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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายในการดาํเนินธรุกิจของบริษทัฯ  

วิสยัทศัน์ 

  มุ่งมัน่เป็นผู้นําการให้บรกิารโซลูชัน่อย่างยัง่ยนืของงานระบบวศิวกรรมอาคาร และระบบพิมพ์ดิจติอล      
ในประเทศไทยและประเทศเพือ่นบา้น 

  สรา้งคุณค่าระยะยาวและเสรมิคุณภาพชีวติให้แก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายของเรา ภายใต้การบรหิาร
จดัการอยา่งสขุมุรอบคอบและบรรษทัภบิาลทีด่ ี

  สรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ดว้ยสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพสงู เทคโนโลยทีีนํ่าหน้า และการจดัการธุรกจิ
ทีเ่ป็นเลศิ 

  เชื่อมัน่ในคุณค่าและศักยภาพของพนักงาน และมุ่งมัน่ที่จะสร้างบรรยากาศการทํางานที่มีความสุข 
กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ให้แก่ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู ้        
บนคา่นิยมองคก์ร 

ค่านิยมองคก์ร 

                     P O S I T I V E 

P – Professional responsibility   ความรบัผดิชอบอยา่งมอือาชพี 
O – Ownership ความรกัผกูพนัและเป็นเจา้ขององคก์ร 
S – Sustainable development การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
I – Integrity ความซื่อสตัยแ์ละยดึมัน่ในความถกูตอ้งและเป็นธรรม 
T – Teamwork การรว่มมอืทาํงานเป็นทมี 
I – Innovation ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรค ์
V – Value creation การสรา้งคุณคา่ 
E – Excellence การมุง่มัน่สูค่วามเป็นเลศิ 

  พนัธกิจ และเป้าหมายการดาํเนินธรุกิจ 

  มุง่เน้นการบรหิารงานโดยการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้หลกัอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
  มุ่งเน้นการเพิ่มการเป็นตวัแทนจําหน่ายสนิค้าและเพิ่มจํานวนผลิตภณัฑ์ในผลติภณัฑ์ระบบวศิวกรรม

อาคาร และผลติภณัฑ์ระบบพมิพด์จิติอล เพื่อเพิม่ทางเลอืกและรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ไดค้รบทุก
กลุม่มาตรฐานของสนิคา้ 

  ขยายฐานลูกค้ารบัเหมางานโครงการ กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกจิไปยงัลูกค้าขนาด
กลางและขนาดยอ่ม ลกูคา้กลุม่ผูใ้ชง้านโดยตรงมากขึน้ 

  ขยายการจาํหน่ายสนิคา้ไปยงักลุม่ประเทศเพือ่นบา้น เชน่ พมา่  เวยีดนาม  กมัพชูา  เป็นตน้ 
  มุ่งเน้นให้มีการติดตามดูแลลูกค้ากลุ่มงานโครงการ ติดต่อประสานงานผู้ออกแบบโครงการ เน้นการ

จาํหน่ายสนิคา้ทีบ่รษิทัเป็นเจา้ของตราสนิคา้เอง และสนิคา้ทีเ่ป็นตวัแทนจาํหน่ายใหม้ากขึน้ 
  รกัษาระบบการทาํงานทีเ่ป็นมาตรฐานสากล และปรบัปรงุกระบวนการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์ จาํกดั (มหาชน)  

สว่นที ่1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ  หน้า 4 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลูชัน่ส ์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) (เดมิชื่อ บรษิทั ไฟรว์คิเตอร ์จํากดั (มหาชน))
เริม่ตน้จากการเป็นสว่นหน่ึงของบรษิทั หาญเอน็ยเินียริง่ จาํกดั (“บ.หาญฯ”) 1  ต่อมาภายหลงั บ.หาญฯ ปรบัโครงสรา้ง
การบรหิารงานแบบครอบครวัสูก่ารบรหิารงานแบบมอือาชพี บรษิทัฯ จงึไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 
2544 ในนาม “บรษิทั ไฟรว์คิเตอร ์จํากดั” ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 1 ลา้นบาท โดยกลุ่มนามสกุลชาญณรงค2์ และ
คุณวริฐั สุขชยั ซึ่งเป็นอดตีผูบ้รหิารเดมิของ บ.หาญฯ ในสายงานขายวาลว์และอุปกรณ์ดบัเพลงิ บรษิทัฯ จดัตัง้ขึน้เพื่อ
ดําเนินธุรกจินําเขา้และจําหน่ายผลติภณัฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดบัเพลงิ วาลว์และอุปกรณ์ระบบสุขาภบิาลและปรบั
อากาศ  และใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบดบัเพลงิงานโครงการ ต่อมาเมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2546 และ 24 กรกฎาคม 2549 
บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 3 ลา้นบาท และ 4 ลา้นบาท ตามลําดบั เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนิน
ธุรกจิ  

ในปี 2546 บรษิทัฯ ได้เริม่ขยายกจิการ โดยเพิม่แผนกงานขายโครงการ ซึ่งให้บรกิารให้คําปรกึษา ออกแบบ 
และตดิตัง้ระบบดบัเพลงิต่างๆ เช่น ระบบดบัเพลงิดว้ยน้ํา ระบบโฟมดบัเพลงิ (Foam Fire Protection) ระบบดบัเพลงิ
อตัโนมตั ิและระบบสญัญาณเตอืนภยั (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทมีงานวศิวกรผูเ้ชีย่วชาญ มุง่เน้น
การรบังานโครงการทีม่ขีนาดไม่ใหญ่มากนัก เช่น โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเลก็ ในปี 2548 เพิม่ผลติภณัฑ์
ระบบดบัเพลงิอตัโนมตัิด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ FM2003 ในปี 2550 บรษิัทฯ ได้รบัรางวลัประกาศ
เกยีรตคิุณ Outstanding Distributor Award จาก NIBCO Inc. ประเทศสหรฐัอเมรกิา และในปี 2552 บรษิทัฯ ไดร้บัการ
รับ รอ งม าต รฐ าน  ISO 9001:2008 จ าก สถ าบั น  UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE)          
ซึ่งเป็นสถาบนัที่ให้การรบัรองระดบัโลกจากประเทศสหราชอาณาจกัร ด้วยการตรวจประเมินระบบคุณภาพ จาก    
บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

พฒันาการทีส่าํคญัของบรษิทัในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา สรปุไดด้งัน้ี  

ปี 2555 - วนัที ่10 ตุลาคม 2555 บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 4 ลา้นบาท เป็น 65 ลา้นบาท เพื่อใช้
เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการดาํเนินธุรกจิ 

ปี 2556 - บรษิทัได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑ์ระบบ Air Sampling Detector (ASD) 
ซึง่เป็นระบบตรวจจบัควนัความไวสงู จาก WAGNER ประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี 

- บรษิัทได้รบัรางวลัประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ให้ความร่วมมือกบัประเทศไทยในการลด และ  
เลกิใชส้ารทาํลายชัน้บรรยากาศโอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม  

ปี 2557  - บรษิทัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑ์ Balancing and Control วาลว์ ของ 
OVENTROP ประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี  

- วนัที่ 19 มนีาคม 2557 ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2557 ของบรษิทั ได้มมีตใิห้บรษิัท

                                                   

1  บรษิทั หาญเอน็ยเินียริง่ จาํกดั ไมไ่ดป้ระกอบธุรกจิหลกัใด ๆ ตัง้แต่ปี 2545 ปจัจบุนัมเีพยีงรายไดจ้ากการใหเ้ชา่ทรพัยส์นิ ไดแ้ก่ อาคาร
สาํนกังาน คลงัสนิคา้และรถยนต ์ใหก้บับรษิทั และบรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดัและบรษิทัยอ่ย เทา่นัน้ ดงันัน้ บรษิทั หาญเอน็ยเินียริง่ จาํกดั 
จงึไมม่กีารประกอบธุรกจิอยา่งเดยีวกนัหรอืแขง่ขนักนักบับรษิทั โดยปจัจบุนั บรษิทั และบรษิทั หาญเอน็ยเินียริง่ จาํกดั มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั 
ไดแ้ก่ นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ นายเจน ชาญณรงค ์นางสาวนพพร ชาญณรงค ์และนางประยรูศร ีชาญณรงค ์(ซึง่นางประยรูศร ีชาญ
ณรงค ์เป็นผูร้บัผลประโยชน์สดุทา้ยของบรษิทั ไนซ ์โนเบลิ จาํกดั) 

