัง้ หมดตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557
เพื่อประโยชน์ ในการแสดงงบการเงินเปรียบเทียบและเป็ นข้อมูลให้กบั นักลงทุนพิจารณา รายละเอียด
โปรดพิจารณาในหัวข้อที ่ 14.3
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14.2

คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการจากงบการเงิ นของไฟร์วิคเตอร์

14.2.1 คํ า อธิ บายภาพรวมผลการดํ า เนิ นงานและความสามารถในการทํ า กํ า ไรจากงบการเงิ น ของ
ไฟร์วิคเตอร์
ผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2556 – 2558
 รายได้จากการขายและบริ การ
ประเภทรายได้

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
2557

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2559
2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริ การ
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง
2. ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
3. งานโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิง
รวมรายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น 1)
รายได้รวม

431.83 74.08
41.58
7.13
94.13 16.15
567.54 97.36
15.41
2.64
582.95 100.00

475.15 81.44 226.29 77.52 203.73
34.40
5.90 16.39
5.61 23.36
62.49 10.71 39.66 13.59 43.97
572.04 98.05 282.34 96.71 271.06
11.39
1.95
9.59
3.29 10.38
583.43 100.00 291.93 100.00 281.44

72.39
8.30
15.62
96.31
3.69
100.00

หมายเหตุ 1) รายได้อ่นื ประกอบด้วยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายได้เงินปนั ผล
และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นและรายได้คา่ บริการงานด้านสนับสนุ น เป็ นต้น

รายได้จากการขายและบริการของไฟร์วคิ เตอร์ ประกอบด้วย รายได้จากการจําหน่ ายอุปกรณ์ ระบบดับเพลิง
ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และงานโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิง โดยมีรายได้จากการขายและบริการสําหรับปี
2556 – 2558 จํานวน 518.61 ล้านบาท 572.04 ล้านบาท และ 567.54 ล้านบาท ตามลําดับ
โดยในปี 2558 รายได้จากการขายและบริการของไฟร์วคิ เตอร์ ลดลงจํานวน 4.50 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.79
จากปี 2557 เนื่ อ งจากการลดลงของรายได้ จ ากการจํ า หน่ า ยอุ ป กรณ์ ด ับ เพลิง ให้ ก ับ กลุ่ ม ผู้ ร บั เหมาก่ อ สร้า ง อัน
เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและภาวการณ์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยรวมของประเทศซบเซาลงมาก ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ที่ตดิ ลบ ในขณะเดียวกันก็ได้รบั การชดเชยจากการ
เพิม่ ขึน้ ของรายได้จากงานโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิงทีไ่ ฟร์วคิ เตอร์ รับออกแบบและติดตัง้ ระบบดับเพลิงให้กบั ลูกค้า
ทําให้โดยรวมรายได้จากการขายและบริการสําหรับปี 2558 ไม่ได้แตกต่างจากปี 2557 มากนัก และสําหรับปี 2557
รายได้จ ากการขายและบริก ารของไฟร์วิค เตอร์ เพิ่ม ขึ้น จํ า นวน 53.43 ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 10.30 จากปี 2556
เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการจําหน่ ายสินค้าอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิง ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการได้รบั แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าใหม่ๆ เพิม่ ขึน้


ต้นทุนขายและบริ การ
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2558
2557
2556
2559
2558
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย
และบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กําไรขัน้ ต้น

567.54 100.00% 572.04 100.00% 518.61 100.00% 282.34 100.00%

271.06 100.00%

425.79 75.02% 422.05 73.78% 369.88 71.32% 220.15 77.97% 199.19
141.75 24.98% 149.99 26.22% 148.73 28.68% 62.19 22.03% 71.87

ส่วนที่ 3 (14) การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝา่ ยจัดการ
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สําหรับต้นทุนขายและบริการทีส่ าํ คัญ คือ ต้นทุนค่าสินค้าและค่าแรงในการติดตัง้ อุปกรณ์ โดยสําหรับปี 2556
– 2558 ไฟร์วคิ เตอร์ มีต้นทุนขายและบริการจํานวนทัง้ สิน้ 369.88 ล้านบาท 422.05 ล้านบาท และ 425.79 ล้านบาท
ตามลําดับ ในปี 2558 ต้นทุนขายและบริการเพิม่ ขึน้ จากปี 2557 จํานวน 3.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.89 จากปี 2557
และเพิม่ ขึน้ จากปี 2556 จํานวน 52.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.10 จากปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้
จากการขายและบริการ โดยการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนสินค้าและบริการมีสาเหตุหลักมาจาก ต้นทุนสินค้าที่ปรับตัว
สูงขึน้ ในขณะที่ไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าทัง้ หมดได้ทนั ที อีกทัง้ ยังได้รบั ผลกระทบจากต้นทุนนํ าเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศเมื่อแปลงเป็ นเงินบาทจากการที่เงินบาทอ่อนค่าลง โดยไฟร์วคิ เตอร์ มีอตั ราส่วนกําไรขัน้ ต้นต่อรายได้จาก
การขายและบริก ารรวม (Gross profit margin) ในปี 2556 – 2558 เท่ า กับ ร้อ ยละ 28.68 ร้อ ยละ 26.22 และร้อ ยละ
24.98 ตามลํา ดับ อีก ทัง้ ไฟร์วิค เตอร์ ยังคัด เลือ กผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีม ีคุ ณ ภาพมานํ า เสนอให้ก ับ ลูก ค้าเพื่อ เป็ น การรัก ษา
ความสามารถในการทํากําไรให้กบั ไฟร์วคิ เตอร์


รายได้อื่น

ไฟร์วคิ เตอร์ มีรายได้อ่ืน ในปี 2556 – 2558 จํานวน 2.65 ล้านบาท 11.39 ล้านบาท และ 15.41 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยปี 2558 เพิม่ ขึน้ จํานวน 4.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.28 จากปี 2557 และในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จํานวน
8.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 329.81 จากปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการให้บริการงานด้าน
สนับสนุนแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยคํานวณจากบริมาณงาน และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง ซึง่ ไฟร์วคิ เตอร์ เริม่ ให้บริการ
กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นมา


ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายของไฟร์วิค เตอร์ ในปี 2556 – 2558 มีจํานวน 27.64 ล้านบาท 28.66 ล้านบาท และ
34.39 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายของไฟร์วคิ เตอร์ เพิม่ สูงขึน้ จากปี 2557 จํานวน 5.73
ล้านบาท หรือร้อยละ 19.99 สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขาย เนื่องจากไฟร์วคิ เตอร์ มี
การขยายอัตรากําลังทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการขายงานโครงการ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของไฟร์วคิ เตอร์
ในขณะทีป่ ี 2557 ค่าใช้จา่ ยในการขายมีจาํ นวนใกล้เคียงกับปี 2556


ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของไฟร์วคิ เตอร์ สําหรับปี 2556 – 2558 มีจํานวน 46.64 ล้านบาท 55.12 ล้านบาท
และ 66.16 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในช่วงปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของไฟร์วคิ เตอร์ เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2557
จํานวน 11.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.02 สาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับพนักงาน เนื่องจากไฟร์
วิคเตอร์ มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงาน และมีการเพิม่ อัตราพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของไฟร์
วิคเตอร์ ค่าที่ปรึกษาบริการทางวิชาชีพเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลเพิม่ สูงขึน้ จากปี 2557 นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2558
ไฟร์วคิ เตอร์ ได้จ่ายเงินสมทบโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment program หรือ EJIP)
ในอัตราร้อยละ 100 ของเงินทีพ่ นักงานหรือผูบ้ ริหารจ่ายเข้าโครงการ ทัง้ นี้ ระยะเวลาโครงการตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม
2558 ถึงวัน ที่ 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี รายละเอีย ดปรากฏตามหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน เรื่อ ง
โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน ในขณะที่ปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของไฟร์วคิ เตอร์ เพิม่ สูงขึน้ จากปี 2556
จํานวน 8.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.18 สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับพนักงานเพิม่ ขึน้ เนื่องจาก
ในปี 2557 ไฟร์วคิ เตอร์ มีการปรับโครงสร้างองค์กรและรับโอนพนักงานจํานวนหนึ่งจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมาอยู่
ภายใต้สงั กัดของไฟร์วคิ เตอร์ เพือ่ รองรับการดําเนินธุรกิจของไฟร์วคิ เตอร์ ทีก่ าํ ลังเติบโต
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กําไรสุทธิ

ไฟร์วคิ เตอร์ มีกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2556 – 2558 มีจํานวน 61.16 ล้านบาท 60.61 ล้านบาท และ 46.20 ล้าน
บาท ตามลําดับ โดยไฟร์วคิ เตอร์ มีอตั รากําไรสุทธิอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 11.79 ร้อยละ 10.60 และร้อยละ 8.14 จากรายได้ในการ
ขายและบริหารในปี นัน้ ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สงู ขึน้ จาก
การจัดเตรียมพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัว ในขณะที่รายได้ของไฟร์วคิ เตอร์ เพิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่าค่าใช้จ่าย
และการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนสินค้าและบริการ ซึ่งไฟร์วคิ เตอร์ ไม่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าได้
ในทันที ทําให้ไฟร์วคิ เตอร์ ได้รบั ผลกระทบดังกล่าว
ผลการดําเนิ นงานงวดหกเดือนแรกของปี 2559
ไฟร์วคิ เตอร์ มีรายได้จากการขายและบริการในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 และปี 2558 จํานวน 282.34 ล้าน
บาท และ 271.06 ล้านบาท ตามลําดับ เพิม่ ขึน้ จํานวน 11.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.16 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการจําหน่ ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิงให้กบั กลุ่มผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ไฟร์วคิ เตอร์ มีต้นทุนขายและบริการ ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 และปี 2558 จํานวน 220.15 ล้านบาท
และ 199.19 ล้านบาท ตามลําดับ เพิม่ ขึน้ จํานวน 20.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.52 ทําให้ไฟร์วคิ เตอร์ มีกําไรขัน้ ต้น
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 และปี 2558 เท่ากับ 62.19 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 22.03 และ
เท่ากับ 71.87 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 26.51 ตามลําดับ สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุน
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงานโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิงในบางโครงการทีเ่ พิม่ สูงขึน้ กว่าทีไ่ ด้ประมาณการ ในขณะที่
ไม่สามารถปรับรายได้จากการโครงการในส่วนนี้เพิม่ ตามต้นทุนได้ เนื่องจากเป็ นไปตามลักษณะของสัญญาจ้างเหมา
โครงการ ส่งผลให้กาํ ไรขัน้ ต้นในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 และปี 2558 จํานวน 16.11 ล้านบาท และ 17.22 ล้าน
บาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 1.11 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนและคิดเป็ นร้อยละ 5.52 ของรายได้
รวม ซึ่งเป็ นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมที่ใกล้เคียงกับในงวดเดียวกันของปี ก่อนที่รอ้ ยละ 6.12 ของ
รายได้รวม และค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 และปี 2558 จํานวน 35.90 ล้านบาท และ 33.37
ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 12.30 ของรายได้รวม ซึ่งเป็ นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมที่
ใกล้เคียงกับในงวดเดียวกันของปี ก่อนที่รอ้ ยละ 11.86 ของรายได้รวม สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายใน
การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธ์องค์กรและงานขาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ กําหนดกลยุทธ์ใน
การดําเนินงานของบริษทั ฯ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ในขณะทีง่ วดเดียวกันของปีก่อนนัน้ ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยดังกล่าว
โดยภาพรวมกําไรสุทธิของไฟร์วคิ เตอร์ สําหรับงวดงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 และปี 2558 จํานวน 15.82
ล้านบาท และ 26.19 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 10.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.60 ทําให้ไฟร์วคิ เตอร์ มีอตั รา
กําไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 และปี 2558 เท่ากับร้อยละ 5.60 และร้อยละ 9.66 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนขายและบริการ รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สงู ขึน้ ในขณะทีไ่ ม่สามารถ
ปรับเพิม่ ราคาสินค้าและสะท้อนเป็ นการเติบโตของรายได้ได้ในทันที
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14.2.2 ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สินจากงบของไฟร์วิคเตอร์
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2557 และ 2558
ไฟร์ วิคเตอร์ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 จํานวน 281.38 ล้ านบาท 572.37 ล้ านบาท และ
569.01 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งมีส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่สําคัญ ได้ แก่ เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ มูลค่างานที่ทําเสร็จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เป็ นต้ น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไฟร์ วิคเตอร์ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 569.01 ล้ านบาท โดยมีองค์ประกอบของสินทรัพย์
ประกอบด้ วย เงินลงทุนชัว่ คราว คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 45.11 ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นร้ อยละ 20.54 สินค้ าคงเหลือร้ อย
ละ 20.09 มูลค่างานที่ทําเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บร้ อยละ 2.29 อุปกรณ์ ร้อยละ 2.85 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนร้ อยละ 1.18
สินทรัพย์รวมในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จํานวน 3.36 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.59 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
เงิ น ลงทุน ชั่ว คราวจํ า นวน 13.48 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 4.99 จากปี 2557 ส่ว นหนึ่ ง มาจากการจํ า หน่ า ยเงิ น ลงทุน ใน
หลักทรัพ ย์ จดทะเบี ยนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพ ย์ ณ สิน้ ปี 2558 เมื่อ เที ยบกับ ช่วงสิน้ ปี 2557
นอกจากนันสิ
้ นค้ าคงเหลือ ณ สิ ้นปี 2558 เพิ่มขึ ้นจํานวน 12.79 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 12.60 จากปี 2557 เนื่องจากไฟร์ วิค
เตอร์ มีการสัง่ สินค้ าสํารองไว้ เพื่อรองรับแผนการจําหน่ายสินค้ าของไฟร์ วิคเตอร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไฟร์ วิคเตอร์ มีสินทรัพ ย์รวมเท่ากับ 572.37 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2556 จํานวน
281.37 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 103.42 สาเหตุโดยหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนชัว่ คราว อันเป็ นผลจากการที่ไฟร์ วิค
เตอร์ ได้ รับเงินเพิ่มทุนจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยได้ ใช้ เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปในการชําระเงินกู้ยืม
จากธนาคาร ลงทุนในอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ ระบบ EPR และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ในระหว่างที่รอการ
ใช้ เงินจํานวนดังกล่าวไปใช้ ในการขยายธุรกิจไฟร์ วิคเตอร์ ได้ นําไปบริ หารจัดการให้ มีผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นและการเพิ่มขึ ้น
ของมูล ค่ า งานที่ ทํ า เสร็ จ แต่ ยัง ไม่ เรี ย กเก็ บ จํ านวน 11.42 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 184.19 เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึน้ ของการ
ให้ บริ การงานโครงการที่ ไฟร์ วิคเตอร์ ได้ ให้ บริ การเสร็ จแล้ วแต่ยังอยู่ในระหว่างการเรี ยกเก็บเงินตามสัญ ญา นอกจากนี ้
อุป กรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ สิน้ ปี 2557 เพิ่มขึน้ จํ านวน 10.56 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 136.61 เมื่อเที ยบกับ ปี
2556 ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากการซื ้อเครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สํานักงานรวมถึงการพัฒนาระบบ EPRเพิ่มเติม เพื่อใช้ ในการดําเนิน
ธุรกิจของไฟร์ วิคเตอร์
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ไฟร์ วิ ค เตอร์ มี สิ น ทรั พ ย์ ร วม ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2559 จํ า นวน 527.64 ล้ า นบาท ลดลงจาก ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2558 จํ านวน 41.37 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 7.27 ซึ่งมี สาเหตุห ลักจากการลดลงของเงินลงทุน ระยะสัน้
้
วนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
จํานวน 35.03 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13.65 เนื่องจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสันบางส่
ยุติธรรมของหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 เปรี ยบเทียบกับ ณ วันสิ ้นปี 2558 และเนื่องมาจากการลดลงของมูลค่า
งานที่ทําเสร็จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บอันเกิดจากการเรี ยกเก็บเงินค่าบริ การงานโครงการติดตังระบบดั
้
บเพลิงให้ กบั ลูกค้ าบางส่วน
ในช่ว ง 6 เดื อ นแรกของปี 2559 โดยลดลงเมื่ อ เที ย บกับ ณ สิ น้ ปี 2558 จํ า นวน 4.45 ล้ า นบาทและจากการลดลงของ
อุปกรณ์จํานวน 2.04 ล้ านบาทจากค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ดงั กล่าว
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14.2.3 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุนหมุนเวียน
14.2.3.1 กระแสเงิ นสดจากงบการเงิ นของไฟร์วิคเตอร์
หน่ วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน

2558

2557

2556

50.34
4.68
(52.50)

62.79
(253.95)
214.29

56.13
(31.68)
(31.06)

(11.77)
37.95
(35.00)

(9.71)
48.06
(52.49)

2.52

23.13

(6.61)

(8.81)

(14.14)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม ต้นงวด

25.66

2.53

9.14

28.18

25.66

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ ปลายงวด

28.18

25.66

2.53

19.37

11.52

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

2559

2558

การวิ เคราะห์งบกระแสเงิ นสดสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ไฟร์วคิ เตอร์ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานปี 2558 จํานวน 50.34 ล้านบาท ลดลงจํานวน 12.45
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดําเนินงาน
62.75 ล้านบาท และการเปลีย่ นแปลงเงินทุนหมุนเวียนสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ลดลงจํานวน 12.00
ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 13.47 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 4.68 ล้านบาท เป็ นรายการจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
่
12.76 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซือ้ อุปกรณ์ 6.89 ล้านบาท และลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ EPR อีก 2.08
ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเป็ นการจ่ายเงินปนั ผล 52.50 ล้านบาท
การวิ เคราะห์งบกระแสเงิ นสดสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
ไฟร์วคิ เตอร์ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนิ นงานสําหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2559 จํานวน 11.77
ล้านบาท โดยมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดําเนินงานจํานวน 18.40 ล้านบาท
สาเหตุหลักของการใช้ไปในกระแสเงินสดมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า เนื่องมาจากการจ่ายชําระหนี้ให้กบั เจ้าหนี้
การค้าตามเงือ่ นไขทางการค้าของเจ้าหนี้แต่ละราย
ไฟร์วิค เตอร์ มีเงิน สดสุ ท ธิไ ด้ม าจากกิจ กรรมลงทุ น สํา หรับ งวดหกเดือ นแรกของปี 2559 จํา นวน 37.95
ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราวจํ
่
านวน 40.58 ล้านบาท และกระแสเงิน
สดจ่ายในการลงทุนระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํ นวน 2.94 ล้านบาท
ไฟร์วิค เตอร์ มีเงิน สดสุท ธิใช้ไปในกิจ กรรมจัด หาเงิน สําหรับ งวดหกเดือ นแรกของปี 2559 จํานวน 35.00
ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของไฟร์วคิ เตอร์
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14.2.3.2 โครงสร้างเงิ นทุนจากงบการเงิ นของไฟร์วิคเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556
ไฟร์ วิคเตอร์ มีหนี ส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 จํานวน 105.67 ล้ านบาท 111.84 ล้ านบาท และ
117.21 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ มีสว่ นประกอบของหนี ้สินที่สําคัญ ได้ แก่ เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น และหนี ้สินหมุนเวียน
อื่น เป็ นต้ น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไฟร์ วิคเตอร์ มีหนี ้สินรวมเท่ากับ 117.21 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 จํานวน 5.37
ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 4.80 เนื่ องจากการเพิ่ ม ขึน้ ของหนี ส้ ิน หมุน เวีย นอื่ น อัน เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึน้ ของรายการเงิ น รั บ
ล่วงหน้ าและเงินค่ามัดจําซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของเงินประกันผลงาน ที่ไฟร์ วิคเตอร์ เรี ยกเก็บจากคู่ค้าในกรณีของการติดตังงาน
้
แทนไฟร์ วิคเตอร์ และขนส่งสินค้ าไปส่งให้ กบั ลูกค้ าของไฟร์ วิคเตอร์ ตามมูลค่างานที่ไฟร์ วิคเตอร์ รับบริการที่เกิดขึ ้น และการ
เพิ่มขึ ้นของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเนื่องมาจากการปรับโครงสร้ างผลตอบแทนให้ กบั พนักงานประเภทเงินเดือน
ค่าจ้ าง
สําหรับปี 2557 ไฟร์ วิคเตอร์ มีหนี ส้ ินรวมเท่ากับ 111.84 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2556 จํานวน 6.17 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 5.84 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินประกันสํารองหนี ้สูญตามข้ อตกลงระหว่างไฟร์ วิคเตอร์ และพนักงานฝ่ ายขาย
ของไฟร์ วิคเตอร์ ซึง่ พนักงานจะได้ รับคืนหากไม่มีหนี ้สูญเกิดขึ ้น
ไฟร์ วิ ค เตอร์ มี ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น รวม ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2556 – 2558 จํ า นวน 175.71 ล้ า นบาท 460.53
ล้ านบาท และ 451.80 ล้ านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจํานวน 8.73 ล้ านบาท
เนื่ องจากการลดลงของกํ าไรจากการดํ าเนิ นงานและการจ่ายเงิน ปั นผลของไฟร์ วิคเตอร์ ในระหว่างปี 2558 ในขณะที่
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2557 เพิ่มขึน้ จํานวน 284.82 ล้ านบาท เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของไฟร์ วิคเตอร์ จาก
65 ล้ านบาท เป็ น 130 ล้ านบาท ตามราคามูลค่าที่ตราไว้ ซึง่ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเมื่อเดือน
มีนาคม 2557 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของไฟร์ วิคเตอร์ จาก 130 ล้ านบาท เป็ น 175 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 90 ล้ านหุ้น
มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท เพื่ อเสนอขายหุ้น ต่อประชาชนทั่วไปครัง้ แรกในเดื อน พฤศจิกายน 2557 มูลค่าหุ้นละ
3 บาท ซึง่ บันทึกเป็ นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการจําหน่ายหลักทรัพย์จํานวน 213.21 ล้ านบาท
โครงสร้างเงิ นทุนจากงบการเงิ นของไฟร์วิคเตอร์ ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
ไฟร์ วิคเตอร์ มีหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 จํานวน 95.02 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 จํานวน 22.19 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 18.93 อันเนื่องมาจากการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจํานวน 22.41
ล้ านบาท เนื่องมาจากการจ่ายชําระหนี ้ให้ กบั เจ้ าหนี ้การค้ าตามเงื่อนไขทางการค้ าของเจ้ าหนี ้แต่ละราย
ไฟร์ วิคเตอร์ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 432.61 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 จํ านวน 19.19 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.25 ซึ่งเป็ นผลมาจากผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนปี
2559 เพิ่มขึ ้นจํานวน 15.82 ล้ านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558 จํานวน 35.00 ล้ านบาท
14.2.4 ภาระผูกพันด้านหนี้ สินจากงบการเงิ นของไฟร์วิคเตอร์
ไฟร์วคิ เตอร์ มีห นี้ สนิ รวม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2556, 2557 และ 2558 จํานวน 105.66 ล้านบาท 111.84
ล้านบาท และ 117.21 ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื สัดส่วนร้อยละ 75.88 ร้อยละ
78.86 และร้อยละ 75.57 จากหนี้สนิ รวม ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ไฟร์วคิ เตอร์ ไม่มภี าระ
หนี้สนิ ที่มดี อกเบี้ย ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2556 ไฟร์วคิ เตอร์ มีเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจํานวน 10 ล้านบาท
และได้ชาํ ระคืนหมดแล้วทัง้ จํานวนในปี 2557
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รายละเอียดประเภทสิ นเชื่อวงเงิ นและอัตราดอกเบีย้ ของไฟร์วิคเตอร์
วงเงิ น (ล้านบาท)
ประเภทสิ นเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

2557

อ้างอิ งอัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30

2556

มิ ถนุ ายน 2559

2558

2557

ณ วันที่ 30
2556

มิ ถนุ ายน 2559

MOR
/เงินฝาก
ประจํา

MOR

MOR
/เงินฝาก
ประจํา

เงินเบิกเกินบัญชี

9.00

6.00

8.00

10.00

MOR
/เงินฝาก
ประจํา

เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รซี ที

57.00

47.00

62.00

77.00

MLR

MLR

MLR

MLR

หนังสือคํ ้าประกัน

14.00

14.00

14.00

24.00

2%

2%

2%

2%

สัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศ

10.39

12.00

27.00

63.39

-

-

-

-

ตามภาวะ
ตลาด

MLR
/เงินฝาก
ประจํา

MLR
/เงินฝาก
ประจํา

ตามภาวะ
ตลาด

ล่วงหน้ า
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน

5.00

20.00

25.00

5.00

-

-

-

3.00

99.00

136.00

182.39

เช็คต่างจังหวัดรอเรี ยกเก็บ
รวม
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
(ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

14.3

95.39

0.30

0.30

0.30

0.30

คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการจากงบการเงิ นรวมเสมือน

ไฟร์วคิ เตอร์ได้จดั ทําคําอธิบายภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลีย่ นแปลงที่มนี ัยสําคัญเสมือนเข้าทํา
รายการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของชิลแมทช์และบริษทั ย่อยตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 โดยไฟร์วคิ เตอร์ได้จดั ทํา
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือนและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมเสมือน สําหรับปี 2557 – 2558
และงวดหกเดือนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพื่อประโยชน์ ในการแสดงงบการเงินเปรียบเทียบและเป็ นข้อมูลให้กบั นัก
ลงทุนพิจารณา
14.3.1 ผลการดําเนิ นงานและความสามารถในการทํากําไรจากงบการเงิ นรวมเสมือน
คําอธิบายผลการดําเนินงานนี้ เป็ นคําอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของ
บริษัทฯ สําหรับผลการดําเนิ นงานของบริษัทฯ สําหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 และงวดหกเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขายและบริการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการของผลิตภัณฑ์ระบบ
ดับเพลิงและโครงการติดตัง้ คิดเป็ นร้อยละ 48.07 รายได้จากผลิตภัณ ฑ์ระบบทําความเย็นร้อยละ 22.50 รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาลร้อยละ 4.70 และรายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์รอ้ ยละ 23.55
ในปี 2558 โดยมีรายละเอียดรายได้รวมสําหรับปี 2558 ปี 2557 และงวดหกเดือนปี 2559 ดังต่อไปนี้
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ประเภทรายได้

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2559
2558
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริ การ
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและ
โครงการติดตัง้
2.ผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็น
3. ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และ
ระบบสุขาภิบาล
4. ผลิตภัณฑ์ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์ดจิ ติ อล
รวมรายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อ่นื 1)
รายได้รวม

525.77

48.07

537.45

46.86

265.95

47.03 247.62

47.95

246.10
51.40

22.50
4.70

289.09
46.96

25.20
4.09

137.52
22.43

24.32 108.44
3.97 28.90

21.00
5.60

257.57
1,080.84
12.88
1,093.72

23.55
98.82
1.18
100.00

264.36
1,137.86
9.10
1,146.96

23.05
99.21
0.79
100.00

129.82 22.96 123.28
555.72 98.28 508.24
9.72
1.72
8.18
565.44 100.00 516.42

23.87
98.42
1.58
100.00

หมายเหตุ : 1) รายได้อ่นื ประกอบด้วยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปนั ผล และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น เป็ นต้น

การวิ เคราะห์รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้จากการขายและบริการของบริษทั ฯ ในปี 2558 มูลค่า 1,080.84 ล้านบาท ลดลงจากรายได้จากการขาย
และบริการในปี 2557 จํานวน 1,137.86 ล้านบาท หรือลดลง 57.02 ล้านบาท คิดเป็ นรายได้ลดลงร้อยละ 5.01 จาก
ปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้








รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการติดตัง้ ในปี 2558 จํานวน 525.77 ล้านบาท ลดลงจํานวน
11.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.17 จากปี 2557 สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจและภาวการณ์
ก่อสร้างโดยรวมของประเทศซบเซาลง ทําให้รายได้จากการจําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ด บั เพลิงให้ก บั กลุ่ม
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างลดลงเช่นกัน
รายได้จ ากผลิต ภัณ ฑ์ ร ะบบทํ า ความเย็น ในปี 2558 จํา นวน 246.10 ล้า นบาท ลดลงจํา นวน 42.99
ั หาเรื่อ ง
ล้านบาท หรือร้อ ยละ 14.87 จากปี 2557 โดยมีส าเหตุ ห ลัก เนื่ อ งจากประเทศไทยเผชิญ ป ญ
แรงงานในอุตสาหกรรมประมง (IUU) ทําให้ประเทศไทยไม่สามารถส่งออกสินค้าประมงไปต่างประเทศได้
ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อรายได้จากจากผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็น ทําให้บริษทั ฯ จําหน่ ายผลิตภัณฑ์ระบบ
ทําความเย็นที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมประมงได้ลดลง นอกจากนี้รายได้จากกลุ่มซุป เปอร์มาร์เก็ต
ลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของการเปิ ดสาขาใหม่ของซุปเปอร์มาเก็ต ทําให้บริษทั ฯ จําหน่ายอุปกรณ์ทาํ
ความเย็นในส่วนนี้ได้ลดลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษทั ฯ มีกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย ทํา
ให้บริษทั ฯ สามารถลดความเสีย่ งจากความไม่แน่นอนในแต่ละอุตสาหกรรมได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาลในปี 2558 จํานวน 51.40 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จํานวน 4.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.45 จากปี 2557 สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากการได้รบั แต่งตัง้ เป็ น
ตัวแทนจําหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าใหม่ ได้แก่ วาล์วปรับปริมาณนํ้า ภายใต้ตราสินค้า OVENTROP
ซึง่ บริษทั ฯ ได้สทิ ธิ ์เป็ นผูแ้ ทนจัดจําหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ในช่วงปี 2557 ซึง่ เริม่ ส่งผลด้าน
การเติบโตของรายได้จากการในปี ต่อมา
รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์ในปี 2558 จํานวน 257.57 ล้านบาท ลดลงจํานวน 6.81 ล้านบาท
หรือร้อยละ 2.57 จากปี ก่อนหน้า อันเป็ นผลเนื่องมาจากสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศส่งผลต่อการชะลอตัวของรายได้จากขายสินค้า
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สําหรับในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ จํานวน 555.72 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากงวด 6 เดือนถึแรกของปี 2557 จํานวน 508.24 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 47.48 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.34
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการจําหน่ายสินค้ าให้ กลุม่ ผู้รับเหมาทัง้
ผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็นและผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการติดตัง้ โดยการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากผลิตภัณฑ์
ระบบทําความเย็นจาก 108.44 ล้ านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เป็ น 137.52 ล้ านบาท ในงวดเดียวกันของปี
2558 หรื อมีรายได้ เพิ่มขึน้ จํานวน 29.08 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 26.82 จากการที่ขายผลิตภัณ ฑ์ระบบทํา
ความเย็นให้ กบั กลุม่ ผู้รับเหมาได้ ดีขึ ้น ประกอบกับรายได้ จากกลุม่ ลูกค้ าซุปเปอร์ มาร์ เก็ตเพิ่มขึ ้นเนื่องจากการเปิ ดสาขาใหม่
ของลูกค้ ากลุม่ ดังกล่าวเพิ่มขึ ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และรายได้ จากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ
ติดตังในงวด
้
6 เดือนแรกของปี 2558 จํานวน 265.95 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 18.33 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.40
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จากการที่สภาวะการณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน
การวิ เคราะห์ต้นทุนขายและบริ การสําหรับงวดปี 2558 และ 2557
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กําไรขัน้ ต้น