2  กลุ่มนามสกุลชาญณรงค ์ประกอบดว้ย นางประยรูศร ีชาญณรงค ์นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ และนายเจน ชาญณรงค ์
3  ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิFM 200 เป็นระบบดบัเพลงิด้วยสารสะอาด ซึ่งได้รบัการรบัรองมาตรฐาน UL/FM โดยใช้สารเคมชีนิดที่ไม่ทํา
ความเสยีหายต่ออุปกรณ์คอมพวิเตอร ์อุปกรณ์อเิลคทรอนิกส์ และไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย์ เหมาะสําหรบัติดตัง้ในห้องสําคญั เช่น 
Server Room, Data Center, UPS Room 
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เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 65 ล้านบาท เป็น 130 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 
6,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
ในอตัรา 1 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม ่ในราคามลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพือ่นําเงนิทีไ่ดจ้ากการ
เพิม่ทุนมาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินธุรกจิ โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนชําระ
แลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2557 

- วนัที่ 15 พฤษภาคม 2557  ที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2557  ไดม้มีตอินุมตัใิห้บรษิทั
แปรสภาพจากบรษิทัจาํกดัเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั และเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 130 ลา้นบาท 
เป็น 175 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 45,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) พร้อมกับการนําหุ้นของบริษัทเข้าจด
ทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์mai 

- วนัที ่22 พฤษภาคม 2557 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั โดยใชช้ื่อ
วา่ “บรษิทั ไฟรว์คิเตอร ์จาํกดั (มหาชน)” 

- วนัที ่19 กนัยายน 2557 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 มมีตอินุมตักิารเปลีย่นแปลง
มลูค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทั จากหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท ซึง่บรษิทัจะมจีาํนวนหุน้
จดทะเบยีนเพิม่ขึน้จาก 175,000,000 หุน้ เป็น 350,000,000 หุน้ และอนุมตักิารเสนอขายหุน้
ทีอ่อกใหมท่ัง้หมดของบรษิทัใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก ภายหลงัจากการเปลีย่นแปลงมลูค่า
ทีต่ราไว ้เพิม่ขึน้จากจาํนวน 45,000,000 หุน้ เป็น 90,000,000 หุน้  โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที ่ 
22 กนัยายน 2557 

- วนัที ่13 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัฯ เขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ
(mai) และเริม่ทาํการซือ้ขายโดยมหีุน้จดทะเบยีนจาํนวน 350,000,000 หุน้ 

ปี 2558 - บรษิัทฯ  ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดบัเพลิงด้วยก๊าซ ของ 
SIEX ประเทศราชอาณาจกัรสเปน 

- บรษิัทฯ ได้มีการเริม่ดําเนินการขยายตลาดสินค้าไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศ
ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

- บรษิทัฯ มกีารจดัตัง้ฝา่ยขายโครงการปิโตรเคมคีอล ขึน้ เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทางการจาํหน่าย
ผลติภณัฑร์ะบบป้องกนัอคัคภียัเตม็รปูแบบในเขตอุตสาหกรรมหนกั 

- บริษัทฯ นําระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม 
SAP มาใช้ในการจดัการ  โดยเชื่อมโยงการทํางานทุกระบบ ลดกระบวนการทํางาน ช่วยให้
การรายงานผลทางบญัชีมีความถูกต้อง แม่นยํา และทนัต่อเวลา  อีกทัง้สามารถวเิคราะห์
ขอ้มลูไดฉ้บัไวมากยิง่ขึน้ 

ปี 2559 - วนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2559 มมีตอินุมตัใิหล้งทุน
จดัตัง้บรษิัทที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ภายใต้ชื่อบรษิัท ไฟร์วิคเตอร์ (CAMBODIA) 

จํากดั เพื่อดําเนินธุรกิจจําหน่ายและรบัเหมาตดิตัง้อุปกรณ์ระบบดบัเพลงิ ทัง้น้ี บรษิทัฯ อยู่
ระหวา่งการดาํเนินการจดัตัง้บรษิทั  

- วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 มีมติให้ซื้อและรบัโอน
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กิจการทัง้หมดของบรษิัท ชิลแมทช์ จํากดั (“CM”) และบรษิัทย่อยภายใต้กระบวนการโอน
กิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) และการเข้าลงนามในสญัญาที่เกี่ยวข้อง ทัง้น้ี 
บรษิทัฯ ชําระค่าโอนกจิการดว้ยหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50  บาท โดยกําหนดราคาหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ราคาหุ้นละ 2.62 บาทต่อ
หุน้บรษิทัจะออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.5 บาท ใหแ้ก่กลุม่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดั แทนการชาํระดว้ยเงนิสด  

- วนัที ่2 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัฯ จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชื่อบรษิทั จากบรษิทั ไฟรว์คิเตอร ์
จํากัด (มหาชน) เป็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชัน่ส์  จํากัด (มหาชน) รวมทัง้แก้ไข
ขอ้บงัคบั หนังสอืบรคิณหส์นธ ิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ทีเ่กี่ยวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ
ซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมด ต่อกระทรวงพาณิชย ์และไดเ้ปลีย่นแปลงชื่อย่อหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ จาก “FIRE” เป็น “HARN” ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (มผีลตัง้แต่วนัที่ 7 
พฤศจกิายน 2559)  เพื่อรองรบัการซื้อ และรบัโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทั ชลิแมทช ์จํากดั 
(“CM”) และบรษิทัยอ่ย ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 
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2.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

ก่อนการรบัโอนกิจการ  

บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิเป็นผูนํ้าเขา้ และจดัจาํหน่ายผลติภณัฑใ์นระบบดบัเพลงิ ระบบปรบัอากาศและสขุาภบิาล 
รวมทัง้ใหค้าํปรกึษาและออกแบบระบบในโครงการต่าง ๆ โดยมสีนิคา้หลากหลายมากกวา่ 3,000 รายการ ภายใตต้รา
สนิค้าที่มชีื่อเสยีงมากกว่า 25 ตราสนิค้า ซึ่งในจํานวนน้ี เป็นตราสนิค้าที่บรษิัทฯ ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทน
จําหน่าย 18 ตราสนิค้า และเป็นตราสนิค้าที่บรษิัทเป็นเจ้าของเองอีก 2 ตราสนิค้า นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัเป็นผู้
ให้บรกิารติดตัง้งานโครงการระบบต่างๆ เช่น ระบบโฟมดบัเพลงิ (Foam Fire Protection) ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ
และระบบสญัญาณเตอืนภยั (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทมีงานวศิวกรผูเ้ชีย่วชาญของบรษิทัฯ  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สําหรบัปี 2557 - 2558 และงวด 6 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2559 1)    
(ก่อนการรบัโอนกิจการ) มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทรายได้ 

ปี 2557 ปี 2558 งวดหกเดือนส้ินสดุ 

30 มิถนุายน 2558 

งวดหกเดือนส้ินสดุ 

30 มิถนุายน 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและบริการ         

1. ผลติภณัฑร์ะบบดบัเพลงิ 475.15 81.44 431.83 74.08 203.73 72.39 226.29 77.52 

2. ผลติภณัฑร์ะบบสุขาภบิาลและปรบัอากาศ 34.40 5.90 41.58 7.13 23.36 8.30 16.39 5.61 

3. งานโครงการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิ 62.49 10.71 94.13 16.15 43.97 15.62 39.66 13.59 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 572.04 98.05 567.54 97.36 271.06 96.31 282.34 96.71 

รายได้อ่ืน 2) 11.39 1.95 15.41 2.64 10.38 3.69 9.59 3.29 

รายได้รวม  583.43 100.00 582.95 100.00 281.44 100.00 291.93 100.00 

หมายเหต:ุ  
1)  อา้งองิขอ้มลูจากงบการเงนิของบรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลูชัน่ส ์จาํกดั (มหาชน) (เดมิชื่อ บรษิทั ไฟรว์คิเตอร ์จาํกดั 

(มหาชน)) ซึง่เป็นงบการเงนิทีผ่า่นการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
 2)  รายได้อื่น ประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายทรพัย์สิน ดอกเบี้ยรบั กําไรจากการขาย

หลกัทรพัย ์รายไดจ้ากการชดเชยประกนัภยัสนิคา้และทรพัยส์นิ และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารงานดา้นสนบัสนุน เป็นตน้  
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ภายหลงัการรบัโอนกิจการ  

บรษิทัฯ ดําเนินธุรกจินําเขา้และจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ในระบบวศิวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดบัเพลงิ ระบบ
ปรบัอากาศ ระบบสุขาภบิาล และระบบความเยน็ และการให้บรกิารโซลูชัน่ดา้นวศิวกรรมสาํหรบัระบบพมิพด์จิติอล
โดยมสีนิคา้หลากหลายมากกว่า 13,000 รายการ ภายใตต้ราสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงมากกว่า 60 ตราสนิคา้ ซึ่งในจํานวนน้ี 
เป็นตราสนิคา้ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่าย 45 ตราสนิคา้ และเป็นตราสนิคา้ทีบ่รษิทัเป็นเจา้ของ
เองอกี 6 ตราสนิค้า นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัเป็นผู้ให้บรกิารตดิตัง้งานโครงการระบบต่างๆ เช่น ระบบโฟมดบัเพลงิ 
(Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm 
Systems) โดยทมีงานวศิวกรผูเ้ชีย่วชาญของบรษิทัฯ  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สําหรบัปี 2557 - 2558 และงวด  6 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน  25591) 

(ภายหลงัการรบัโอนกิจการ) มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทรายได้ 

ปี 2557 ปี 2558 งวดหกเดือนส้ินสดุ  

30 มิถนุายน 2558 

งวดหกเดือนส้ินสดุ  

30 มิถนุายน 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและบริการ         

1. ผลติภณัฑร์ะบบดบัเพลงิ และ 

งานโครงการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิ 
537.45 46.86 525.77 48.07      247.62 47.95      265.95     47.03 

2. ผลติภณัฑร์ะบบทาํความเยน็  289.09 25.20 246.10 22.50      108.44 21.00      137.52     24.32 

3. ผลติภณัฑร์ะบบปรบัอากาศ และ 

ระบบสขุาภบิาล 
46.96 4.09 51.40 4.70        28.90 5.60        22.43       3.97 

4. ผลติภณัฑร์ะบบพมิพด์จิติอล 264.36 23.05 257.57 23.55      123.28 23.87      129.82     22.96 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,137.86 99.21 1,080.84 98.82 508.24 98.42        555.72 98.28 

รายได้อ่ืน 2) 9.10 0.79 12.88 1.18          8.18 1.58          9.72       1.72 

รายได้รวม  1,146.96 100.00 1,093.72 100.00 516.42 100.00        565.44    100.00 

หมายเหต:ุ 1)  อา้งองิขอ้มลูจากงบการเงนิเสมอืนรวม ของบรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลูชัน่ส ์จาํกดั (มหาชน) (เดมิชื่อ บรษิทั ไฟรว์คิ

เตอร ์จํากดั (มหาชน)) และบรษิทั ชลิแมทช์ จํากดัและบรษิทัย่อย ซึ่งผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ให้ความเชื่อมัน่ต่องบ

การเงนิเสมอืนรวมดงักล่าวแลว้  
 2)  รายได้อื่น ประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายทรพัย์สิน ดอกเบี้ยรบั กําไรจากการขาย

หลกัทรพัย ์รายไดจ้ากการชดเชยประกนัภยัสนิคา้และทรพัยส์นิ เป็นตน้  
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2.2 การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์(ภายหลงัการรบัโอนกิจการ) 

2.2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  

1.  ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิง และงานโครงการติดตัง้ระบบดบัเพลิง  

ผลติภณัฑ์ระบบดบัเพลงิเป็นอุปกรณ์ในระบบอาคารสําหรบัการป้องกนั เตอืนภยั และเพื่อควบคุมเพลงิและ
ควนัไฟ ผลติภณัฑร์ะบบดบัเพลงิทีบ่รษิทัฯจดัจาํหน่ายประกอบดว้ย วาลว์และขอ้ต่อซึง่เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชต้ดิตัง้ในระบบ
ป้องกนัอคัคภียั โดยวาล์วช่วยในการเปิดหรอืปิดน้ําของระบบดบัเพลงิที่ติดตัง้อยู่กบัท่อน้ําของระบบดงักล่าว เช่น 
วาลว์ควบคุมการไหลของน้ําในระบบ วาลว์เปิดปิดน้ําเมื่อตอ้งการซ่อมบาํรงุรกัษาระบบ วาลว์ป้องกนัน้ํายอ้นไหลกลบั 
เป็นตน้ สาํหรบัอุปกรณ์ดบัเพลงิ เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสว่นประกอบหรอือุปกรณ์ร่วมที่ใชง้านคู่กบัอุปกรณ์หลกัในระบบ
ดบัเพลงิ เพื่อให้ระบบดบัเพลงิใชง้านไดอ้ย่างสมบูรณ์ และรวมถงึอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการป้องกนัเพลงิไหม ้เช่น    
ตูส้ายฉีดน้ําดบัเพลงิ สายฉีดน้ําดบัเพลงิ เครือ่งดบัเพลงิ เป็นตน้  

นอกจากน้ีบริษัทให้คําปรึกษา ออกแบบ และติดตัง้ระบบดับเพลิงต่างๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกร
ผูเ้ชีย่วชาญตดิต่อประสานงานกบัลกูคา้ แนะนําสนิคา้ทีจ่าํหน่าย รวมถงึออกแบบ และนําเสนอสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่
ลกูคา้ตามมาตรฐานดบัเพลงิสากล รวมถงึทดสอบระบบหลงัการตดิตัง้แลว้  

2.  ผลิตภณัฑร์ะบบทาํความเยน็  

ผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็นเป็นอุปกรณ์ในระบบห้องเย็นหรอืระบบขนส่งสนิค้าเพื่อทําการแช่แข็งหรือ       
ลดอุณหภูมขิองสนิคา้ซึง่ตอ้งการการควบคุมอุณหภูมทิีค่งที ่โดยทัว่ไประบบทาํความเยน็สามารถลดอุณหภูมไิดต้ัง้แต่ 
-30°C ถึง +25°C   บริษัทฯ จดัจําหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็นอย่างครบวงจร รายละเอียดปรากฎตาม
แผนภาพวงจรระบบทาํความเยน็ ซึง่ประกอบดว้ย คอยลร์อ้น (Condenser) คอยลเ์ยน็ (Evaporator) อุปกรณ์ควบคุม
การละลายน้ําแขง็อตัโนมตั ิ(DOD) เป็นตน้ และในระบบทําความเยน็ยงัมวีาล์วซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สาํคญั ที่ช่วยในการ
เปิดหรอืปิดของเหลวและความดนัของระบบทําความเยน็  นอกจากน้ีบรษิัทฯ ได้ออกแบบและผลติชุดคอนเดนซิ่ง 
(Condensing Units) โดยการประกอบรวมอุปกรณ์และหลกัการระบบทาํความเยน็ต่างๆเป็นหน่วยผลติภณัฑห์น่ึง ซึ่ง
สามารถใชต้ดิตัง้ระบบหอ้งเยน็หรอืระบบขนสง่สนิคา้ไดท้นัท ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คอมเพรสเซอร ์ 
(Compressor) 