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน

2557

2559

2558

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1,080.84

100

1,137.86

100

555.72

100

508.24

100

767.8
313.04

71.04
28.96

831.81
306.05

73.1
26.89

410.58
145.14

73.88
26.12

359.07
149.17

70.65
29.35

เนื่องจากบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็ นผูน้ ํ าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อจัดจําหน่ ายในประเทศไทยและ
ประเทศเพือ่ นบ้าน ต้นทุนขายและบริการของบริษทั ฯ ทีส่ าํ คัญ จึงประกอบด้วย ต้นทุนค่าสินค้า ต้นทุนบริการและค่าแรง
ในการติดตัง้ ผลิตภัณ ฑ์ เป็ นต้น โดยต้นทุนขายและบริการจากปี 2558 จํานวน 767.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557
จํานวน 64.01 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 7.69 สอดคล้องกันกับการลดลงของรายได้จากการขายและบริการ
ประกอบกับบริษทั ฯ มีการปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพ
มานําเสนอให้กบั ลูกค้าเพือ่ เป็ นการรักษาความสามารถในการทํากําไรให้กบั บริษทั ฯ
โดยในปี 2558 แม้วา่ บริษทั ฯ จะมีรายได้จากการขายและบริการลดลงร้อยละ 5.01 จากปี 2557 อย่างไรก็ตาม
จากกลยุทธ์การรักษาความสามารถในการทํากําไรให้มเี สถียรภาพ ทําให้กําไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ สูงขึ้นจาก 306.05
ล้านบาทในปี 2557 เป็ น 313.04 ล้านบาท ในปี 2558 หรือคิดเป็ น อัตราส่วนกําไรขัน้ ต้นต่อรายได้จากการขายและ
บริการรวม (Gross profit margin) เพิม่ สูงขึน้ จากร้อยละ 26.89 ในปี 2557 เป็ นร้อยละ 28.96 ในปี 2558
สํ า หรับ ในงวด 6 เดือ นแรกของปี 2559 และปี 2558 บริษัท ฯ มีต้ น ทุ น ขายและบริก าร จํ า นวน 410.58
ล้านบาท และ 359.07 ล้านบาท ตามลําดับ เพิม่ ขึน้ จํานวน 51.51 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 14.35 ซึ่งส่วน
หนึ่งเป็ นผลจากการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการในปี 2559 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นรวม
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ร้อยละ 26.12 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 29.35 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนค่าวัสดุผลิตภัณฑ์และค่าแรงงานโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิงในบางโครงการที่
เพิม่ สูงขึน้ ในขณะที่ไม่สามารถปรับรายได้จากการโครงการในส่วนนี้เพิม่ ตามต้นทุนได้ เนื่องจากเป็ นไปตามลักษณะ
ของสัญญาจ้างเหมาโครงการ ส่งผลให้กําไรขัน้ ต้นของส่วนผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559
ลดลง
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การวิ เคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสําหรับงวดปี 2558 และ 2557
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

2558

2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หาร
รายได้รวม

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2559

ร้อยละ

2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

72.84
126.73

6.66
11.59

64.96
106.17

5.66
9.26

39.04
68.11

6.9
12.04

35.44
62.02

6.86
12.01

199.57

18.25

171.13

14.92

107.15

18.94

97.46

18.87

1093.72

100

1146.96

100

565.44

100

516.42

100

ค่าใช้จา่ ยในการขายของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานขาย ค่านายหน้าและ
ค่าขนส่ง เป็ นต้น โดยในปี 2558 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 72.84 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.66 ของ
รายได้รวม เพิม่ ขึน้ จํานวน 7.88 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.13 จากปี 2557 สาเหตุหลักเป็ นผลมาจาก
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับพนักงานขาย เนื่องจากบริษทั ฯ มีการขยายอัตรากําลังของพนักงานในทีมขาย เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการขยายโครงการงานติดตัง้ ใหม่และการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ค่าเช่าอาคาร
สํานักงานและอาคารเก็บสินค้า เป็ นต้น โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริห ารจํานวน 126.73 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 11.59 ของรายได้รวม หรือเพิม่ ขึ้นจํานวน 20.56 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึ้นร้อยละ 19.36 จากปี 2557
สาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับพนักงาน เนื่องจากบริษทั ฯ มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงาน
และมีการเพิม่ อัตราพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในส่วนของงานโครงการใหม่ และงาน
ต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษาบริการทางวิชาชีพเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลเพิม่ สูงขึ้นจากปี 2557 นอกจากนี้ ในระหว่างปี
2558 บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบโครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment program หรือ EJIP)
ในอัตราร้อยละ 100 ของเงินทีพ่ นักงานหรือผูบ้ ริหารจ่ายเข้าโครงการ ทัง้ นี้ ระยะเวลาโครงการตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม
2558 ถึงวัน ที่ 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี รายละเอีย ดปรากฏตามหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน เรื่อ ง
โครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงาน
สําหรับในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ จํานวน 39.04 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 6.90 ของรายได้รวม ซึ่งเป็ นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมที่ใกล้เคียงกับในงวดเดียวกันของปี
ก่อนทีร่ อ้ ยละ 6.86 และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทั ฯ ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 จํานวน 68.11 ล้านบาท
คิดเป็ น ร้อยละ 12.04 ของรายได้รวม ซึ่งเป็ น อัต ราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริห ารต่ อรายได้รวมที่ใกล้เคียงกับ ในงวด
เดียวกันของปี ก่อนที่รอ้ ยละ 12.01 ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิม่ สูงขึน้ เป็ นผลจากการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานของบริษทั ฯ
ตามนโยบายปกติ
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิของบริษทั ฯ ในปี 2558 มูลค่าเท่ากับ 100.91 ล้านบาท และเท่ากับ 111.64 ล้านบาทในปี 2557 หรือ
ลดลงจํานวน 10.73 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 9.61 จากปี 2557 เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารทีส่ งู ขึน้ จากการจัดเตรียมพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัว ในขณะทีร่ ายได้ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีน่ ้อย
กว่าค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและบริการลดลงในอัตราทีน่ ้อยกว่า จากร้อยละ 9.81
ในปี 2557 เป็ นร้อยละ 9.34 ในปี 2558 อันเนื่องจากการรักษาความสามารถในการทํากําไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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กําไรสุทธิของบริษทั ฯ ในงวดหกเดือนแรกปี 2559 มูลค่าเท่ากับ 38.03 ล้านบาท และเท่ากับ 48.17 ล้านบาท
ในงวดหกเดือนแรกปี 2558 หรือลดลงจํานวน 10.14 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.84 ในงวดหก
เดือนแรกของปี 2559 สาเหตุหลักที่กําไรสุทธิลดลงเนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนขาย จากต้นทุนค่าวัสดุผลิตภัณฑ์
และค่าแรงงานโครงการติดตัง้ ระบบดับ เพลิงในบางโครงการที่เพิ่ม สูงขึ้น ในขณะที่ไม่สามารถปรับรายได้จ ากการ
โครงการในส่วนนี้เพิม่ ตามต้นทุนได้ทนั ที ทําให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบดังกล่าว
14.3.2 ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สินจากงบการเงิ นรวมเสมือน
คําอธิบายความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของบริษทั ฯ นี้ เป็ นคําอธิบายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญในข้อมูล
ทางการเงินรวมเสมือนของบริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน) ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการของบริษทั ชิลแมทช์
จํากัด และบริษทั คิวทูเอส จํากัด สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 และ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีสว่ นประกอบของสินทรัพย์ท่สี าํ คัญ ได้แก่ เงินลงทุนชัวคราว
่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือและค่าความนิยม เป็ นต้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม จํานวน 1,352.46 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 17.43 ล้าน
บาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม จํานวน 1,369.89 ล้านบาท และลดลงจํานวน 52.56
ล้านบาท จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 1,422.45 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์ท่ี
สําคัญ ดังนี้
่
เงิ นลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนชัวคราวของบริ
่
ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน
2559 มีจํานวน 387.03 ล้านบาท 274.08 ล้านบาท และ 222.05 ล้านบาท ตามลําดับ โดยลดลงจากจํานวน 112.95
ล้านบาท และ 52.03 ล้านบาท จากณ วันสิ้น ปี 2557 และ 2558 โดยที่เงิน ลงทุน ชัวคราวส่
่
วนใหญ่ เป็ น เงิน ลงทุ นใน
กองทุ นตราสารหนี้ และบางส่วนเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาลงทุน เมื่อบริษัทฯ มีสภาพคล่อง
ส่วนเกินในขณะนัน้ โดยการลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราวบางส่
่
วนเพือ่ เพิม่ สภาพคล่องให้กบั บริษทั ฯ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจาํ นวน 212.17 ล้านบาท ซึง่ มีมลู ค่าใกล้เคียงกับ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 216.48 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็ น
ลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กําหนดชําระและลูกหนี้ทเ่ี กินกําหนดชําระน้อยกว่า 3 เดือน จํานวน 190.31 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ
89.70 จากมูลค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื รวม-สุทธิ และมีลูกหนี้ท่เี กินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน จํานวน 3.08
ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 1.45 จากมูลค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื รวม-สุทธิ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ มีนโยบายการ
ตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้ครอบคลุมลูกหนี้ทค่ี า้ งชําระเกินกว่า 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีการตัง้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 4.21 ล้านบาท ซึง่ ครอบคลุมลูกหนี้กลุม่ ดังกล่าวแล้วทัง้ จํานวน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจาํ นวน 229.69 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จํานวน 17.52
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.26 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยลูกหนี้การค้าส่วน
ใหญ่เป็ นลูกหนี้ท่ยี งั ไม่ถงึ กําหนดชําระและลูกหนี้ทเ่ี กินกําหนดชําระน้อยกว่า 3 เดือน จํานวน 214.45 ล้านบาทหรือคิด
เป็ นร้อยละ 93.36 จากมูลค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื รวม-สุทธิ และมีลูกหนี้ ท่เี กินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน
จํานวน 3.59 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 1.56 จากมูลค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื รวม-สุทธิ โดยมีการตัง้ ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญครอบคลุมลูกหนี้กลุม่ ดังกล่าวแล้วทัง้ จํานวน
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ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

ลูกหนี้ การค้า
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อ่นื
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน
ปี 2558
ปี 2557
2559
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
136.02

64.11

149.53

69.07

172.20

74.97

54.29
0.7
2.21
3.08
196.30
4.21
192.09
20.08
212.17

25.59
0.33
1.04
1.45
92.52
1.98
90.54
9.46
100.00

52.00
4.19
0.84
2.09
208.65
3.42
205.23
11.25
216.48

24.02
1.94
0.39
0.97
96.38
1.58
94.80
5.20
100.00

42.25
1.15
0.51
3.59
219.70
4.93
214.77
14.92
229.69

18.39
0.50
0.22
1.56
95.65
2.15
93.50
6.50
100.00

สิ นค้าคงเหลือ
สิน ค้าคงเหลือ ของบริษัท ฯ ประกอบด้ว ย สิน ค้า สํา เร็จ รูป และสิน ค้า ระหว่างทาง ซึ่งส่ว นใหญ่ เป็ น สิน ค้า
สําเร็จรูปที่บริษัทฯ สังซื
่ ้อมาเพื่อขายให้กบั ผู้รบั เหมาก่อสร้างงานหลักหรือผู้รบั เหมางานระบบ ผู้จําหน่ ายสินค้าและ
ผูใ้ ช้งานโดยตรง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจาํ นวน 236.75 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2557 จํานวน 37.04
ล้านบาทหรือร้อยละ 18.55 โดยมีสาเหตุจากการเพิม่ ขึน้ ของสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างทาง เนื่องจากมีการสังซื
่ ้อ
สินค้าเพิม่ ขึน้ ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2558 เพือ่ รอการส่งมอบในช่วงต้นปี 2559
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการตัง้ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยพิจารณาสินค้าคงเหลือทีเ่ ข้าเงือ่ นไข 3
ข้อ คือ
1) สินค้าทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 2 ปีขน้ึ ไป
2) มีการหมุนเวียนต่อปีน้อยกว่า ร้อยละ 20 ของสินค้าคงเหลือต่อเนื่องกัน 2 ปี
3) มีการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือตามข้อ 2) และนับต่อเนื่องไปหลังวันสิน้ งวดจนถึงวันที่ผู้ตรวจสอบ
บัญชีเข้าตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน (ประมาณ 20 วัน หลังวันสิน้ งวด) ยังน้ อยกว่า ร้อยละ 20
ของสินค้าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน
สิ นค้าคงเหลือ
ปี 2558
ปี 2557
2559
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินค้าสําเร็จรูป
199.54 84.28%
170.51 85.38%
205.96 83.57%
57.34 24.22%
47.08 23.57%
59.26 24.05%
สินค้าระหว่างทาง
รวม
256.88 108.50%
217.59 108.95%
265.22 107.62%
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
20.13
8.50%
17.88
8.95%
18.77
7.62%
รวมสิ นค้าคงเหลือ
236.75 100.00%
199.71 100.00%
246.45 100.00%
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ค่าความนิ ยม
ค่าความนิ ยมในงบการเงินรวมเสมือนเกิด ขึ้น จากสมมติฐานการจัดทํางบการเงิน รวมเสมือน ที่เสมือนว่า
ไฟร์วคิ เตอร์เข้าซื้อหุ้นสามัญ ร้อยละ 100 จากชิลแมทช์ และคิวทูเอส ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 โดยการออกหุ้น
สามัญจํานวน 234.50 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 2.62 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 614.39 ล้านบาท
โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษทั ฯ มีคา่ ความนิยมทัง้ สิน้ 483.11
ล้านบาท โดยเกิดจากการทีบ่ ริษทั ฯ เข้าทําธุรกรรมซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของชิลแมทช์และคิวทูเอส ทัง้ นี้คา่ ความ
นิยม คือ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนในการซือ้ กับสินทรัพย์สทุ ธิทไ่ี ด้มา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน
(หน่ วย : ล้านบาท)
2558
2557
2559
สิง่ ตอบแทนในการซือ้
614.39
614.39
614.39
หัก สินทรัพย์สทุ ธิทไ่ี ด้มา
131.28
131.28
131.28
ค่าความนิ ยม
483.11
483.11
483.11
โครงสร้างเงิ นทุนจากงบการเงิ นรวมเสมือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจํานวน 367.54
ล้านบาท 247.89 ล้านบาท และ 227.43 ล้านบาท ตามลําดับ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมลดลงจํานวน 119.65 ล้านบาทหรือร้อยละ 32.55 จาก
ปี 2557 สาเหตุหลักมาจาก การลดลงของเงินปนั ผลค้างจ่ายเนื่องจาก ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั ฯ มีการปรับปรุงโครงสร้าง
ทุนของบริษทั ฯ โดยได้มกี ารจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ซึ่งได้มกี ารจ่ายชําระบางส่วนในระหว่างปี 2557
ทําให้มยี อดคงค้างปรากฏอยู่ ณ สิน้ ปี อย่างไรก็ตามบริษทั ฯได้จา่ ยชําระเงินปนั ผลดังกล่าวแล้วทัง้ จํานวนในปี 2558
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมลดลงจํานวน 20.46 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.25 จากปี 2558
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า บริษทั ฯ ได้จ่ายชําระหนี้การค้าให้กบั เจ้าหนี้ก่อนกําหนดการชําระเงิน
เพือ่ รับส่วนลดค่าสินค้า ทําให้มลู ค่าเจ้าหนี้การค้าลดลง ณ ช่วงงวดหกเดือน 2559
ส่ ว นของผู้ ถือ หุ้ น ของบริษั ท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 และ 2558 และ ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2559
มีจํานวน 1,054.91 ล้านบาท 1,122.00 ล้านบาทและ 1,125.03 ล้านบาท ตามลําดับ โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จํานวน 67.09 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.36 จากปี 2557 สาเหตุหลักมาจากสมมติฐาน
การจัดทํางบการเงินรวมเสมือนทีไ่ ด้ทาํ การบันทึกรายการเพิม่ ทุนโดยบันทึกลูกหนี้ค่าหุน้ เสมือนและทุนเสมือนว่าบริษทั
ฯ มีการเพิม่ ทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 โดยแสดงเป็ นส่วนหักในส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมในปี 2557 ทําให้สว่ นของผูถ้ อื
หุ้น ในปี ดงั กล่าวลดลงเมื่อเทีย บกับ ปี 2558 และ ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2559 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้น รวมจํา นวน
1,125.03 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 3.03 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.27 ซึ่งเป็ นผลมา
จากบริษทั ฯ มีผลกําไรสุทธิและการจ่ายเงินปนั ผลในรอบผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2559
14.3.3 ภาระผูกพันด้านหนี้ สินจากงบการเงิ นรวมเสมือน
บริษัท ฯ มีห นี้ ส ิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 และ 2558 และ ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2559 บริษัท ฯ
มีหนี้ สนิ รวมจํานวน 367.54 ล้านบาท 247.89 ล้านบาท และ 227.43 ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ เป็ นเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 43.67 ร้อยละ 74.33 และร้อยละ 69.08 จากหนี้สนิ รวม ตามลําดับ ซึ่ง
บริษัท ฯ มีภ าระหนี้ สนิ ที่ม ีด อกเบี้ย ได้แ ก่ เงิน เบิก เกิน บัญ ชีแ ละเงิน กู้ยืม ระยะสัน้ จากสถาบัน การเงิน จํา นวน 30.06
ล้า นบาท 15.01 ล้า นบาท และ 14.75 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ น สัด ส่ ว นร้อ ยละ 8.18 ร้อ ยละ 6.06 และร้อ ยละ 6.48
จากหนี้สนิ รวม ตามลําดับ
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บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูช ั ่นส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุมและผู้บริหารของบริษทั