คอยลเ์ยน็ (Evaporator) 

เกจวดัความดนั  
และเทอรโ์มมเิตอร ์ คอยลร์อ้น 

(Compressor
วาลว์ 

อุปกรณ์แยกน้ํามนัหลอ่ลืน่ 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 (2) ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หน้า 10 

3.  ผลิตภณัฑร์ะบบปรบัอากาศ และระบบสขุาภิบาล 

ผลติภณัฑร์ะบบปรบัอากาศ เป็นอุปกรณ์ในระบบอาคารสาํหรบัการปรบัทัง้อุณหภูม ิเเละคุณภาพอากาศใหอ้ยู่
ในอุณหภูมิ และ/คุณภาพที่เหมาะสม โดยทัว่ไประบบปรบัอากาศสามารถปรบัอุณหภูมิได้ตัง้แต่ 22°C ถึง 25°C  
ในขณะที่ผลติภณัฑ์ระบบสุขาภบิาลเป็นอุปกรณ์ในระบบอาคารไดแ้ก่ ระบบประปา ระบบท่อระบายน้ําทิ้ง และระบบ
ท่อระบายอากาศ เป็นต้น  บรษิทัจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ระบบปรบัอากาศ และระบบสุขาภิบาล ได้แก่ วาล์ว ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่ช่วยในการเปิดหรอืปิดของเหลวและความดนัของระบบปรบัอากาศ และระบบสุขาภบิาลที่ตดิตัง้อยู่กบัท่อ
ของระบบดงักล่าว  นอกจากน้ี ในระบบสขุาภบิาล และปรบัอากาศ ยงัมอุีปกรณ์ทีเ่ป็นสว่นประกอบหรอือุปกรณ์รว่มที่
สาํคญั ไดแ้ก่ ทอ่ทองแดง ขอ้ต่อ และสวติช ์(Flow Switch) เป็นตน้ 

4.  ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพดิ์จิตอล 

ผลติภณัฑ์ระบบพมิพ์ดจิติอลได้แก่ เครื่องพมิพ์วนัหมดอายุ เครื่องพมิพ์ขอ้ความบนบรรจุภณัฑ์ เครื่องป้อน
ชิน้งาน อุปกรณ์การพมิพ ์และวสัดุสิน้เปลอืงประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ เครื่องพมิพท์ีบ่รษิทัจดัจาํหน่ายเป็นเครื่องพมิพท์ี่
ใชเ้พื่อการพมิพร์หสั (coding) ไดแ้ก่วนัหมดอายุและขอ้ความต่างบนบรรจุภณัฑ์ อาทเิช่น ล๊อตการผลติ เป็นต้น ซึ่ง
สามารถพมิพไ์ดบ้นบรรจุภณัฑท์ีเ่ป็นขวดพลาสตกิ ขวดแกว้ กระป๋องโลหะ อลูมเินียม กล่องกระดาษ กระดาษผวิมนั 
ซองพลาสตกิ ฟอลย์อลูมเินียม ถ้วยพลาสตกิและอื่นๆ  ด้วยเทคโนโลยหีลายชนิดเช่น ชนิดเลเซอรไ์ม่ใช้หมกึ ชนิด
พิมพ์ด้วยหมกึโดยไม่สมัผสัพื้นผิว ชนิดพิมพ์ผ่านรบิบอนหมกึ ชนิดตลบัหมกึ เป็นต้น โดยครอบคลุมรวมถึงการ
บรกิารติดตัง้เครื่อง การฝึกอบรมเครื่อง การบรกิารหลงัการขาย และบํารุงรกัษา เป็นต้น นอกจากน้ียงัจดัจําหน่าย
เครื่องพมิพ์ 3 มติิ และให้บรกิารพิมพ์ สําหรบัสรา้งชิ้นงานจากไฟล์ดจิติลั การออกแบบบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ ์
สาํหรบัหลายกลุม่อุตสาหกรรมเชน่ ทนัตกรรม อุปกรณ์ชว่ยฟงั จวิเวลลี ่ยานยนต ์ฯลฯ 

รายละเอยีดกลุม่ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ปรากฎดงัน้ี 

1.   ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิง และงานโครงการติดตัง้ระบบดบัเพลิง 

1.1) วาลว์ระบบดบัเพลิง (Fire Protection Valve) ใชส้าํหรบัตดิตัง้ในระบบป้องกนัอคัคภียั โดยเป็น
วาล์วที่ได้รบัการรบัรองให้ใช้สําหรบัระบบป้องกนัอคัคภียัเท่านัน้ และได้รบัการรบัรองมาตรฐาน
จาก UL/FM มคีุณสมบตัิสามารถทนแรงดนัขณะใช้งาน (working pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 175 
psi (pound per square inch หรือแรงปอนด์ต่อตารางน้ิว) ประกอบด้วย วาล์วประเภทต่างๆ  
ตวัอยา่งเชน่ 

 

วาลว์ประตน้ํูา (OS&Y Gate Valve)     วาลว์ปีกผเีสือ้ (Butterfly Valve) 

                                          

 

 

วาลว์กนักลบั (Check Valve)  บอลวาลว์ (Ball Valve)       โกลบ์วาลว์ (Globe Valve) 
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1.2) ข้อต่อ (Grooved Coupling and Fitting)  ใช้สําหรบัเป็นข้อต่อเพื่อเชื่อมท่อในระบบดบัเพลิง  
โดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งเชื่อมไฟฟ้าในการเชื่อมท่อ สามารถรองรบัการขยายและหดตวั หรอืการเคลื่อน
ตวัของทอ่และอาคาร เพราะถกูออกแบบมาใหร้องรบัการเคลื่อนตวั และการหนัเหของทอ่ได ้

         Coupling               Fitting 
 
   
 

 

1.3) ระบบหวักระจายน้ําดบัเพลิง (Sprinkler) ใช้ในระบบดบัเพลงิอตัโนมตัิ เพื่อป้องกนัทรพัย์สนิ 
และชวีติอนัอาจจะเกดิขึน้จากอคัคภียั มคีุณสมบตัดิบัเพลงิโดยอตัโนมตั ิโดยไม่ต้องมคีนควบคุม 
สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทนัทีขณะที่เพลิงยงัมีขนาดเล็ก ทําให้เพลิงไหม้หยุดการ
ขยายตวัลุกลาม มีควนัไฟน้อยลง และเกิดในพื้นที่จํากดั ระบบดบัเพลิงอตัโนมตัิจะทําให้คนใน
อาคารมเีวลาเพิม่มากขึน้ในการอพยพหนีไฟ  

 
 
   

 
 

1.4) ตู้สายฉีดน้ําดบัเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอปุกรณ์ภายใน 

1.4.1) ตู้ ส าย ฉีด น้ํ าดับ เพ ลิง  (Fire Hose Cabinet) เป็ นตู้ ส่ ง น้ํ า
ดบัเพลงิ มลีกัษณะเป็นตูส้แีดง ดา้นหน้าเป็นกระจก ทีส่ามารถ
เปิด หรอืทุบให้แตก เพื่อนําอุปกรณ์ช่วยเหลอืออกมาได้เมื่อ
เกดิเหตุฉุกเฉิน 

1.4.2) วาล์วสายฉีดน้ําดบัเพลงิ (Hose Valve) เป็นวาล์วจ่ายน้ําออก
จากระบบทอ่สูภ่ายนอก 

1.4.3) ชุดสายฉีดน้ําดบัเพลงิ (Hose Station) ไดแ้ก่ 

  สายฉีดน้ําดบัเพลงิแบบผา้ใบ        สายฉีดน้ําดบัเพลงิแบบมว้น  
       (Fire Hose Rack)     (Fire Hose Reel) 
 
 
 
 

  

ใช้สําหรบัดบัเชื้อเพลงิประเภทที่เป็นสารประกอบของธาตุคารบ์อน เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ขยะ เป็นต้น     
มคีุณสมบตัดิบัเพลงิ โดยอาศยัมา่นของความเยน็เขา้ไปดงึเอาความรอ้นออกจากวสัดุเชือ้เพลงิ จนกระทัง่
ถงึจุดทีไ่มส่ามารถตดิไฟได ้  