-เอกสารแนบ-

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง/
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

1. นายถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ 10 ต.ค. 2555

อายุ
(ปี )

71

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- ปริ ญญาเอก Col. Of BAd./
Accounting, MIS, Economics,
University of Arkansas, USA
- ปริ ญญาโท Col. Of BAd./MBA,
University of Louisiana, Monroe,
USA
- ปริ ญญาตรี Business
Administration /BS (Finance) West
Liberty State Col., West Virginia
- หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุ่นที่ 8 ปี 2548
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547
- หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 228 ปี 2559
- หลักสูตร Chairman Forum (R-CF)
รุ่นที่ 1 ปี 2559
- หลักสูตร Ethical Leadership
Program (ELP) รุ่นที่ 3 ปี 2559

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและ
ช่วงเวลา
1/
(%)
ผูบ้ ริ หาร
2555 - ปั จจุบนั
-

2555 - 2558
2545 - ปั จจุบนั

2548 - 2554

- เอกสารแนบ 1 -

ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
คณบดี คณะบัญชี
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
รองอธิการบดีฝ่าย
บริ หารธุรกิจ

บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์
้
บเพลิง
วิศวกรรมอาคาร และติดตังระบบดั
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย / สถานศึกษา
บริ ษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จํากัด (มหาชน) / เช่าซื ้อ

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย / สถานศึกษา

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง/
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

2. นายวิรัฐ สุขชัย
51
กรรมการ กรรมการบริ หาร ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารและรักษาการ
กรรมการผู้จดั การ (ธุรกิจระบบ
ดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล)
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ 25 พ.ย. 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (E-MBA)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(นิด้า)
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (การขายและ
การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ Class
SET/2012 ปี 2555
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ Class
204/2015 ปี 2558
- หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ Class 24/2015 ปี 2558
- หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP)
รุ่นที่ Class 14/2015 ปี 2558
- หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) รุ่นที่ Class 36/2015
ปี 2558

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและ
ช่วงเวลา
1/
(%)
ผูบ้ ริ หาร
14.84%
2555 - ปั จจุบนั

2545 - 2555
2540 - 2545

- เอกสารแนบ 1 -

ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารและรักษาการ
กรรมการผู้จดั การ
(ธุรกิจระบบดับเพลิง
ปรับอากาศและ
สุขาภิบาล)
ผู้จดั การทัว่ ไป
ผู้จดั การขาย

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตังระบบดั
้
บเพลิง

บริ ษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง
เช่า รับเหมาติดตังระบบดั
้
บเพลิง

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง/
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริ หาร
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ 9 พ.ค. 2544

อายุ
(ปี )
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- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
Stanford University, USA
- ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ Class
SET/2012 ปี 2555
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ Class
211/2015 ปี 2558
- หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่
Class 24/2015 ปี 2558
- หลักสูตร Director Breakfast Talk
(M-DBT) รุ่นที่ Class 1/2016 ปี 2559

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและ
ช่วงเวลา
1/
(%)
ผูบ้ ริ หาร
2544 - ปั จจุบนั
10.92%

กรรมการ

2545 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2532 –2559

กรรมการ

2532 - 2559

กรรมการ

2532 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2549 – ปั จจุบนั
2536 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2533 – ปั จจุบนั

กรรมการ

- เอกสารแนบ 1 -

ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตังระบบดั
้
บเพลิง
บริ ษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายส่ง ขาย
ปลีก ให้ บริ การซ่อม เช่าเครื่ องพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
และหมึกพิมพ์
บริ ษัท ชิลแมทช์ จํากัด / นําเข้ าและจําหน่าย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
บริ ษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ ง จํากัด /
ธุรกิจให้ บริ การงานส่วนกลางและให้ เช่า
อาคารสํานักงาน
บริ ษัท ชาญณรงค์ โฮลดิ ้ง กรุป จํากัด /
จําหน่ายเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
บริ ษัท บ้ านเนินปาย จํากัด / ที่ดิน
บริ ษัท มาเธอร์ แลนด์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด /
อสังหาริ มทรัพย์ (ที่ดิน)
บริ ษัท สร้ อยสวรรค์ จํากัด / อสังหาริ มทรัพย์
(ที่ดิน)

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง/
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

4. นางวลีรัตน์ เชื ้อบุญชัย
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ(ด้ าน
ปฏิบตั ิการ)
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ 12 มิ.ย. 2550

อายุ
(ปี )
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- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขา
บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ Class
SET/2012 ปี 2555
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ Class
205/2015 ปี 2558
- หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP)
รุ่นที่ Class 14/2015 ปี 2558
- หลักสูตร Financial Statements for
Directors (FSD) รุ่นที่ Class
28/2015 ปี 2558

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและ
ช่วงเวลา
1/
(%)
ผูบ้ ริ หาร
2556 - ปั จจุบนั
1.44%

- เอกสารแนบ 1 -

ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

2552 - 2558

กรรมการ
กรรมการบริ หาร และ
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การ(ด้ าน
ปฏิบตั ิการ)
กรรมการบริ หาร

2550 – 2559

กรรมการบริ หาร

2550 – 2559

กรรมการบริ หาร

2550 - 2556

กรรมการบริ หาร

2547 - 2555

ผู้จดั การทัว่ ไป
สายการเงินและ
บริ หารทัว่ ไป

บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตังระบบดั
้
บเพลิง
บริ ษัท โปรมาร์ ค จํากัด / ธุรกิจขายเครื่ องพิมพ์
หีบห่อ บรรจุภณ
ั ฑ์ และบริ การซ่อมแซม
บํารุงรักษา
บริ ษัท ชิลแมทช์ จํากัด / นําเข้ าและจําหน่าย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
บริ ษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายส่ง ขาย
ปลีก ให้ บริ การซ่อม เช่าเครื่ องพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
และหมึกพิมพ์
บริ ษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและ
ส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตัง้
ระบบดับเพลิง
บริ ษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ ง จํากัด / ธุรกิจ
ให้ บริ การงานส่วนกลางและให้ เช่าอาคาร
สํานักงาน

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง/
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

5. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ 9 พ.ค. 2544

6. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ 10 ต.ค. 2555

อายุ
(ปี )
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- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
ไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institue
of Technology, USA
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
ไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institue
of Technology, USA
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548
- หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) รุ่นที่ 36 ปี 2558
- หลักสูตร Directors Accreditation
Program (ACEP) รุ่นที่ 14 ปี 2558
- ปริ ญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์
University of Wisconsin , USA
- ปริ ญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
University of Wisconsin , USA
- ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 102 ปี 2556

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและ
ช่วงเวลา
1/
(%)
ผูบ้ ริ หาร
2544 - ปั จจุบนั
1.08%

กรรมการ

2545 – 2559

กรรมการ

2542 – 2559

กรรมการ

2542 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2555 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

2555 - ปั จจุบนั

ประธานหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์
นานาชาติ
คณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์

-

-

2549 - 2552

- เอกสารแนบ 1 -

ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตังระบบดั
้
บเพลิง
บริ ษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายส่ง ขาย
ั ฑ์
ปลีก ให้ บริ การซ่อม เช่าเครื่ องพิมพ์บรรจุภณ
และหมึกพิมพ์
บริ ษัท ชิลแมทช์ จํากัด / นําเข้ าและจําหน่าย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
บริ ษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ ง จํากัด / ธุรกิจ
ให้ บริ การงานส่วนกลางและให้ เช่าอาคาร
สํานักงาน

บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตังระบบดั
้
บเพลิง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง/
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

7. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพฒ
ั น์
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ 10 ต.ค. 2555

อายุ
(ปี )
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สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและ
ช่วงเวลา
1/
(%)
ผูบ้ ริ หาร
2555 - ปั จจุบนั
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ Middle
Tenessee State University, USA

ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

กรรมการอิสระ และ

บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด

กรรมการตรวจสอบ

(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตังระบบดั
้
บเพลิง

- ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์

บริ ษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จํากัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พีจีเอส เซอร์ วิส จํากัด

Program (DAP) รุ่นที่ Class

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท มิตร อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จํากัด

SET/2012 ปี 2555

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พิพฒ
ั น์รุ่งเรื อง จํากัด

2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท แลนด์แอนด์วิว จํากัด

2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ยู.ลัคกี ้ จํากัด

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เค.ที.เอสเตท จํากัด

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท มารวย ทาวน์ จํากัด

2551 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พิพฒ
ั น์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด

2540 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ.ทิสโก้ ไฟแนลเชียลกรุ๊ป / ธุรกิจหลักทรัพย์

2530 - ปั จจุบนั

First Senior Vice
President

- เอกสารแนบ 1 -

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง/
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

8. นายวสันต์ นันทขว้ าง
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
(ธุรกิจระบบทําความเย็น)
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ 1 พ.ย. 2559

อายุ
(ปี )
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- ปริ ญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
- ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015
ปี 2558
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 211/2015
ปี 2558
- หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 24/2015 ปี 2558
- หลักสูตร Financial Statements for
Directors (FSD) รุ่นที่ 28/2015
ปี 2558

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและ
ช่วงเวลา
1/
(%)
ผูบ้ ริ หาร
2559 - ปั จจุบนั
4.81%

- เอกสารแนบ 1 -

ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่ ง

2558 – 2559
2544 – 2558

กรรมการ และ
กรรมการผู้จดั การ
(ธุรกิจระบบทําความ
เย็น)
กรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การทัว่ ไป

2557 – 2559

กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตังระบบดั
้
บเพลิง
บริ ษัท ชิลแมทช์ จํากัด / นําเข้ าและจําหน่าย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
บริ ษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายส่ง ขาย
ปลีก ให้ บริ การซ่อม เช่าเครื่ องพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
และหมึกพิมพ์บริษัท ชิลแมทช์ จํากัด

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง/
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

9. นายธรรมนูญ ตรี เพ็ชร
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
(ธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิตลั )
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ 1 พ.ย. 2559

อายุ
(ปี )
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- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ การจัดการ
ทัว่ ไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015
ปี 2558
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 211/2015
ปี 2558
- หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 24/2015 ปี 2558
- หลักสูตร Financial Statements for
Directors (FSD) รุ่นที่ 28/2015
ปี 2558

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและ
ช่วงเวลา
1/
(%)
ผูบ้ ริ หาร
2559 - ปั จจุบนั
3.57%

2557 –2559
2553 – 2559
2545 - 2553

- เอกสารแนบ 1 -

ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่ ง
กรรมการ และ
กรรมการผู้จดั การ
(ธุรกิจระบบพิมพ์ดิ
จิตลั )
กรรมการ
กรรมการ
และผู้จดั การทัว่ ไป
ผู้จดั การขาย

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์
บเพลิง
วิศวกรรมอาคาร และติดตังระบบดั
้
บริ ษัท ชิลแมทช์ จํากัด / นําเข้ าและจําหน่าย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
บริ ษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายส่ง ขาย
ปลีก ให้ บริ การซ่อม เช่าเครื่ องพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
และหมึกพิมพ์

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง/
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

10. นายสุพจน์ เธียรวุฒิ
กรรมการและกรรมการอิสระ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ 1 พ.ย. 2559

อายุ
(ปี )
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- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท Information and Computer
Sciences Toyohashi University of
Technology ญี่ปนุ่
- ปริ ญญาเอก Electronic Engineering
The University of Tokyo ญี่ปนุ่
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014
ปี 2557
- หลักสูตร Finance for Non-Finance
Directors (FND) รุ่นที่ 20/2005 ปี 2548

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและ
1/
(%)
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

2555 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ผู้อํานวยการโครงการ
ร่วมมือระหว่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กบั
ภาคอุตสาหกรรม
กรรมการอิสระ

2558 – 2559
2557 – 2557

2555 – 2557

2550 - 2554

- เอกสารแนบ 1 -

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริ ษัท บลูฟินิกซ์อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริ ษัท ชิลแมทช์ จํากัด / นําเข้ าและจําหน่าย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
บริ ษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จดั การ
สายงานกลยุทธ์องค์กร
ผู้ช่วยอธิการบดี
(ด้ านเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สารสนเทศและ
ยุทธศาสตร์ )
ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง/
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

11. นางวริ นกาญจน์ ธีระอัมรานนท์
ผู้อํานวยการสายงานบริ หารทัว่ ไป
เลขานุการบริ ษัท และผู้ช่วย
กรรมการผู้จดั การ (กํากับดูแล
กิจการ)
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ 1 ม.ค. 2557

12. นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์
ผู้อํานวยการสายการเงิน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ 16 มี.ค. 2559

อายุ
(ปี )
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- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขา
การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุ่นที่ Class
8/2015 ปี 2558
- หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุ่นที่ Class 72/2016
ปี 2559
- หลักสูตร Company Reporting
Program (CRP) รุ่นที่ Class 16/2016
ปี 2559
- หลักสูตร Effective Minute Taking
Plan (EMT) รุ่นที่ Class 36/2016
ปี 2559
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Graduate Diploma Global
Entrepreneurships & E-commerce
York College of Information &
Technology, Ontario, Canada

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและ
1/
(%)
ผูบ้ ริ หาร
0.20%

-

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

2559 – ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

เลขานุการบริ ษัท
ผู้อํานวยการสายงาน
บริ หารทัว่ ไป และ
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การ
(กํากับดูแลกิจการ)
ผู้จดั การทัว่ ไป
(สายงานสนับสนุน)
ผู้จดั การทัว่ ไป
หัวหน้ าวางแผน
นโยบายและ
ทรัพยากรบุคคล

บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตังระบบดั
้
บเพลิง
บริ ษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ ง จํากัด / ธุรกิจ
ให้ บริ การงานส่วนกลางและให้ เช่าอาคาร
สํานักงาน

ผู้อํานวยการสายงาน
การเงิน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารสาย
งานบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การฝ่ าย
ตรวจสอบ

บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตังระบบดั
้
บเพลิง
บริ ษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

2557 - 2558
2556 - 2556
2548 - 2556

0.00%

-

2559 – ปั จจุบนั
2555 – 2559
2552 - 2555

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

บริ ษัท สวอท ออดิท จํากัด

หมายเหตุ : 1/ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ภายหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ชิลแมทช์ จํากัด และบริษทั ย่อย อ้างอิงข้อมูลการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้ )

- เอกสารแนบ 1 -

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริ ษทั
ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง/
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
1. นางวริ นกาญจน์ ธีระอัมรานนท์
ผู้อํานวยการสายงานบริ หารทัว่ ไป
เลขานุการบริ ษัท และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
(กํากับดูแลกิจการ)
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ 26 ก.พ. 2559

อายุ
(ปี )
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- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ
สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
- หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุ่นที่ Class
8/2015 ปี 2558
- หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุ่นที่ Class
72/2016 ปี 2559
- หลักสูตร Company Reporting
Program (CRP) รุ่นที่ Class
16/2016 ปี 2559
หลักสูตร Effective Minute Taking
Plan (EMT) รุ่นที่ Class 36/2016
ปี 2559

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและ
ช่วงเวลา
(%)
ผูบ้ ริ หาร
0.20%
2559 – ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

2557 - 2558
2556 - 2556
2548 - 2556

ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
เลขานุการบริ ษัท
ผู้อํานวยการสายงาน (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์
้
บเพลิง
บริ หารทัว่ ไป และผู้ช่วย วิศวกรรมอาคาร และติดตังระบบดั
กรรมการผู้จดั การ
(กํากับดูแลกิจการ)
ผู้จดั การทัว่ ไป
(สายงานสนับสนุน)
ผู้จดั การทัว่ ไป
บริ ษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ ง จํากัด / ธุรกิจ
หัวหน้ าวางแผนนโยบาย ให้ บริ การงานส่วนกลางและให้ เช่าอาคาร
และทรัพยากรบุคคล
สํานักงาน

หน้ าที่ความรับผิ ดชอบของเลขานุการบริ ษทั
1) ดูแลและให้คาํ แนะนําเบือ้ งต้นแก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบ
2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของที่
ประชุมดังกล่าว
3) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษทั ได้แก่
3.1) ทะเบียนกรรมการ
3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปี ของบริษทั
3.3) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
4) การเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการมีสว่ นได้เสียของตน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้บริษทั ทราบ)
5) ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ลขานุ การบริษทั พ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั คนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วนั ทีเ่ ลขานุการบริษทั คนเดิมพ้นจากตําแหน่ง หรือไม่