ทัง้น้ี บรษิทัฯ เป็นเจา้ของ ตราสินค้า “Spark” (สปารค์)  สาํหรบัผลติภณัฑช์ุดสายฉีดน้ําดบัเพลงิ  



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 (2) ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หน้า 12 

1.4.4) หัวรบัน้ําดับเพลิง (Fire Department Connection) เป็นอุปกรณ์
รับน้ําจากภายนอกอาคาร หรือรถดับเพลิง เพื่อจ่ายเข้าไป       
ในระบบดบัเพลงิภายในอาคาร 

1.4.5) เครือ่งดบัเพลงิ (Portable Fire Extinguisher) เป็นเครื่องดบัเพลงิ
ใชต้ดิตัง้ไวภ้ายในอาคารหรอืนอกอาคาร ควบคู่กบัระบบดบัเพลงิ
อื่นๆ  มคีุณสมบตั ิใช้ดบัเพลงิเบื้องต้นในขณะเพลงิเริม่ ลุกไหม ้
แบ่งเป็นประเภทหลกัๆ ได ้6 แบบ  (ตามประเภทของสารทีบ่รรจุ
ในเครือ่งดบัเพลงิ) ประกอบดว้ย 

(1) ผงเคมีแห้ง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสี
แดง ประกอบดว้ยผงเคมหีลายชนิดซึง่ถกูอดัดว้ยแรงดนัเขา้
ไป สามารถดับเพลิงประเภท A B C หรืออาจดับเพลิง
ประเภท D ได้หากบรรจุผงเคมพีิเศษ ราคาถูก หาซื้อง่าย 
ใชส้าํหรบัพืน้ทีท่ ัว่ไป เชน่ สาํนกังาน บา้นพกัอาศยั 

(2) ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) บรรจุในถงัสแีดง ปลายสาย
ฉีดมีลักษณะเป็นกรวย ก๊าซที่ฉีดออกมาเป็นไอเย็นจัด 
คล้ายน้ําแข็งแห้ง ลดความร้อนของไฟได้ ไม่ทิ้งคราบ
สกปรก สามารถดบัเพลงิประเภท B C เหมาะสาํหรบัการใช้
งานในห้องเครื่องจกัร สายการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ 
หอ้งเครือ่งไฟฟ้า  เป็นตน้ 

(3) น้ํ า  (Water) บรรจุ ในถังแสตนเลส  สามารถดับ เพลิง 
ประเภท A เหมาะสําหรบัการดบัเพลิงกลางแจ้งที่ไม่มีสื่อ 
นําไฟฟ้า  

(4) โฟม (Foam) บรรจุในถงัสแตนเลส เมื่อฉีดออกมาจะเป็น
ฟองโฟมคลุมผวิเชื้อเพลงิที่ลุกไหม ้จงึสามารถดบัเพลงิได้
ประเภท A B ได้ แต่ไม่สามารถนําไปดบัเพลงิประเภท C    
ได้ เพ ราะเป็ น สื่ อ นํ าไฟ ฟ้ า  เห ม าะสํ าห รับ ดับ เพ ลิง            
ในภาคอุตสาหกรรม หรอืดบัเชือ้เพลงิประเภททนิเนอร ์และ
สารระเหยตดิไฟ 

(5) เคมเีปียก สาํหรบัห้องครวั (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุ
ในถงัแสตนเลส สามารถดบัเพลิงประเภท K เหมาะกบัใช ้
ในหอ้งครวั เน่ืองจากสามารถดบัเพลงิที่เกดิจากน้ํามนัทอด
ได ้ 

(6) ฮาโลตรอน  (Halotron-1) บรรจุในถังสีแดง หรือ สีเขียว 
ภายในบรรจุสารสะอาด หรอืฮาโลตรอนวนั เมื่อฉีดแล้วจะ
ระเหยไปเอง ไม่ทิง้คราบสกปรก สามารถดบัเพลงิประเภท A 
B C เหมาะสําหรบัการใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์ คลีนรูม 
หอ้งไฟฟ้า หอ้งเกบ็อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ 

ทัง้น้ี บรษิทัเป็นเจา้ของ ตราสินค้าเคร่ืองดบัเพลิง “Guardian” (การเ์ดียน)  สาํหรบัผลติภณัฑเ์ครื่อง
ดบัเพลงิ 
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1.5) สวิตชแ์จ้งสญัญาณ (Switch) 

1.5.1) อุปกรณ์ตรวจจบัการไหลในเส้นท่อ (Flow Switch) เป็นอุปกรณ์    
ที่อยู่ในระบบดบัเพลงิแบบท่อเปียก  ทําหน้าที่ส่งสญัญาณมายงั
แผงควบคุมระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ ในกรณีที่อุปกรณ์
ตรวจพบวา่มกีารไหลในเสน้ท่ออนัเกดิจากหวักระจายน้ําดบัเพลงิ
ทาํงาน หรอืมกีารใชส้ายฉีดน้ําดบัเพลงิ 

1.5.2) สวติซ์ตรวจจบัความดนั (Pressure Switch)  ใชต้รวจจบัความดนั
ในระบบท่อน้ําดบัเพลิง ในกรณีที่ความดนัเปลี่ยนแปลง เพื่อส่ง
สญัญาณแจง้ไปทีห่อ้งควบคุม 

1.5.3) ระฆงัน้ํา (Alarm Gong) ใช้สําหรบัแจง้เตอืนภยัด้วยเสยีงเมื่อเกิด
เพลงิไหม้ มคีุณสมบตัสิ่งเสยีงเตอืนภยัเมื่อเกดิเพลงิไหม้ โดยใช้
การไหลของน้ําเป็นตวัขบัเคลื่อนกลไก 

1.6) ปัม๊สบูน้ําดบัเพลิง (Fire Pump)  ใชส้บูน้ําเพือ่ดบัเพลงิ 

งานโครงการติดตัง้ระบบดบัเพลิง 

บรษิทัฯ มบีรกิารใหค้ําปรกึษา ออกแบบ และตดิตัง้ระบบดบัเพลงิต่างๆ เช่น ระบบโฟมดบัเพลงิ (Foam Fire 
Protection) ระบบป ัม๊ดบัเพลงิ ระบบท่อน้ําดบัเพลงิ ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิFM200 และระบบสญัญาณเตอืน
ภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) สําหรับงานโครงการ ทัง้ในอาคารและโรงงานต่างๆ ที่มี
แนวโน้มความตอ้งการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิเพิม่ขึน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานทีต่อ้ง
มีการปรบัปรุง ให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน โดยบรษิัทฯ มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญติดต่อ
ประสานงานกบัลกูคา้ แนะนําสนิคา้ทีจ่ําหน่าย รวมถงึออกแบบ และนําเสนอสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้ตาม
มาตรฐานดบัเพลงิสากล และการทดสอบหลงัตดิตัง้ระบบแลว้ รวมถงึงานบรกิารตรวจสอบระบบดบัเพลงิ ซึง่ใน
การตดิตัง้ระบบดบัเพลงิ จะมกีารใชว้าลว์และอุปกรณ์ระดบัเพลงิ (สนิคา้ตามขอ้ 1) รว่มกบัอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
ในระบบดบัเพลงิต่างๆ โดยรายละเอยีดงานโครงการในระบบดบัเพลงิ ปรากฎดงัน้ี  

1. ระบบโฟมดบัเพลิง เป็นระบบทีม่กีารผสมระหว่างน้ําและน้ํายาโฟมเขม้ขน้ (Foam Concentrate) เพื่อ
ดบัเพลงิ โดยใชห้ลกัการสรา้งฟองโฟม หรอืสรา้งผวิของโฟมบนของเหลวตดิไฟเพื่อกัน้ออกซเิจนจาก
เชือ้เพลงิ โดยระบบโฟมดบัเพลงิมอุีปกรณ์สาํคญั ไดแ้ก่  