อาจปฏิบตั หิ น้าที่ และให้คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้ม ี
การแก้ไขเพิม่ เติม)
- เอกสารแนบ 1 -

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

3. ข้อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

บริ ษทั พิ พฒ
ั น์ ร่งุ เรือง จํากัด

บริ ษทั มารวย ทาวน์ จํากัด

บริ ษทั มิ ตร อิ นชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จํากัด

บริ ษทั ยู.ลัคกี้ จํากัด

บริ ษทั แลนด์แอนด์วิว จํากัด

บริ ษทั พีจีเอส เซอร์วิส จํากัด

บมจ. ราชธานี ลิสซิ่ ง

บริ ษทั เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั บลูฟินิ กซ์อินโนเวชัน่ จํากัด

บริ ษทั สร้อยสวรรค์ จํากัด

บริ ษทั มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด

บริ ษทั บ้านเนิ นปาย จํากัด

บริ ษทั พิ พฒ
ั น์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด

X,/
/ , // , ///
/ , //
/ , // , ///
/
/
/
///
/, //, ///
/, //, ///
/
///

บริ ษทั รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จํากัด

นันธิราภากร
สุขชัย
เอีย่ มสกุลรัตน์
เชือ้ บุญชัย
ว่องไพฑูรย์
มัลลิกะมาส
สุไพบูลย์พพิ ฒ
ั น์
ธีระอัมรานนท์
นันทขว้าง
ตรีเพ็ชร
เธียรวุฒ ิ
วชิรลาภไพฑูรย์

บริ ษทั เค.ที.เอสเตท จํากัด

1. นายถกล
2. นายวิรฐั
3. นางสิรมิ า
4. นางวลีรตั น์
5. นายภาคภูม ิ
6. นายโสตถิธร
7. นางสาววรนุช
8. นางวรินกาญจน์
9. นายวสันต์
10. นายธรรมนูญ
11. นายสุพจน์
12. นายวิศษิ ฏ์

บริ ษทั

บริ ษทั ชาญณรงค์ โฮลดิ้ ง กรุป จํากัด

รายชื่อ

บริ ษทั หาญเอ็นยิ เนี ยริ่ ง จํากัด

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
//

/

/

/

/

/

/

// = กรรมการบริหาร /// = ผูบ้ ริหาร

- เอกสารแนบ 1 -

/

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูช ั ่นส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

-เอกสารแนบ-

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริษทั ใช้บริการหน่ วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษทั อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ซึง่ ได้มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ของบริษทั
ชือ่ -นามสกุล /
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ /
ตําแหน่ง
1. นางสาวชลฎา ธีระพัฒนานนท์
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
26 กุมภาพันธ์ 2559
Senior Internal Audit Manager

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

47 คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
สาขาการบัญชีการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ด้านการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์
หุน้ ในบริษทั ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
(ร้อยละ) ระหว่างผูบ้ ริหาร
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
2553 - ปจั จุบนั
2548 - 2553
2540 - 2548

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
เลขทะเบียน 4994

2534 - 2539

การอบรมสัมมนา / วุฒิบตั ร /
ประกาศนี ยบัตร
 โครงการอบรมเพือ่ รับวุฒบิ ตั รด้านการ
ตรวจสอบภายใน รุน่ ที่ 3
 หลักสูตร COSO 2013

- เอกสารแนบ 2 -

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ

- Ultima Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจ
ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
Manager
- Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos
Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจทีป่ รึกษา
- Sensient Technologies (Thailand)
Accounting and
Ltd. / ธุรกิจนําเข้า ส่งออก และขาย
Finance Department
เคมีภณ
ั ฑ์ เครือ่ งหอม สี เครือ่ งปรุงรส
Manager
ทีใ่ ช้ในการผลิตอาหาร เครือ่ งสําอาง
ยา และให้บริการด้านเทคนิค
- Amex Team Advertising Group /
ให้บริการเกีย่ วกับงานโฆษณา
- Gilberte Reed Co., Ltd. / ธุรกิจทีป่ รึกษา
- Ernst & Young Office Limited /
Audit Manager
ธุรกิจตรวจสอบบัญชี
Senior Manager

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จํากัด (มหาชน)
ชือ่ -นามสกุล /
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ /
ตําแหน่ง
2. นางสาวสุวมิ ล เทีย่ งแท้
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
26 กุมภาพันธ์ 2559
Senior Internal Audit Manager

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

47 คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์
หุน้ ในบริษทั ทางครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่างผูบ้ ริหาร
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ

2553 - ปจั จุบนั

Senior Manager

2543 - 2553

Partner

- Ultima Advisory Co., Ltd. /
ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
- บริ ษทั สวอท แอดไวเซอรี่ เซอร์วิส
จํากัด / ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและวาง
ระบบบัญชี
- บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) /
จํากัด / ธุรกิจผลิตและจําหน่ายสี

2534 - 2542 Assistant Accounting
Supervisor

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
เลขทะเบียน 7069
การอบรมสัมมนา / วุฒิบตั ร /
ประกาศนี ยบัตร
 หลักสูตร COSO 2013

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั
-ไม่ม-ี

- เอกสารแนบ 2 -

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูช ั ่นส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

-เอกสารแนบ-

แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
บริษทั ชิลแมทช์ จํากัด และบริษทั ย่ อย

แบบประเมินนี้ จัดทําโดยคณะกรรมการบริ ษทั
ซึ่ งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมี ระบบการควบคุ มภายในที่ ดีมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั ที่ มี
ประชาชนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้ องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหาย ต่าง
ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั และผูท้ ่ีมีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่
จะต้อ งดําเนิ น การให้ ม ั่น ใจว่ า บริ ษ ัท มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ เหมาะสม และเพี ย งพอในการดู แ ลการ
ดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดที่เกี่ ยวข้องได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
สามารถป้ องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ต เสี ยหาย รวมทั้งมีการจัดทําบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สํานัก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ได้รั บ ความร่ ว มมื อ
เป็ นอย่างดี จ ากไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์ คู เปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒ นาแบบประเมิ น
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยให้บริ ษทั ใช้เป็ น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จดั ทําตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุ ง framework ใหม่ เมื่อเดื อนพฤษภาคม 2556 และนํามาปรับให้
เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริ ษทั จดทะเบียนไทย ซึ่ งคําถามหลักยังแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนเช่นเดียวกับ
แนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่ วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและ
เห็นภาพของแต่ละส่ วนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
การนําไปใช้
บริ ษ ทั ควรใช้แบบประเมิ น นี้ เป็ นแนวทางในการประเมิ น หรื อทบทวนความเพี ยงพอของระบบ
ควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิ ดเหตุการณ์ ที่อาจส่ งผลกระทบต่อการ
ดําเนิ น งานของบริ ษ ัท อย่างมี นัย สําคัญ การประเมิ น ดังกล่ าวควรผ่านการพิ จารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย เพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนความเห็ น มี ความเข้าใจตรงกัน และ
สามารถกําหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษทั ได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยูบ่ นพื้นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมินแล้วพบว่า
บริ ษทั ยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่วา่ จะเป็ นการไม่มีระบบในเรื่ องนั้น หรื อมีแล้วแต่ยงั
ไม่เหมาะสม) บริ ษทั ควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย

1

เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถาบัน วิชาชี พ 5 แห่ ง ได้แ ก่ สถาบัน ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตแห่ งสหรั ฐอเมริ กา (AICPA)
สถาบันผูต้ รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผูบ้ ริ หารการเงิน (Financial Executives
Institute หรื อ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่ งสหรัฐอเมริ กา (American Accounting Association หรื อ AAA) และสถาบันนัก
บัญชีเพื่อการบริ หาร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1.

องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลัก
ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจําวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก

ใช่


คําอธิบาย
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ให้ความสําคัญกับเรื่ องดังกล่าว โดยระบุไว้
ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ
1.2 มีขอ้ กําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัป
ชันอันทําให้เกิดความเสี ยหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกําหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลง
นามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษเป็ นประจําทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่
code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ

2

บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั



ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

คําอธิบาย
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้มีขอ้ กําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดย
ระบุไว้ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ทุกคนได้รับทราบ และ
ถือปฏิบตั ิเป็ นวินยั การทํางาน โดยให้บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ลงนามรับทราบ
และเข้าใจเพื่อถือเป็ นแนวทางประกอบการปฏิบตั ิตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบ และข้อกําหนดว่าการบริ หารงานบุคคล เพื่อ
มีบทลงโทษตามความเหมาะสม หากมีผทู ้ ี่ละเว้นไม่ปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิดงั กล่าว
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อ
หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
คําอธิบาย
บริ ษทั ได้วา่ จ้างผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร คือ บริ ษทั ไอษ์ธวิน
เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามกระบวนการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
ตามแผนการตรวจสอบที่กาํ หนดไว้ เพื่อหาแนวทางป้ องกัน และแก้ไขข้อสังเกตที่
ตรวจพบ และมีหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง และควบคุมภายใน เพื่อเข้ามา
ตรวจสอบ กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้เป็ นไปตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้นในทุกหน่วยงานมีหน้าที่
รับผิดชอบกํากับดูแล และส่ งเสริ มให้พนักงานบังคับบัญชาปฏิบตั ิตามคู่มือการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั อย่างทัว่ ถึง และได้กาํ หนดแนวทางในการประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หาร
และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ ที่
มิได้กาํ หนดจรรยาบรรณของบริ ษทั



ไม่ ใช่

คําถาม
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาํ ให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่
เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาํ ให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
คําอธิบาย
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้นในทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ
กํากับดูแล และส่ งเสริ มให้พนักงานบังคับบัญชาปฏิบตั ิตามคู่มือการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
อย่างทัว่ ถึง และสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงาน มีการสอบถามกรณี มีขอ้ สงสัย
หรื อข้องใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ หาร
และพนักงานทุกคนร้องเรี ยน เมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรื อขัดต่อ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีกล่องรับข้อร้องเรี ยน
(Complain Box) หรื อสอบถามข้อข้องใจได้ที่ฝ่ายบริ หารศักยภาพองค์กร ทั้งนี้
บริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบ และข้อกําหนดว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล เพื่อมี
บทลงโทษตามความเหมาะสม หากมีผทู ้ ี่ละเว้นไม่ปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิดงั กล่าว

ใช่


ไม่ ใช่

2.

คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าทีก่ าํ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม

2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้
สงวนสิ ทธิ์อาํ นาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

ใช่



คําอธิบาย
บริ ษทั มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ง
ผ่านการอนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แล้วแต่
กรณี ) นอกจากนี้บริ ษทั ได้มีการกําหนดอํานาจอนุมตั ิในการดําเนินงาน และการเข้า
ทําธุรกรรมต่างๆ ของบริ ษทั (Delegation of Authority)ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ง
ผ่านการอนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจน
และวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน



คําอธิบาย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ที่ประชุมผูจ้ ดั การฝ่ าย (Management
Committee) จัดทําเป้ าหมาย และแผนงานประจําปี ของบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งมีการกําหนดเป้ าหมาย และแผนงาน (Business Plan)
ของแต่ละฝ่ าย และกําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมผูจ้ ดั การฝ่ าย
(Management Committee) เป็ นประจําทุกเดือน
2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริ ษทั กําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาํ คัญ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และ
ผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
คําอธิบาย
บริ ษทั มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
รวมทั้งมีการกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผ่านการอนุมตั ิของที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แล้วแต่กรณี ) โดยการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั



ไม่ ใช่

คําถาม
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ ดั การ ได้มีการพิจารณาและคํานึงถึง
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พรบ.บริ ษทั มหาชน จํากัด
2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ อง
นั้นๆได้

ใช่



คําอธิบาย
คณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
กําหนด ตลอดจนมีความหลากหลายทั้งด้านความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดย
คณะกรรมการของบริ ษทั สามารถว่าจ้างที่ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม ซึ่งในการดําเนินการแต่งตั้งที่ปรึ กษา และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ต้องผ่านการพิจารณา และอนุมตั ิตามขั้นตอน
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถ
น่าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพล
ต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสม
เพียงพอ



คําอธิบาย
คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยมี
กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่านทําหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระทุกท่าน
เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและความน่าเชื่อถือ รวมถึงมีคุณสมบัติเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ
ทําหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริ ษทั ได้
2.6

คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมิน
ความเสี่ ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม



ไม่ ใช่

คําถาม
คําอธิบาย
คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจหน้าที่
และความรับผิดชอบให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานให้มีระบบบริ หารความเสี่ ยง และ
มาตรการจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม และการสอบทานกระบวนการภายใน
เกี่ยวกับการรับแจ้งเบาแสะและการรับข้อร้องเรี ยน และให้บริ ษทั มีระบบตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และกํากับให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมีรายงานการตรวจติดตามต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั

ใช่

ไม่ ใช่

3.

ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่ งการและ
ความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ
คําถาม

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและ
กฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น
แบ่งแยกหน้าที่ในส่ วนงานที่สาํ คัญ ซึ่งทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมี
สายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น

ใช่



คําอธิบาย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับสภาพการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยโครงสร้างการจัดการของบริ ษทั
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการ
กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ
รวมถึง กรรมการผูจ้ ดั การที่ชดั เจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทั้งนี้ บริ ษทั ได้
กําหนดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกหน้าที่ในส่ วนที่สาํ คัญ ได้แก่ สายงานขาย
สายงานการเงิน สายงานบริ หารทัว่ ไป และสายงานสนับสนุนวิศวกรรม
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล
คําอธิบาย
ผูบ้ ริ หารระดับสู งได้กาํ หนดให้มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาตาม
โครงสร้างการจัดการที่ชดั เจน รวมถึงได้ระบุสายการรายงานไว้ในเอกสาร Job
Description ของแต่ละตําแหน่งงาน นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการกําหนดอํานาจ
อนุมตั ิในการดําเนินงาน และการเข้าทําธุรกรรมต่างๆ ของบริ ษทั (Delegation of
Authority) ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งผ่านการอนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั



ไม่ ใช่

คําถาม
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน
คําอธิบาย
บริ ษทั มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ง
ผ่านการอนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แล้วแต่
กรณี ) อีกทั้ง บริ ษทั ได้มีการกําหนดอํานาจอนุมตั ิในการดําเนินงาน และการเข้าทํา
ธุรกรรมต่างๆ ของบริ ษทั (Delegation of Authority) ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ง
ผ่านการอนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั มีการจัดทํา
Job Description เพื่อกําหนดหน้าที่ของพนักงานแต่ละตําแหน่งไว้อย่างชัดเจนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร

ใช่



ไม่ ใช่

4.

องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ
คําถาม

4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
ความรู ้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบาย
และวิธีการปฏิบตั ิน้ นั อย่างสมํ่าเสมอ

ใช่



คําอธิบาย
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการบริ หารงานบุคคล ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
บริ ษทั โดยการคัดสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการทํางานอย่างมือ
อาชีพ และได้พฒั นาความรู ้ความสามารถให้มีประสิ ทธิภาพในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง และได้มอบหมายให้ผบู ้ งั คับบัญชามีหน้าที่วางแผนติดตาม
ประเมินผล ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ และสนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่างเสมอภาค
รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็ นประจํา
4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัล
ต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่
บรรลุเป้ าหมาย รวมถึง การสื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานทราบ
คําอธิบาย
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการบริ หารงานบุคคล โดยในการให้ผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรม ด้วยความก้าวหน้าในสายอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆ โดยสอด
รับกับคุณภาพผลสําเร็ จของงาน ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการ
ให้รางวัลและ
การลงโทษพนักงานด้วยความเสมอภาค ซึ่งผลการประเมินจะใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาการเลื่อนตําแหน่ง การปรับเงินเดือน และการจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) พร้อมทั้งสื่ อสารข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องให้
พนักงานได้รับรู ้และเกิดความเข้าใจที่ดีต่อองค์กร



ไม่ ใช่

4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากร
ที่มีความรู ้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา



คําอธิบาย
บริ ษทั มีนโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในตําแหน่งงานที่มีความสําคัญให้มาทํางานให้แก่บริ ษทั อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการในการทํางานแก่บุคลากร
เหล่านั้นในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริ ษทั มีการกําหนดแนวปฏิบตั ิกรณี ขาด
บุคลากร เช่น การมอบหมายให้หวั หน้างานเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานแทน การ
มอบหมายให้ผมู ้ ีตาํ แหน่งสูงกว่าเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิแทน เป็ นต้น
4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน
เช่น การจัดระบบที่ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม



คําอธิบาย
บริ ษทั มีกระบวนการพัฒนา ผูบ้ ริ หารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการกําหนด
แผนการอบรมประจําปี เพือ่ ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั มีโอกาสใน
การศึกษาเพิ่มเติมในระดับต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งรวมถึงการ
อบรม สัมมนา ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ที่จดั ขึ้นภายในองค์กร และหน่วยงาน
ภายนอก นอกจากนี้บริ ษทั ให้โอกาสผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ได้แสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่โดยให้มีผลตอบแทนการทํางานที่เหมาะสม และสร้าง
แรงกระตุน้ ในการทํางาน ทั้งในรู ปของเงินเดือน และโบนัสตามความเหมาะสม
4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตําแหน่ง (succession plan)
ที่สาํ คัญ
คําอธิบาย
บริ ษทั มีกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตําแหน่งที่สาํ คัญ โดยจัดให้มีการส่ งเสริ ม
ให้การพัฒนาในด้านต่างๆ กําหนดเป็ นแผนการสรรหาผูส้ ื บทอดตําแหน่ง
(succession plan) มีการประเมินความคืบหน้าของการพัฒนา โดยคณะกรรมการที่
ปรึ กษา ปี ละ 2 ครั้ง



5.

องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื่ อสารเชิงบังคับให้
บุคลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ ง
แก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณี ที่จาํ เป็ น

ใช่



คําอธิบาย
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานของทุกคนต้องศึกษาการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มาตรฐานและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยละเอียดถี่
ถ้วน และปฏิบตั ิงานตามอย่างเคร่ งครัด ถือเป็ นวินยั ในการปฏิบตั ิงาน ผูท้ ี่ละเว้น
ย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินยั ตามความเหมาะสม โดยบริ ษทั มีแนวทางใน
การวางรากฐานให้บุคลากรของบริ ษทั มีความรู ้ความเข้าใจ และให้ความร่ วมมือใน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีรายงานการรับหรื อเบิกจ่าย
ตามที่เป็ นจริ ง ถูกต้อง สมํ่าเสมอ รวดเร็ ว มีการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ และมีการ
ปฏิบตั ิตามระบบที่กาํ หนดอย่างเคร่ งครัด
5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้าง
แรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิ
ตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของ
บริ ษทั
คําอธิบาย
บริ ษทั มีการกําหนดแผนงานโดยรวมและแผนงานของแต่ละหน่วยงานตาม
แผนงานประจําปี โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน โดยอ้างอิงจากดัชนีวดั ผลงานหลัก (KPI) ที่ชดั เจน ซึ่งการกําหนด
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ได้คาํ นึงถึงแผนงานและเป้ าหมายโดยรวม ผลงาน
ความสามารถ และคุณลักษณะที่จาํ เป็ นในงาน รวมถึงการปฏิบตั ิตาม Code of
Conduct



ไม่ ใช่

คําถาม
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็ จของหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย

ใช่



คําอธิบาย
บริ ษทั สนับสนุนให้บุคลากรของบริ ษทั ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยอ้างอิงจากดัชนีวดั ผลงาน
หลัก (KPI) ที่ชดั เจน รวมถึงการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct โดยให้มี
ผลตอบแทนการทํางานที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุน้ ในการทํางาน
5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มาก
เกินไปในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน
คําอธิบาย
บริ ษทั ได้มีการกําหนด Job Description ของแต่ละตําแหน่งงาน และหลักเกณฑ์
การพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยอ้างอิงจากดัชนีวดั ผลงานหลัก (KPI)
ที่ชดั เจน และเหมาะสม เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั รับทราบถึง
เป้ าหมายและความคาดหวังของบริ ษทั โดยบริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หารและพนักงานเป็ นประจํา ซึ่งผูบ้ งั คับบัญชาจะแจ้งผลการประเมินและ
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งให้พนักงานรับทราบ เพื่อที่จะพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยอ้างอิงจากดัชนีวดั ผลงานหลัก (KPI) ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และศักยภาพของบุคลากร เพื่อ
ไม่ให้เกิดแรงกดดันต่อพนักงานในการปฏิบตั ิงาน
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การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6.

องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และ
เหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงานทางการ
เงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน
แสดงถึงสิ ทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมลู ค่าเหมาะสม และ
เปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

ใช่



คําอธิบาย
งบการเงินปี 2558 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้รับการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต ได้จดั ทําตามมาตรฐานการบัญชีที่บงั คับใช้กบั บริ ษทั ที่เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
6.2 บริ ษทั กําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่
สําคัญ เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ



คําอธิบาย
บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั้งรายปี และรายไตรมาส
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้กาํ หนด
นโยบายบัญชีที่สาํ คัญและเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างการถือหุน้ และการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริ ษทั
อย่างแท้จริ ง
คําอธิบาย
งบการเงิน ปี 2558 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้รับการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต ได้จดั ทําตามมาตรฐานการบัญชีที่บงั คับใช้กบั บริ ษทั ที่เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ในการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต



ไม่ ใช่

คําถาม
ได้รวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน และ
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํา และการนําเสนองบการเงิน
โดยถูกต้องตามควรของบริ ษทั
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิและสื่ อสาร
นโยบาย การบริ หารความเสี่ ยงให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ
และถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
คําอธิบาย
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ ย เพือ่ วิเคราะห์ความเสี่ ยงและ
ระดับความเสี่ ยงต่างๆ ประเมินผลกระทบ กําหนดผูร้ ับผิดชอบ และกําหนดแนว
ทางการจัดการความเสี่ ยงดังกล่าว โดยมีการติดตามปรับปรุ งกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ใช่
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7.

องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้
อย่ างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์ กร
คําถาม

7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทั้ง
ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ

ใช่



คําอธิบาย
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงขององค์กร (Risk Assessment)
โดยได้ร่วมกับผูบ้ ริ หารของแต่ละหน่วยงานในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจ
เกิดผลกระทบต่อบริ ษทั โอกาสในการเกิดความเสี่ ยง และประเมินผลกระทบหาก
ความเสี่ ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยกําหนดผูร้ ับผิดชอบ และกําหนดแนวทางการ
จัดการความเสี่ ยงดังกล่าวในองค์กร และหน่วยงานต่างๆ และรายงานให้แก่ฝ่าย
จัดการ รับทราบ และดําเนินการติดตามปรับปรุ งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง
7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การ
รายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



คําอธิบาย
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงขององค์กร (Risk Assessment)
โดยได้ร่วมกับผูบ้ ริ หารของแต่ละหน่วยงานในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจ
เกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ทั้งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดย
พิจารณาในด้านต่างๆ ที่สาํ คัญ ได้แก่ดา้ นกลยุทธ์ ด้านองค์กร ด้านธุรกิจ ด้านการ
ดําเนินงาน และด้านการเงิน
7.3

ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง

คําอธิบาย
ในการการประเมินความเสี่ ยงขององค์กร (Risk Assessment) หน่วยงานของ
บริ ษทั ได้ร่วมกับผูบ้ ริ หารของแต่ละหน่วยงานในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงต่างๆ ที่
อาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษทั โอกาสในการเกิดความเสี่ ยงและประเมินผลกระทบ
หากความเสี่ ยงดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับองค์กรและฝ่ ายงานต่างๆ นอกจากนี้ในการ
ดําเนินการจัดการความเสี่ ยงดังกล่าว จะมีการติดตามกับผูบ้ ริ หารของแต่ละ
หน่วยงานเพื่อดําเนินการตามแผนจัดการความเสี่ ยงดังกล่าวด้วย
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คําถาม
7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสําคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิด
เหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ใช่



คําอธิบาย
ในการการประเมินความเสี่ ยงขององค์กร (Risk Assessment) หน่วยงานของ
บริ ษทั ได้ร่วมกับผูบ้ ริ หารของแต่ละหน่วยงานในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงต่างๆ ที่
อาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษทั โอกาสในการเกิดความเสี่ ยงและประเมินผลกระทบ
หากความเสี่ ยงดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับองค์กรและฝ่ ายงานต่างๆ
7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ น
การยอมรับความเสี่ ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง (sharing)
คําอธิบาย
ในการการประเมินความเสี่ ยงขององค์กร (Risk Assessment) หน่วยงานของ
บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวทางการจัดการความเสี่ ยงดังกล่าวในระดับองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ โดยหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในจะรับผิดชอบ
ในการติดตามแผนปฏิบตั ิการจัดการความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง
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8.

องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ ยงทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ ของ
องค์ กร
คําถาม

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบ
ต่างๆ เช่น การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําให้สูญเสี ยทรัพย์สิน
การคอร์รัปชัน
การที่ผบู ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override
of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาํ คัญ การได้มา
หรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น

ใช่



คําอธิบาย
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตในรู ปแบบต่างๆ โดย
ครอบคลุมหน่วยงานหลักๆ ของบริ ษทั ตามลักษณะงานของแต่ละฝ่ ายงาน และ
รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อฝ่ ายจัดการของบริ ษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความ
เป็ นไปได้ของเป้ าหมายที่กาํ หนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความ
สมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า
ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมาย
ยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง
จนทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
คําอธิบาย
บริ ษทั มีการกําหนดแผนงานโดยรวมและแผนงานของแต่ละหน่วยงานตาม
แผนงานประจําปี โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน โดยอ้างอิงจากดัชนีวดั ผลงานหลัก (KPI) ที่ชดั เจน ซึ่งการกําหนด
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ได้คาํ นึงถึงแผนงานและเป้ าหมายโดยรวม ผลงาน
ความสามารถ และคุณลักษณะที่จาํ เป็ นในงาน โดยให้มีผลตอบแทนการทํางานที่
เหมาะสม และสร้างแรงกระตุน้ ในการทํางาน ทั้งในรู ปของเงินเดือน และโบนัส
ตามความเหมาะสม โดยไม่ได้กาํ หนดผลตอบแทนที่พนักงานจะได้รับให้ข้ ึนอยู่
กับรายได้ของบริ ษทั



ไม่ ใช่

คําถาม
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาส
ในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดําเนินการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไข
การทุจริ ต

ใช่



คําอธิบาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน ถึงการ
ประเมินโอกาสในเกิดทุจริ ต และเหตุการณ์ที่ผา่ นมาที่เกี่ยวกับการทุจริ ตในองค์กร
โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบหากเกิดเหตุการณ์ในอนาคต เพื่อที่จะสามารถดําเนินการเพือ่ ป้ องกัน
หรื อแก้ไขการทุจริ ตดังกล่าว ต่อไป
8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิที่กาํ หนดไว้
คําอธิบาย
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ต้องศึกษาคู่มือการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษทั รวมทั้งนโยบายต่างๆ โดยละเอียดถี่ถว้ น และปฏิบตั ิงานตามอย่างเคร่ งครัด
ถือเป็ นวินยั ในการปฏิบตั ิงาน โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ คู่มือดังกล่าวผ่านทาง Intranet
ของบริ ษทั เพือ่ ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั สามารถเข้าถึงคู่มือดังกล่าวได้
โดยสะดวก



ไม่ ใช่

9.

องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม

9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

ใช่



คําอธิบาย
บริ ษทั ได้ประเมินความเสี่ ยงขององค์กร (Risk Assessment) ทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอกองค์กร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ โดยได้ดาํ เนินการการ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั โอกาสในการเกิดความเสี่ ยง
และประเมินผลกระทบหากความเสี่ ยงดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับองค์กรและฝ่ ายงาน
ต่างๆ ตลอดจนได้กาํ หนดแนวทางการจัดการความเสี่ ยงดังกล่าว
9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



คําอธิบาย
นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ ยงขององค์กร (Risk Assessment) ฝ่ ายจัดการ
ได้มีการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอุตสาหกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์การดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าํ องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
คําอธิบาย
บริ ษทั ได้มีการกําหนดเป้ าหมาย นโยบาย และแผนงานในการดําเนินธุรกิจที่
ชัดเจน โดยกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูน้ าํ เป้ าหมาย นโยบาย และแผนงานไปสู่การ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเป้ าหมายดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั



ไม่ ใช่

การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่ วยลดความเสี่ ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
คําถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และ
ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน
ลักษณะงาน ขอบเขต
การดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ

ใช่



คําอธิบาย
บริ ษทั ได้กาํ หนดกระบวนการควบคุมภายในระดับองค์กร และกระบวนการย่อยที่
สําคัญต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมของบริ ษทั โดยบริ ษทั มีการว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากภายนอก คือ
บริ ษทั ไอษ์ธวิน จํากัด ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าบริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่มี
ความหลากหลายและเหมาะสม ทั้งในระดับองค์กร และกระบวนการทางธุรกิจ
(Business Cycle) ของหน่วยงานต่างๆ ที่สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาํ หนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริ หารทัว่ ไป
ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และลําดับชั้นการอนุมตั ิของ
ผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้ องกันการ
ทุจริ ตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่
ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและ
วิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื้อ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดย
ได้จดั ให้มีกระบวนการสําหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้
เป็ นปัจจุบนั เสมอ



ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทําสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะ
ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซื้อขายสิ นค้า การ
ให้กยู้ มื การคํ้าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไป
ตามเงื่อนไข ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตาม
การชําระคืนหนี้ตามกําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา
เป็ นต้น
คําอธิบาย
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการให้มีกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจต่างๆ ที่กาํ หนดเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เช่น กระบวนการทางด้านรายได้ (Order to Cash)กระบวนการ
ทางด้านรายจ่าย (Purchase to Pay) กระบวนการผลิตและต้นทุนผลิตไฟฟ้ าและไอ
นํ้า และกระบวนการซ่อมแซมและบํารุ งรักษาเครื่ องจักร เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มี
การกําหนดอํานาจอนุมตั ิในการดําเนินงาน และการเข้าทําธุรกรรมต่างๆ ของบริ ษทั
(Delegation of Authority) ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งผ่านการอนุมตั ิของที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั อีกทั้งมีการดําเนินการควบคุมการติดตามให้คู่สญ
ั ญาของ
บริ ษทั ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญา
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทุกรายเปิ ดเผยและ
รับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมทั้ง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบุคคลดังกล่าว เพือ่ เป็ นฐานข้อมูลในการติดตามและสอบ
ทานการทํารายการระหว่างกัน โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จะต้องแจ้ง
ข้อมูลให้แก่บริ ษทั ทราบ หากข้อมูลที่แจ้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง
10.3 บริ ษทั กําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้ องกันและ
ติดตาม
คําอธิบาย
บริ ษทั มีการออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยได้กาํ หนดไว้เป็ นส่ วนหนึ่งใน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในระดับองค์กร และกระบวนการทางธุรกิจ (Business Cycle)
ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมของบริ ษทั โดยบริ ษทั มีการว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริ ษทั
ไอษ์ธวิน จํากัด ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าบริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่มีความ
หลากหลายและเหมาะสม



ไม่ ใช่

คําถาม
10.4 บริ ษทั กําหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ

ใช่



คําอธิบาย
บริ ษทั ได้กาํ หนดกระบวนการควบคุมภายในระดับขององค์กร และกระบวนการที่
สําคัญต่างๆ โดยได้กาํ หนดไว้เป็ นส่ วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของแต่ละ
หน่วยงาน
10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจาก
กัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
คําอธิบาย
บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้าน ออกจากกันอย่างชัดเจน
โดยก่อนอนุมตั ิรายการทุกครั้ง จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่ งให้ผอู ้ นุมตั ิ ได้มีการกําหนดอํานาจอนุมตั ิในการ
ดําเนินงาน และการเข้าทําธุรกรรมต่างๆ ของบริ ษทั (Delegation of Authority) ไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งผ่านการอนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
สําหรับการบันทึกรายการบัญชี บริ ษทั ได้กาํ หนดให้เจ้าหน้าที่ซ่ ึงทําหน้าที่และ
บันทึกรายการบัญชีในแต่ละรายการ จะต้องไม่ทาํ หน้าที่ตรวจทาน และอนุมตั ิ
รายการ
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้เจ้าหน้าที่ซ่ ึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เช่น
เจ้าหน้าที่ดูแลคลังพัสดุ จะต้องไม่ทาํ หน้าที่อนุมตั ิและตรวจสอบการเบิกจ่าย
ทรัพย์สินต่างๆ