- ถงับรรจุโฟมดบัเพลงิแบบถุง (Bladder Tank) ใชบ้รรจุโฟมดบัเพลงิ โดยสามารถดบัเพลงิทีเ่กดิจาก
น้ํามนัได ้

 

 

 

 

- น้ํายาโฟมเขม้ขน้ (Foam Concentrate)  
a)  Aqueous Film Forming Foam น้ํ ายาโฟมที่ ใช้สําหรับดับไฟที่ เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอ

(Hydrocarbon) เช่น น้ํามนัดบิ น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัเชื้อเพลงิ เป็นต้น ไม่เหมาะกบัการดบัไฟที่
เกดิจากสาร Polar Solvent (สารละลายทีม่น้ํีาเป็นตวัทาํละลาย) เชน่ ทนิเนอร ์แอลกอฮอล ์ 
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b)  Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam น้ํายาโฟมที่ใช้สําหรบัดบัไฟที่เกิดจากสาร
ไฮโดรคารบ์อน และสาร Polar Solvent   

- หวัฉีด ขอ้ต่อต่างๆ เชน่ อุปกรณ์ฉีดโฟม วาลว์ควบคุม เป็นตน้  

2. ระบบดบัเพลิงอตัโนมติัด้วยแกส๊ ชนิดระบบดบัเพลงิอตัโนมตัดิว้ยแก๊ส ไดแ้ก่ 

- ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ            
 ชนิดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(Co2 )  

 

 

- ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ
 ชนิดก๊าซไนโตรเจน (N2 ) 
 
 
 

- ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิFM200 

 

 

 

 

- ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิNOVEC 1230 

 

 
 
 

ทัง้น้ี ในการดําเนินงานโครงการต่างๆ บรษิัทฯ อาจทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพื่อปกป้องความ
เสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการตดิตัง้ระบบงาน  โดยจะพจิารณาจากลกัษณะของงานในแต่ละงานเป็นคราวๆ ไป 
เช่น การทําประกนัความเสยีหายของสนิคา้/ทรพัยส์นิของผูว้่าจา้งในกรณีการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิในพืน้ที่ที่มี
การใชง้าน อาท ิคลงัสนิคา้ทีม่สีนิคา้เกบ็อยู่ เป็นตน้  รวมถงึบรษิทัฯ ไดเ้พิม่การคุม้ครองถงึความบาดเจบ็ทาง
ร่างกายต่อลูกจ้างหรอืตวัแทนของผู้ว่าจ้าง  บรษิัทฯ ให้บรกิารตามระยะเวลาที่กําหนด (Regular Service)   
โดยการเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ที่จําหน่ายเมื่อครบตามกําหนด กรณีที่สนิค้าหรอือุปกรณ์นัน้ที่ยงัอยู่ในระยะ
ประกนั หรอือยูใ่นสญัญาบรกิาร ทัง้น้ี ในกรณีสนิคา้ทีจ่าํหน่ายใหลู้กคา้มปีญัหา บรษิทัฯ จะตดิต่อประสานงาน
กบัผู้จําหน่ายสนิค้าในต่างประเทศ พิจารณาสาเหตุความเสยีหายที่เกิดขึ้นร่วมกนั เพื่อเจรจาเคลมประกนั
สนิค้าตามข้อตกลงการรบัประกนัสินค้า กล่าวคือ  มีระยะเวลาประกนัสินค้าประมาณ 1-2 ปี นับแต่วนัที่
สนิคา้ออกจากทา่เรอืของประเทศผูจ้าํหน่ายสนิคา้นัน้ๆ 
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2.  ผลิตภณัฑร์ะบบทาํความเยน็  

2.1 คอมเพรสเซอร ์ (Compressor) ใชส้าํหรบัอดัสารทาํความเยน็ (น้ํายาทาํความเยน็) ในสถานะทีเ่ป็นไอ
โดยสรา้งแรงดนั สง่ไปตามท่อน้ํายาทีเ่ป็นท่อทองแดง ไปยงั คอยลเ์ยน็ คอยลร์อ้น เอก็แปนชัน่วาลว์ โดย
มคีอมเพรสเซอรเ์ป็นสว่นประกอบหน่ึงในชุดคอนเดน็ซิง่ยนิูต (Condensing Unit) 

 

 

 

 

 

 
 

2.2 คอยล์ร้อน (Condenser) เป็นอุปกรณ์ควบแน่นสารทําความเย็นที่มคีวามดนัสูง และเปลี่ยนสถานะ
น้ํายาจากไอให้กลายเป็นของเหลว โดยการระบายความร้อนออกจากน้ํายาด้วยพดัลมระบายอากาศ      
ทีเ่รามองเหน็จากภายนอกตวัคอยลร์อ้น 
 

 

 

 

 

2.3 คอยล์เยน็ (Evaporator) เป็นอุปกรณ์ระเหยสารทําความเยน็ที่ความดนัตํ่า และเปลี่ยนสถานะน้ํายา 
จากของเหลวกลายเป็นไอ โดยการพาความเยน็ในตวัคอยลเ์ยน็ออกสูห่อ้งเพื่อทําใหอุ้ณหภูมใินหอ้งเยน็
ลงดว้ยพดัลม ทีเ่รามองเหน็ตดิตัง้แขวนอยูบ่นเพดานในหอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

junior DF compact DF

comfort DP market plus SP

Piston Scroll Screw 
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2.4 วาลว์ควบคมุระบบทาํความเยน็ ได้แก่ 

 วาล์วลดความดัน  (Expansion Valve) ใช้สําหรับลด
ความดนัของสารทําความเยน็ในคอยล์เยน็ ซึ่งเป็นการ
ควบคุมอุณหภูมิระเหย ในคอยล์เย็นวาล์วได้รบัการ
ออกแบบสาํหรบัการใชง้านที่เฉพาะเจาะจง สาํหรบังาน
อุณหภูมริะบบปรบัอากาศ (Air Condition) งานหอ้งเยน็ 
(Cold Room) และงานหอ้งเยน็จดั (Freezer Room)    

 

 วาล์วเปิด-ปิดไฟฟ้า(Solenoid Valve)  ถูกออกแบบมา
หลากหลายสาํหรบัการใชง้านเฉพาะในโรงงานทําความ
เยน็ที่ มทุีกแรงดนัไฟฟ้าและทุกช่วงความถี่ นอกจากน้ี
วาล์วยงัสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
ไดด้ว้ย 

 

 วาล์วปิด(BML) เป็นวาล์วแบบใช้มอื เปิด-ปิด ออกแบบ
มาสําหรบัติดตัง้ในท่อสารทําความเย็นด้านของเหลว 
ด้านดูด และด้านก๊าซรอ้นของระบบทําความเยน็ วาล์ว
สามารถเชื่อมต่อกบัท่อทองแดงด้วยการเชื่อมหรอืขนั
เกลยีว  

 บอลวาลว์(GBC) เป็นวาลว์แบบใชม้อื เปิด-ปิด ในการใช้
งานสารทําความเยน็สามารถไหลไดท้ัง้สองทศิทางตาม
ความตอ้งการ วาลว์ GBC ไดร้บัการออกแบบมาสาํหรบั
ตดิตัง้ในท่อทีม่คีวามหนาแน่นของประเกน็สงู และยงัทํา
ให้แรงดนัที่สูญเสยีน้อยลง มกีารไหลของสารทําความ
เย็นสูงสุดเมื่อเปิดอย่างเต็มที่ วาล์ว GBC ได้รบัการ
ออกแบบ 

สําหรบัการดําเนินงานในช่วงอุณหภูมทิี่กวา้งและได้รบั
การรบัรองให้ใช้กับสารทําความเย็น fluorinated ใดๆ  
กไ็ด ้วาลว์ GBC มาตรฐานอาจถูกนํามาใชใ้นการใชง้าน
โดยใชส้ารทาํความเยน็แรงดนัสงูรวมทัง้ R410A สาํหรบั
การใช้งาน CO2 สามารถใช้ได้กับความดันสูงสุดถึง  
90 บาร ์(1300 psig) 

 

 

 ทัง้น้ี บรษิัทเป็นเจ้าของ ตราสินค้า “Blue Ice” (บลูไอซ์)  สําหรบัผลิตภณัฑ์อุปกรณ์ทําความเย็น ได้แก่ 
วาลว์ระบบทาํความเยน็ อุปกรณ์ระบายความรอ้น อุปกรณ์ดดูความชืน้ และมาตรวดัความดนั เป็นตน้ 
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2.5 ชุดคอนเดนซ่ิงยูนิต (Condensing units)  บรษิทัฯ ไดอ้อกแบบและผลติชุดคอนเดนซิง่ (Condensing 
Units) ตามมาตรฐานยุโรปเพื่อการใช้งานที่ทนทานยาวนาน เพื่อความสะดวกในการบรกิารและตดิตัง้
งา่ย สามารถเลอืกไดห้ลากหลายอุณหภูม ิเหมาะอยา่งยิง่สาํหรบัหอ้งแช่แขง็ หอ้งเกบ็ความเยน็ ไฮเปอร์
มารเ์กต็ ซูเปอรม์ารเ์กต็ รา้นสะดวกซือ้ อุตสาหกรรมทาํความเยน็ ระบบปรบัอากาศ หรอืทีต่อ้งการความ
ประหยดัและมปีระสทิธภิาพ อุณหภูมหิ้องมใีห้เลือกตัง้แต่ -30°C ถึง +25°C ความสามารถในการทํา
ความเยน็ตัง้แต่ 4 ถงึ 112 กโิลวตัต ์หรอื 2 ถงึ 50 hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 อปุกรณ์ควบคมุการละลายน้ําแขง็อตัโนมติั (DOD) เหมาะสาํหรบัการใชง้านในหอ้งเยน็ทุกชนิดเพื่อ
เกบ็รกัษาสนิคา้  ไมโครโพรเซสเซอรใ์น DOD จะช่วยในการควบคุมอุณหภูม ิการจดัการพลงังาน และ
ระดบัความชื้นในอากาศ รวมถงึความถี่ในการละลายน้ําแขง็ ให้เป็นไปตามสภาวะการทํางานที่แท้จรงิ 
โดยไมต่อ้งปรบัแต่งค่าใดๆใหยุ้ง่ยากเหมอืนอุปกรณ์ควบคุมยีห่อ้อื่นๆ ทาํใหง้า่ยต่อการนําไปใชง้าน ดว้ย
ระบบควบคุมการละลายน้ําแขง็อจัฉรยิะที่แม่นยํา รวมถึงการนําพลงังานที่เหลอืในการละลายน้ําแขง็ 
(Latent Energy) มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ สง่ผลใหป้ระหยดัคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานไดถ้งึ 15 - 25% 
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2.7 อุปกรณ์ประหยดัพลงังาน ( INVERTER ) ช่วยควบคุมความเร็วรอบของเครื่อง
คอมเพรสเซอรใ์หท้ํางานอย่างต่อเน่ือง ตามสภาวะโหลดการทําความเยน็ที่เป็นจรงิ 
ดว้ยการควบคุมการทํางานอย่างต่อเน่ือง ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการทําความเยน็ 
และช่วยลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมใินพืน้ที่ทําความเยน็ ทําใหอุ้ณหภูม ิณ จุดทํา
ความเยน็มคีวามแมน่ยาํ สง่ผลใหร้ะดบัอุณหภูมทิีต่ ัง้ไวม้คีวามสมํ่าเสมอ ทาํใหส้นิคา้
ที่จดัเก็บมคีุณภาพด ีและคงความสดได้ยาวนาน สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ไดม้ากสงูสุดถงึ 40% รวมทัง้ยงัช่วยยดือายุการใชง้านของคอมเพรสเซอรใ์หน้านขึน้ 
เพราะในขณะทีเ่ริม่ทาํงาน คอมเพรสเซอรจ์ะไมเ่กดิอาการฉุดกระชากแต่อยา่งใด 

3.  ผลิตภณัฑร์ะบบปรบัอากาศและสขุาภิบาล 

3.1 วาลว์เปิดปิดน้ํา ใชค้วบคุมการไหลของน้ําไม่วา่จะเป็นการปิด-เปิด หรอืปรบัอตัราการไหลของน้ํา 
แบง่เป็นประเภทหลกัๆ คอื  

 วาล์วประตูน้ํา (Gate Valve) ใช้สําหรบัปิด-เปิดน้ํา มีน้ําหนักมาก      
ใชเ้น้ือทีใ่นการตดิตัง้ เหมาะสาํหรบัใชใ้นหอ้งเครือ่งสบูน้ํา หอ้งป ัม๊น้ํา
ดับเพลิง ใช้ภายนอกอาคารหรือพื้นทีท่ ัว่ไป ไม่เหมาะสําหรบัใช้
ควบคุมอตัราการไหล 

 วาล์วปีกผเีสื้อ (Butterfly Valve) ใช้สําหรบัปิด-เปิดน้ํา มน้ํีาหนักเบา       
ใชพ้ื้นทีน้่อยในการตดิตัง้ ใชต้ดิตัง้ในอาคารหรอืพื้นทีท่ ัว่ไป ไมเ่หมาะ
สาํหรบัใชค้วบคุมอตัราการไหลของน้ํา  

 บอลวาลว์ (Ball Valve) ใชส้าํหรบัปิด-เปิดน้ํา เหมาะกบัการใชก้บัท่อขนาดเลก็ 
สามารถปิด-เปิดน้ําไดท้นัท ีการรัว่ซมึมน้ีอยกวา่การใชว้าลว์ประตน้ํูา เนือ่งจาก
หน้าสมัผสัของวาลว์ปิดสนิทกวา่ 

 โกลบ์วาล์ว (Globe Valve) ใชส้าํหรบัควบคุมอตัราการไหลของน้ําเป็นวาลว์ที ่
ทาํใหแ้รงดนัของน้ําลดลงระหวา่งสว่นหน้าวาลว์และสว่นหลงัวาลว์ 

 วาล์วปรับปริมาณ น้ํา (Balancing Valve) ใช้สําหรับปรับ
สมดุลของน้ําในระบบปรบัอากาศ  เพือ่ปรบัอตัราการไหลให้
ได้ ค่าตามทีต่้องการ มคีุณสมบตัิปรบัปรมิาณน้ําให้ไหลเขา้
เครือ่งส่งลมเย็นในระบบปรบัอากาศให้ตรงตามสถานะที ่
ออกแบบ 

 วาล์วควบคุมอุณหภูมิและปรบัอตัราการไหลแรงน้ํา
อตัโนมตั ิ(PICV) ใชส้าํหรบัควบคุมการเปิดปิดน้ําเยน็ 
และปรมิาณอตัราการไหลของน้ําทีส่ง่เขา้เครือ่งลมเยน็
ในระบบปรบัอากาศ เพือ่ใหเ้ครือ่งปรบัอากาศ สง่ความ
เยน็ไดต้ามทีไ่ดก้าํหนดไว ้

ทัง้น้ี นอกเหนือจากการนําเขา้และจดัจําหน่ายตราสนิคา้จากต่างประเทศที่มชีื่อเสยีง บรษิทัฯ ยงัเป็น
เจา้ของ ตราสินค้า “Valtec” (วาลว์เทค) สาํหรบัผลติภณัฑ์วาลว์และผลติภณัฑ์ระบบสุขาภบิาลและ
ปรบัอากาศ 
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3.2 เกจวดัความดนั (Pressure Gauge) และเทอรโ์มมิเตอร ์(Thermometer)  

3.2.1 เกจวัดความดัน  (Pressure Gauge) ใช้สําหรับแสดงค่าแรงดัน มีหน่วยเป็นแรงปอนด ์         
ต่อตารางน้ิว (PSI) และกโิลกรมัต่อตารางเซนตเิมตร (kg/cm2) แบง่เป็นประเภทหลกัๆ คอื 