ไม่ ใช่

11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพือ่ ช่ วยสนับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
คําถาม
11.1 บริ ษทั ควรกําหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
คําอธิบาย
บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานและบุคลากรของบริ ษทั การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดประโยชน์ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยต้อง
คํานึงถึงควรการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิ ทธิ์หรื อทรัพย์สินทาง
ปั ญญา ซึ่งตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ได้ระบุการควบคุมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของพนักงาน อาทิ การเก็บรักษาข้อมูลทางการค้าที่เป็ น
ความลับไม่ให้เปิ ดเผยออกไปสู่บุคคลภายนอก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ลิขสิ ทธิ์ถูกต้อง การเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็ นความลับ และการควบคุม
การใช้งานระบบสารสนเทศของผูป้ ฏิบตั ิงานภายนอก เป็ นต้น โดยมีส่วน
บริ หารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแลควบคุมการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน
11.2 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี
ให้มีความเหมาะสม
คําอธิบาย
บริ ษทั ได้จดั ตั้งแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็ นผูพ้ ฒั นา จัดหา ติดตั้ง
รวมทั้งดูแล บํารุ งรักษา และควบคุมความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริ ษทั ซึ่งรวมถึงระบบงานต่างๆ เครื อข่ายเซิร์ฟเวอร์ และเครื่ องคอมพิวเตอร์ของ
บริ ษทั อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานของบริ ษทั
11.3 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้
มี ความเหมาะสม
คําอธิบาย
ดูขอ้ 11.2
11.4 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการ
บํารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
คําอธิบาย
ดูขอ้ 11.2

ใช่
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12. องค์ กรจัดให้ มกี จิ กรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาํ หนดสิ่ งทีค่ าดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ นโยบายทีก่ าํ หนดไว้น้ันสามารถนําไปสู่ การปฏิบัตไิ ด้
คําถาม

ใช่

12.1 บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการ
อนุมตั ิ ที่กาํ หนด เช่น ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพือ่ ป้ องกันการหาโอกาสหรื อนํา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว
คําอธิบาย
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส และคํานึงถึงผู ้
ส่ วนได้เสี ยทุกฝ่ าย อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสํานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด บริ ษทั จึงได้กาํ หนดนโยบายการ
ทํารายการระหว่างกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทํา
หน้าที่กาํ กับดูแลและติดตามให้บริ ษทั ปฏิบตั ินโยบายที่กาํ หนดไว้



12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทําโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วน
ได้เสี ยในธุรกรรมนั้น
คําอธิบาย
นโยบายการทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ได้กาํ หนดให้ผทู ้ ี่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยในการทํารายการจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในการ
อนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าว
ไม่เป็ นการโยกย้ายหรื อถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
แต่เป็ นการทํารายการที่บริ ษทั ได้คาํ นึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทั้งนี้
บริ ษทั จะจัดให้การพิจารณา และอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดําเนินไปตาม
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั เป็ นสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับ
บุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
คําอธิบาย
ในการทํารายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลในการกําหนดราคาหรื อเงื่อนไขของธุรกรรม โดยการกําหนดราคา
หรื อเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาหรื อเงื่อนไข
ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกับลูกค้าทุกรายทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั (Arms’ length basis) และจะต้องไม่ทาํ ให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์



ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั
ร่ วม รวมทั้งกําหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษทั ไม่ มีเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่ อยหรื อบริ ษทั ร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้
คําอธิบาย
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยกําหนดให้บริ ษทั ส่ งตัวแทนของบริ ษทั เข้าไป
เป็ นกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ
ของบริ ษทั (Business Plan)



12.5 บริ ษทั กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
คําอธิบาย
บริ ษทั ได้ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ของบริ ษทั ไว้ในคู่มือการปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ าย โดยจะมีการประกาศนโยบายให้
พนักงานทุกคนรับทราบในระบบ Intranet ของบริ ษทั



12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนําไปใช้ในเวลาที่
เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการ
แก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบาย
บริ ษทั จะสื่ อสารนโยบายให้ทุกฝ่ ายรับทราบ เมื่อนโยบายต่างๆ ของบริ ษทั มีผล
บังคับใช้ หากผลการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามนโยบายที่วางไว้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องร่ วมกันพิจารณาวิเคราะห์ และดําเนินการแก้ไข เพือ่ ให้ผลการดําเนินงาน
เป็ นไปตามนโยบายที่บริ ษทั กําหนดไว้ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในที่ทาํ หน้าที่จดั ให้มีการประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ



12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
คําอธิบาย
บริ ษทั จัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมทุกปี
โดยในกรณี ที่ผลการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามนโยบาย หรื อแผนการที่บริ ษทั ตั้งไว้
บริ ษทั จะจัดให้มีการทบทวนการดําเนินงาน หรื อปรับปรุ งกระบวนการทํางาน
เพื่อให้บริ ษทั สามารถบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ได้



ไม่ ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องและมีคุณภาพ เพือ่ สนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที่
กําหนดไว้
คําถาม
13.1 บริ ษทั กําหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดําเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน

ใช่



คําอธิบาย
ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั บริ ษทั จะรวบรวมและพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้ง
ข้อมูลจากภายในและข้อมูลจากองค์กรภายนอก เพื่อประกอบการวิเคราะห์และ
ตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ โดยหากเป็ นข้อมูลจากภายในของบริ ษทั บริ ษทั จะมีการ
กําหนดการส่ งข้อมูลที่เหมาะสมตรวจสอบข้อมูล และมีการอนุมตั ิขอ้ มูลที่เป็ น
ระบบ เช่น ข้อมูลทางบัญชี เป็ นต้น และในกรณี ที่จาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มูลจากภายนอก
บริ ษทั จะดําเนินการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกเพื่อศึกษาและจัดทําข้อมูลที่จาํ เป็ น
สําหรับการพิจารณาเรื่ องสําคัญๆ ของบริ ษทั อาทิ การประเมินทรัพย์สิน และการ
วิเคราะห์การตลาด เป็ นต้น
13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความ
ถูกต้องของข้อมูล



คําอธิบาย
บริ ษทั ดําเนินการรวบรวม และพิจารณาข้อมูลที่สาํ คัญ โดยคํานึงถึงความถูกต้อง
ความเพียงพอ ความจําเป็ น และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากข้อมูลดังกล่าวที่มีต่อ
เรื่ องที่ตอ้ งพิจารณา รวมถึงการพิจารณาทั้งต้นทุนในการจัดหาข้อมูลดังกล่าว
ประกอบด้วย
13.3 บริ ษทั ดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาํ คัญอย่างเพียงพอสําหรับ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาํ คัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่
เสนอให้พจิ ารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ
คําอธิบาย
เลขานุการบริ ษทั และให้หน่วยงานต้นเรื่ องเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการจัดเตรี ยม
ข้อมูลที่สาํ คัญที่เพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลประกอบการ
ตัดสิ นใจในการพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ โดยเลขานุการบริ ษทั จะทําหน้าที่จดั ทํา



ไม่ ใช่

คําถาม
หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานการประชุม
รายงานประจําปี และเอกสาร/แบบฟอร์มตามที่กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้
กําหนดไว้ โดยในกรณี ที่จาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มูลจากภายนอก บริ ษทั อาจพิจารณา
แต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย และที่
ปรึ กษาในการประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็ นต้น เพื่อจัดทําข้อมูลที่มี
ความสําคัญ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั /ผูถ้ ือหุน้ เพื่อประกอบการ
พิจารณาต่อไป
13.4 บริ ษทั ดําเนินการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อ
เอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่
กฎหมายกําหนด

ใช่



คําอธิบาย
เลขานุการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการจะจัดทําหนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
และเอกสารประกอบการประชุม ที่ประกอบด้วยเรื่ องที่ตอ้ งพิจารณา และข้อมูล
ประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้แก่กรรมการทุกท่าน ก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเป็ นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
13.5 บริ ษทั ดําเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตาม
ควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรื อข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของ
กรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ อง
ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
คําอธิบาย
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เลขานุการบริ ษทั ร่ วมกับหน่วยงานต้น
เรื่ องจะทําหน้าที่จดั ทํารายงานการประชุม โดยเลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่จดั เก็บ
รายงานดังกล่าวเป็ นหมวดหมู่อย่างเป็ นระเบียบเพื่อง่ายต่อการอ้างอิงข้อมูลใน
อนาคต โดยรายงานการประชุมจะประกอบด้วยรายละเอียดเรื่ องที่พิจารณา ข้อ
ซักถามและความเห็นของกรรมการ รวมถึงผลการอนุมตั ิ/พิจารณาวาระการประชุม
นั้นๆ
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คําถาม
13.6 บริ ษทั มีการดําเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามี
ข้อบกพร่ องในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่าง
ครบถ้วนแล้ว
คําอธิบาย
บริ ษทั มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทําเอกสารและจัดเก็บเอกสารสําคัญ
ให้เป็ นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการอ้างอิงในอนาคต โดยหากผูส้ อบบัญชีหรื อที่ปรึ กษา
ในการประเมินระบบการควบคุมภายในมีขอ้ เสนอแนะ ข้อควรแก้ไข หรื อ
คําแนะนํา เพื่อปรับปรุ งระบบการจัดเก็บเอกสารของบริ ษทั บริ ษทั จะมอบหมายให้
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไข ปรับปรุ งประเด็นที่ตรวจพบ เพื่อกําหนดแนว
ทางการกํากับดูแล กิจการ ตลอดจนการควบคุมภายในด้านต่างๆ ให้มีความเพียงพอ
และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ

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

ใช่

14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
คําอธิบาย
บริ ษทั มีกระบวนการและช่องทางในการสื่ อสารข้อมูลภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น การใช้ระบบ Intranet ในการสื่ อสารภายใน และการใช้ระบบ Email ที่เป็ นความลับในกรณี ที่พนักงานมีเรื่ องที่ตอ้ งการร้องเรี ยน โดยกระบวนการ
ดังกล่าวครบคลุมถึงพนักงานทุกระดับชั้น



14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาํ คัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
และคณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาํ เป็ นต่อการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การกําหนด
บุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับ
จากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารตามที่
คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
คําอธิบาย
เลขานุการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูร้ ายงานข้อมูลที่สาํ คัญต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลที่สาํ คัญบริ ษทั
เพิม่ เติม เพื่อประกอบการพิจารณาได้ โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลจากเลขานุการ
รวมทั้งคณะกรรมการบริ ษทั สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลที่จดั เก็บไว้ใน Share Drive ของ
บริ ษทั ได้



14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ
ภายในบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต
ภายในบริ ษทั (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย
คําอธิบาย
บริ ษทั จัดทํากล่องรับความคิดเห็น เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถรายงานหรื อ
ร้องเรี ยนเรื่ องที่เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั ได้ นอกจากนี้บริ ษทั ยังจัด
ให้มี E-mail Account ส่ วนกลางที่ใช้รับเรื่ องร้องเรี ยน และระบบร้องเรี ยนใน
Intranet ที่เป็ นความลับ เพื่อคุม้ ครองมิให้เกิดผลกระทบแก่ผรู ้ ายงาน
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15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คําถาม
15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์
รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น

ใช่



คําอธิบาย
จะมอบหมายให้ส่วนบริ ษทั นักลงทุนสัมพันธ์เป็ นหน่วยงานหลักในการติดต่อ
ประสานงาน และสื่ อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริ ษทั ยังจัดช่องทาง
ให้บุคคลภายนอกติดต่อบริ ษทั โดยการติดต่อ/ร้องเรี ยนผ่านทาง Website ของ
บริ ษทั
15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต
(whistle-blower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย
คําอธิบาย
ดูขอ้ 15.1

5
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไป
อย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม
16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและ
ข้อกําหนดห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละส่ วนงานติดตามการ
ปฏิบตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
คําอธิบาย
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาํ หนดให้บุคลากรของ
บริ ษทั ยึดถือคูม่ ือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการดําเนินงาน เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงาน ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบ
ของบริ ษทั เช่น การกําหนดอํานาจอนุมตั ิในการดําเนินงาน และการเข้าทําธุรกรรม
ต่างๆ ของบริ ษทั (Delegation of Authority) ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดซื้อ ระเบียบว่าด้วยการปฏิบตั ิงานด้านการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เป็ น
ต้น โดยพนักงานของบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิและรายงานตามสายบังคับบัญชา
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูน้ าํ ในเรื่ องจริ ยธรรม เป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิงาน
ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั และสอดส่ องในเรื่ องการจัดการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ซึ่งรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการดําเนินการติดตาม และปฏิบตั ิตามนโยบายและ
ข้อกําหนดต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ โดยจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง และแจ้งให้ฝ่ายจัดการของบริ ษทั รับทราบ

ใช่



ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
คําอธิบาย
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั มีการว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากภายนอก
ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการดําเนินการตรวจสอบ และ
ประเมินควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในด้านต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ โดย
จะนําข้อบกพร่ อง หรื อสิ่ งที่ควรปรับปรุ งของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และแจ้งให้ฝ่ายจัดการของบริ ษทั
รับทราบ เพื่อให้บริ ษทั สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุ งได้โดยเร็ ว ซึ่งรวมการ
ติดตาม และรายงานสถานะของการปรับปรุ งแก้ไขและรายงานการแก้ไขต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และแจ้งให้ฝ่ายจัดการของบริ ษทั รับทราบ
นอกจากนี้ ผูต้ รวจสอบภายในที่วา่ จ้างจากภายนอก คือ บริ ษทั ไอษ์ธวิน จํากัด ได้ให้
ความเห็นว่าบริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่มีความหลากหลายและเหมาะสม ทั้ง
ในระดับองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจ (Business Cycle) ของหน่วยงานต่างๆ
ที่สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย



16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของบริ ษทั
คําอธิบาย



บริ ษทั ได้กาํ หนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั เสนอผลการประเมินการ
ควบคุมภายในต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อคณะกรรมการที่กาํ หนดไว้อย่างน้อยปี ละครั้ง
16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้
และความสามารถ
คําอธิบาย
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นว่าบริ ษทั ไอษ์ธวิน จํากัด ผู ้
ตรวจสอบตรวจสอบภายในจากภายนอก มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตําแหน่งได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เนื่องจากมีประสบการณ์ในปฏิบตั ิงานด้านการ
ตรวจสอบภายในสําหรับธุรกิจ และ/หรื อ อุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะเดียวกับบริ ษทั
มาเป็ นระยะ 3 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้าน
การตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจกิจกรรมและการดําเนินงานของบริ ษทั จึง
เห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ



ไม่ ใช่

คําถาม
16.5 บริ ษทั กําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ ึนตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ใช่



คําอธิบาย
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ขึ้นตรง และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
คําอธิบาย
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ได้กาํ หนดให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
มาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ในการปฏิบตั ิงานการ
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน



ไม่ ใช่

17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลทีร่ ับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และ
ดําเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
แตกต่างจากเป้ าหมาย ที่กาํ หนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ
คําอธิบาย
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะนําข้อบกพร่ อง หรื อสิ่ งที่ควรปรับปรุ งของระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และแจ้งให้
ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั รับทราบ เพื่อให้บริ ษทั สามารถดําเนินการเพื่อติดตามปรับปรุ ง
แก้ไขโดยเร็ ว ซึ่งรวมการติดตามและรายงานสถานะของการปรับปรุ งแก้ไขดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และแจ้งให้ฝ่ายจัดการของบริ ษทั รับทราบ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่
เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่า
ฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทําที่ผดิ ปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและ
ฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
(แม้วา่ จะได้เริ่ มดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
คําอธิบาย
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยบริ ษทั ไม่
ยอมรับคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกําหนดให้บุคคลากรของ
บริ ษทั ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ อย่างจริ งจัง โดยบุคคลากรของบริ ษทั
ต้องทําความเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ในทุกขั้นทุกตอนของ
การปฏิบตั ิงาน หากพบการกระทําใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบาย ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชา
ทราบตามลําดับชั้นทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการรายงาน
ข้อบกพร่ อง หรื อสิ่ งที่ควรปรับปรุ งของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และ
แนวทางในการาปรับปรุ งแก้ไขรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้
บริ ษทั สามารถดําเนินการเพือ่ ติดตามปรับปรุ งแก้ไขโดยเร็ ว ซึ่งรวมการติดตาม และ
รายงานสถานะของการปรับปรุ งแก้ไขดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
และแจ้งให้ฝ่ายจัดการของบริ ษทั รับทราบ

ใช่





ไม่ ใช่

แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
บริษทั ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน)

แบบประเมินนี ้ จัดทําโดยคณะกรรมการบริ ษัท

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสําคัญอย่างยิง่ สําหรับบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ที่มีประชาชน
เป็ นผูถ้ ือหุ ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้ องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหายต่าง ๆ ที่อาจเกิด
ขึ้ น กับ บริ ษ ัท และผูท้ ี่ มี ส่ ว นได้เสี ย ได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึ งเป็ นหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษ ัท ที่ จ ะต้อ ง
ดําเนิ นการให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มี ระบบควบคุมภายในที่ เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนิ นงานให้
เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดที่เกี่ ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ องกัน
ทรัพย์สิน จากการทุจริ ต เสี ยหาย รวมทั้งมีการจัดทําบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ได้ รั บ ความร่ วมมื อ
เป็ นอย่ า งดี จ ากไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์ คู เปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒ นาแบบประเมิ น
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อเป็ นเครื่ องมื อช่ วยให้บริ ษทั ใช้เป็ น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วยตนเอง
แบบประเมิ น นี้ ได้จ ัด ทําตามแนวคิ ด ของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุ ง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนํามาปรับให้เข้าใจง่าย
ขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริ ษทั จดทะเบียนไทย ซึ่ งคําถามหลักยังแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนเช่นเดียวกับแนวทางของ
COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่ วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่
ละส่ วนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
การนําไปใช้
บริ ษทั ควรใช้แบบประเมิ นนี้ เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุ ม
ภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
บริ ษ ัท อย่างมี นั ย สํ า คัญ การประเมิ น ดัง กล่ า วควรผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ด้วย เพื่ อให้เกิ ด การแลกเปลี่ ยนความเห็ น มี ความเข้าใจตรงกัน และสามารถกําหนด
แนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษทั ได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยูบ่ นพื้นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมินแล้วพบว่า บริ ษทั
ยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็ นการไม่มีระบบในเรื่ องนั้น หรื อมีแล้วแต่ยงั ไม่
เหมาะสม) บริ ษทั ควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย
เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่ งสหรัฐอเมริ กา (AICPA)
สถาบันผูต้ รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผูบ้ ริ หารการเงิน (Financial Executives
Institute หรื อ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริ กา (American Accounting Association หรื อ AAA) และสถาบันนัก
บัญชีเพื่อการบริ หาร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)

1

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1.

องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม

ใช่

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดแนวทาง และมี การปฏิ บตั ิ ที่อยู่บนหลัก
ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจําวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก




1.2 มีขอ้ กําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มี ขอ้ กําหนดเกี่ ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มี ข ้อ กําหนดห้ ามผูบ้ ริ ห ารและพนั ก งานปฏิ บ ัติ ต นในลัก ษณะที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอัน
ทําให้เกิดความเสี ยหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกําหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนรั บทราบ เช่ น รวมอยู่ในการปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษเป็ นประจําทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงาน
กํากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มี ก ระบวนการที่ ท ําให้ ส ามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภ ายในเวลาที่
เหมาะสม
2

บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั














ไม่ ใช่

คําถาม
1.4.2 มี ก ระบวนการที่ ท ํา ให้ ส ามารถลงโทษหรื อ จัด การกับ การฝ่ าฝื นได้อ ย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มี ก ารแก้ ไ ขการกระทํา ที่ ข ัด ต่ อ หลัก ความซื่ อ ตรงและการรั ก ษา
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
2.

ใช่

ไม่ ใช่



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

ใช่

2.1 มี ก ารกําหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ ห าร โดยได้
สงวนสิ ทธิ์อาํ นาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน



2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิ จที่ชดั เจน
และวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน



2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริ ษทั กําหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่ งครอบคลุมบทบาทที่ สําคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญ ชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ั บ ผิด ชอบต่ อ
รายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ ยวชาญที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆได้





2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถน่ าเชื่อถือ
และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุ รกิจกับบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิ พลต่อการใช้ดุลยพินิจและ
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ



2.6 คณะกรรมการกํา กั บ ดู แ ลการพัฒ นาและปฏิ บ ั ติ เรื่ องการควบคุ ม ภายใน
ในองค์กร ซึ่ งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความ
เสี่ ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม



ไม่ ใช่

3.

ฝ่ ายบริ ห ารได้ จั ด ให้ มี โครงสร้ า งสายการรายงาน การกํ า หนดอํ า นาจในการสั่ ง การและความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ เหมาะสมเพื่อ ให้ อ งค์ ก รบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ภายใต้ การกํากับ ดู แล (oversight) ของ
คณะกรรมการ
คําถาม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่ วนงานที่สาํ คัญ ซึ่ งทําให้
เกิ ดการตรวจสอบถ่วงดุ ลระหว่างกัน มี งานตรวจสอบภายในที่ ข้ ึนตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น



3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล



3.3 มี ก ารกํา หนด มอบหมาย และจํา กัด อํา นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า ง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน



4.

ไม่ ใช่

องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ
คําถาม

ใช่

4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้
และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ
นั้นอย่างสมํ่าเสมอ



4.2 บริ ษทั มี กระบวนการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย
รวมถึง การสื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ



4.3 บริ ษทั มี กระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสําหรับการขาดบุ คลากรที่ มี
ความรู ้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา



4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่ น
การจัดระบบที่ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม



4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตําแหน่ง (succession plan) ที่สาํ คัญ



ไม่ ใช่

5.

องค์ กรกําหนดให้ บุ ค ลากรมี ห น้ าที่แ ละความรั บ ผิด ชอบในการควบคุ ม ภายใน เพื่ อให้ บ รรลุต าม
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากร
ทุ ก คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การควบคุ ม ภายใน และจัด ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข
กระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณี ที่จาํ เป็ น



5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ
และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมิ นแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่ อง
โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็ จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุม
ภายในด้วย



5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน





ไม่ ใช่

การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6.

องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสม
กับ ธุ รกิ จในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงิ น มี ตวั ตนจริ ง
ครบถ้วนแสดงถึ งสิ ทธิ ห รื อภาระผูกพัน ของบริ ษ ทั ได้ถูกต้อง มี มูลค่าเหมาะสม
และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง



6.2 บริ ษทั กําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาํ คัญ
เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ



6.3 รายงานทางการเงิ น ของบริ ษ ทั สะท้อนถึ งกิ จกรรมการดําเนิ น งานของบริ ษ ทั
อย่างแท้จริ ง



6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิและสื่ อสารนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จน
เป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร



7.

ไม่ ใช่

องค์ กรระบุ และวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุ กประเภทที่ อาจกระทบต่ อการบรรลุวัต ถุ ป ระสงค์ ไว้ อย่ าง
ครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์ กร
คําถาม

ใช่

7.1 บริ ษ ทั ระบุ ความเสี่ ยงทุ กประเภทซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่ อการดําเนิ น ธุ รกิ จทั้ง
ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ
7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอกองค์ก ร ซึ่ งรวมถึ งความเสี่ ย งด้านกลยุท ธ์ การดําเนิ น งาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง



7.4 บริ ษ ัท ได้ป ระเมิ น ความสํ าคัญ ของความเสี่ ย ง โดยพิ จ ารณาทั้ง โอกาสเกิ ด
เหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการ
ยอมรั บความเสี่ ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลี กเลี่ ยง
ความเสี่ ยง (avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง (sharing)







ไม่ ใช่

8.

องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ ยงทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ ของ
องค์ กร
คําถาม

ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ
เช่น การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน
การที่ ผู ้บ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุ ม ภายใน (management override of
internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สําคัญ การได้มาหรื อใช้ไป
ซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิ บตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความ
เป็ นไปได้ของเป้ าหมายที่กาํ หนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของ
การให้สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่ พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้
พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่ น ไม่ ต้ งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษ ทั ไว้สูงเกิ น
ความเป็ นจริ ง จนทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาและสอบถามผูบ้ ริ ห ารเกี่ ยวกับ โอกาส
ในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดําเนินการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษ ัท ได้สื่ อ สารให้ พ นัก งานทุ ก คนเข้าใจและปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิที่กาํ หนดไว้



9.

ไม่ ใช่






องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนิ น ธุ ร กิ จ การควบคุ ม ภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้ก ําหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทําธุ รกิ จ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนิ น ธุ ร กิ จ การควบคุ ม ภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้ก ําหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ ําองค์กร ที่ อาจมี ผลกระทบต่อการดําเนิ น
ธุ รกิ จ การควบคุ มภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว







ไม่ ใช่

การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ ยงที่จะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
คําถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบ คุ ม ของบ ริ ษั ท มี ความเห มาะสมกั บ ความเสี่ ยง และ
ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน
ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ



10.2 บริ ษั ท มี ม าตรการควบคุ ม ภายในที่ ก ํา หนดเป็ นลายลัก ษณ์ อ ั ก ษร และ
ครอบคลุ ม กระบวนการต่ างๆ อย่างเหมาะสม เช่ น มี น โยบายและระเบี ย บวิ ธี
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุ รกรรมด้านการเงิน การจัดซื้ อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจน
กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และลําดับชั้นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจน รั ด กุม เพื่ อให้ สามารถป้ องกัน การทุ จริ ตได้ เช่ น มี การกําหนด
ขนาดวงเงิ น และอํานาจอนุ ม ัติ ข องผูบ้ ริ ห ารแต่ ล ะระดับ ขั้น ตอนในการอนุ ม ัติ
โครงการลงทุ น ขั้น ตอนการจัด ซื้ อและวิธีก ารคัด เลื อ กผูข้ าย การบัน ทึ ก ข้อมู ล
รายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื้ อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้
เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มีกระบวนการสําหรับกรณี ต่างๆ ดังนี้



10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
การติ ด ตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วาม
ขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ รวมทั้ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล ให้ เป็ นปั จ จุ บ ัน เสมอ
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุ มตั ิธุรกรรมหรื อทําสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะ
ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซื้อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื
การคํ้าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชําระคืนหนี้ ตาม
กําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น





10.3 บริ ษทั กําหนดให้การควบคุ มภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่ น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม



10.4 บริ ษทั กําหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่ น ทั้งระดับ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ



ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน



ไม่ ใช่

11. องค์ ก รเลื อ กและพั ฒ นากิ จ กรรมการควบคุ ม ทั่ ว ไปด้ ว ยระบบเทคโนโลยี เพื่ อ ช่ วยสนั บ สนุ น
การบรรลุวตั ถุประสงค์
คําถาม

ใช่

11.1 บริ ษ ทั ควรกําหนดความเกี่ ยวข้องกัน ระหว่างการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ



11.2 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้
มีความเหมาะสม



11.3 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม



11.4 บริ ษัท ควรกํา หนดการควบคุ ม กระบวนการได้ ม า การพัฒ นา และการ
บํารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม



ไม่ ใช่

12. องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่ งได้ กําหนดสิ่ งที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ เพือ่ ให้ นโยบายทีก่ าํ หนดไว้ น้ันสามารถนําไปสู่ การปฏิบัติได้
คําถาม
12.1 บริ ษทั มีนโยบายที่ รัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุ รกรรมของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุ มตั ิ
ที่ กาํ หนด เช่ น ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้ องกันการหาโอกาสหรื อนําผลประโยชน์ของบริ ษทั
ไปใช้ส่วนตัว
12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทําโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้
เสี ยในธุรกรรมนั้น
12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมคํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษั ท เป็ นสํ า คัญ และพิ จ ารณาโดยถื อ เสมื อ นเป็ นรายการที่ ก ระทํา กั บ
บุคคลภายนอก (at arms’ length basis)

ใช่






ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
รวมทั้งกําหนดแนวทางให้บุ คคลที่ บริ ษ ทั แต่ งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ ห าร
ในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่ มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้

N/A

12.5 บริ ษทั กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน



12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิ บ ัติ ข องบริ ษ ัท ได้รั บ การนําไปใช้ใ นเวลาที่
เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไข
ข้อผิดพลาด ในการปฏิบตั ิงาน



12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ



ไม่ ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมู ลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณ ภาพ เพื่อสนั บสนุ นให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนิ นไปได้
ตามทีก่ าํ หนดไว้
คําถาม

ใช่

13.1 บริ ษทั กําหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดําเนิ นงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน



13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความ
ถูกต้องของข้อมูล



13.3 บริ ษทั ดําเนิ นการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สําคัญอย่างเพียงพอสําหรับ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สําคัญ เช่ น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ



13.4 บริ ษทั ดําเนิ นการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสาร
ประกอบการประชุ มที่ ระบุ ขอ้ มูลที่ จาํ เป็ นและเพี ยงพอต่อการพิ จารณาก่ อนการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด



13.5 บริ ษทั ดําเนิ นการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตาม
ควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกรรมการแต่ละราย เช่ น การบันทึ กข้อซักถามของกรรมการ ความเห็ นหรื อ
ข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วย
กับเรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น



13.6 บริ ษทั มีการดําเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มี ก ารจั ด เก็ บ เอกสารสํ า คั ญ ไว้ อ ย่ า งครบถ้ ว นเป็ น ห มวดห มู่
13.6.2 กรณี ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากผู ้ส อบบั ญ ชี ห รื อผู ้ต รวจสอบภายในว่ า มี
ข้อบกพร่ องในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว




ไม่ ใช่

14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมู ลภายในองค์ กร ซึ่ งรวมถึงวัต ถุ ป ระสงค์ และความรั บผิด ชอบต่ อการควบคุ ม
ภายในทีจ่ ําเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามทีว่ างไว้
คําถาม

ใช่

14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทาง
การสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน



14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาํ คัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษ ทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่ จาํ เป็ นต่ อการปฏิ บตั ิ งาน
หรื อสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การกําหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อ
เพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อ
สอบถามข้อ มู ล จากผูส้ อบบัญ ชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัด ประชุ ม ระหว่ า ง
คณะกรรมการและผูบ้ ริ ห ารตามที่ คณะกรรมการร้ องขอ การจัด กิ จกรรมพบปะ
หารื อระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารนอกเหนื อจากการประชุมคณะกรรมการ
เป็ นต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่ องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ
ภายในบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายใน
บริ ษทั (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย



ไม่ ใช่



15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี ช่อ งทางการสื่ อสารที่ เหมาะสม เพื่ อสนับ สนุ น การควบคุ ม
ภายใน เช่ น จัด ให้ มี เจ้า หน้ าที่ ห รื อ หน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ ศู น ย์รั บ เรื่ อ ง
ร้องเรี ยน เป็ นต้น



15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ภายนอกองค์ก รสามารถแจ้ง ข้อ มู ล หรื อ เบาะแสเกี่ ย วกับ การฉ้ อ ฉลหรื อ ทุ จ ริ ต
(whistle-blower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย



ไม่ ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไป
อย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม

ใช่

16.1 บริ ษ ัท จัด ให้ มี ก ระบวนการติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ต ามจริ ยธรรมธุ ร กิ จ และ
ข้อกําหนดห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่ น กําหนดให้แต่ละส่ วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และ
รายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น



16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน



16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริ ษทั



16.4 ดําเนิ นการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้
และความสามารถ



16.5 บริ ษ ัท กําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ข้ ึ น ตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ



16.6 บริ ษ ัท ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ต รวจสอบภายในปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ต ามมาตรฐานสากล
การปฏิ บ ั ติ ง านวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน(International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)



ไม่ ใช่

17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ
ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม

ใช่

17.1 บริ ษ ัท ประเมิ น ผลและสื่ อ สารข้อ บกพร่ อ งของการควบคุ ม ภายใน และ
ดําเนิ นการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนิ นงานที่เกิดขึ้นแตกต่าง
จากเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ



17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิด
เหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
หรื อมี การกระทําที่ ผิดปกติ อื่น ซึ่ งอาจกระทบต่ อชื่ อเสี ยงและฐานะการเงิ น ของ
บริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา
(แม้ว่าจะได้เริ่ มดําเนิ นการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษ ทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ







ไม่ ใช่