  เกจวัดความดันแบบมีน้ํามัน (Liquid Filled Gauge) เหมาะ
สาํหรบัตดิตัง้ในที่ที่มกีารสัน่สะเทอืน  ช่วยลดแรงกระแทกของ
แรงดนั ทาํใหย้ดือายกุารใชง้านใหน้านขึน้ 

  เกจวดัความดันแบบไม่มีน้ํามัน (Non-Filled Gauge) เหมาะ
สาํหรบัตดิตัง้ทัว่ไป 

3.2.2  เทอรโ์มมเิตอร ์(Thermometer) ใช้สาํหรบัวดัระดบัอุณหภูมหิรอืความรอ้น แบ่งเป็นประเภท
หลกัๆ คอื 

  เทอร์โมมเิตอร์แบบแท่งแก้ว (Liquid-in-Glass Thermometer) 
ใชส้าํหรบัวดัอุณหภูมทิัว่ไป มคีุณสมบตัขิยายตวัของของเหลว
เมื่อได้รบัความรอ้น และหดตวัเมื่อคลายความรอ้นจะมหีน่วย
เป็นองศาฟาเรนไฮต ์(F) และองศาเซลเซยีส (C) 

  เท อ ร์ โ ม มิ เต อ ร์ แ บ บ ไบ เม ทั ล  (BiMetal Thermometer)           
มคีุณสมบตัขิยายตวัของโลหะ 2 ชนิด เมื่อไดร้บัความรอ้นโลหะ
ทัง้ 2 ชนิด เกดิการขยายตวัไม่เท่ากนั  โดยทัว่ไป วดัอุณหภูมิ
อยูใ่นชว่ง -75 C ถงึ 550 C 

(1) Flow Switch ใช้สําหรบัตรวจจบัการไหลของน้ํา มีคุณสมบัติป้องกัน   

ความเสียหายของป ัม๊น้ํา เน่ืองจากน้ําไม่ไหล โดยติดตัง้อยู่ในทิศทาง

เดยีวกบัการไหลของน้ําในทอ่ 

(2) แผ่นกรองอากาศ (Aluminum Filter)  แบบลา้งน้ําได ้สามารถกรองฝุ่น 

สิง่สกปรกในอากาศ ช่วยให้การระบายอากาศมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น         

ใช้สําหรบัป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันในเครื่องปรบัอากาศ               

มคีุณสมบตัิล้างน้ําได้ สามารถกรองฝุ่น สิง่สกปรกในอากาศ ช่วยให้การ

ระบายอากาศมคีวามสะอาดมากยิง่ขึน้ 

(3) ข้อต่อ (Grooved Coupling and Fitting) ใชส้าํหรบัเป็นขอ้ต่อเพื่อเชื่อม

ท่อในระบบปรบัอากาศ โดยไม่ต้องใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าในการเชื่อมท่อ 

สามารถรองรบัการขยายและหดตวั หรอืการเคลื่อนตวัของท่อและ

อาคาร เพราะถูกออกแบบมาให้รองรบัการเคลื่อนตวั และการหนั

เหของทอ่ได ้ 

(4) ท่อทองแดงและข้อต่อทองแดง เหมาะสาํหรบัใช้ในงานในระบบทําความเยน็และปรบัอากาศ 
ทุกชนิด ทัง้น้ีท่อทองแดงที่บริษัทฯ จดัจําหน่ายมีหลายประเภทและขนาด โดยมีทัง้ท่อตรง  
(ขนาด K, L ,M) ท่อม้วน (Pancake coil)  รวมถึงขอ้ต่อทองแดงชนิดต่างๆ บรษิัทเป็นเจ้าของ 
ตราสินค้า “Koppar” (คอ๊ปป้า)  สาํหรบัผลติภณัฑท์อ่ทองแดง   
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            COPPER TUBE and PANCAKE                    COPPER FITTING                        BRAZING ROD 

(5) น้ํายาสารทาํความเยน็ ทาํหน้าทีเ่ป็นสารตวักลางสาํหรบัถ่ายเทความรอ้นออกจากหอ้งโดยสาร 

โดยดูดซมึความรอ้นเขา้สูต่วัเองในขณะที ่อุณหภูม ิและ ความดนัตํ่า และ ถ่ายเทความรอ้นออก

จากตวัเองในขณะที ่อุณหภมูแิละ ความดนัสงู  

 ทัง้น้ีบรษิทัเป็นเจา้ของ ตราสินค้า “Yuki” (ยูกิ) ซึ่งเป็นตราสนิคา้สาํหรบัผลติภณัฑ์น้ํายาทําความเยน็ 
คอื   

 

 

  

 

 

 

 

 

4.  ผลิตภณัฑร์ะบบบรรจภุณัฑ ์

4.1) เครือ่งพิมพ์ระบบ Ink Jet (CIJ – Continuous InkJet) ใช้สําหรับ
พมิพว์นัที่ผลติ วนัที่หมดอายุ และล๊อตนัมเบอร ์ลงบนสนิคา้ไดเ้กอืบทุก
ประเภทเช่น พลาสตกิ โลหะ แก้ว กระจก อลูมเินียม ฟิล์ม กระดาษ ไม ้
และไม้สงัเคราะห์ รวมถึงพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้นผิวเรียบ ขรุขระ หรือ    
โค้งเว้า ทําให้เป็นเทคโนโลยกีารพมิพ์ที่ปรบัใช้งานได้หลากหลายและ
ได้รบัความนิยมสูง เหมาะสําหรบัใช้งานกบัสายพานการผลติอตัโนมตั ิ
กึ่งอัตโนมัติ หรือติดตัง้ใช้งานร่วมกับเครื่องจักรอื่น นอกจากน้ียังมี

ข้อเด่นคือ มีระบบป้องกนัหวัฉีดอุดตนั ปรบัใช้งานได้ทุก
รูปแบบ มหีมกึให้เลอืกหลายส ีหลากคุณสมบตั ิค่าใช้จ่าย
ในการพมิพต์ํ่า  
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4.2) เครือ่งพิมพ์แบบเลเซอร์ (laser printer) ใช้สําหรบัพิมพ์วนัที่ผลิต 
วนัทีห่มดอาย ุและล๊อตนมัเบอร ์ฯลฯ ลงบนสนิคา้ประเภทพลาสตกิ แกว้ 
กระดาษ และสตกิเกอร ์เป็นระบบแสงเลเซอรท์ีใ่ชพ้ลงังานความรอ้นทํา
ปฏกิริยิากบัพืน้ผวิพมิพเ์ป็นตวัเลข/ตวัอกัษรโดยไม่ตอ้งใชห้มกึ ทํางาน
อตัโนมตับินสายพานการผลติ โดยป้อนตวัเลขหรอืตวัอกัษรที่ต้องการ
พิมพ์ที่หน้าจอคอนโทรล และอัพเดทตามวนั เวลาจริง มี
ข้อ เด่ นคือป ระหยัดค่ า ใช้ จ่ าย  ความ เร็วสู ง  ช่ วย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดภาระการดูแล/บํารุงรกัษา
ระหวา่งใชง้าน  

4.3) เครือ่งพิมพร์ะบบ Thermal transfer ใชส้าํหรบัพมิพว์นัทีผ่ลติ วนัที่
หมดอายุ และล๊อตนัมเบอร ์โลโก ้บารโ์ค๊ด และ QR Code ฯลฯ ลงบน
ฟิล์ม พลาสติก กระดาษ ที่ซึ่งผิวเรียบ เครื่องพิมพ์ระบบ Thermal 
transfer ใช้ความร้อนของหัวพิมพ์ละลายหมึกเพื่ อพิมพ์ตัวเลข 
ตัวอักษร บนขนาดพื้นที่พิมพ์ ใหญ่กว่า 70 มม . พิมพ์ข้อความ
รายละเอยีดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และคมชดั สามารถระบุขอ้ความทีต่อ้งการ
พมิพท์ีห่น้าจอคอนโทรล และอพัเดทตามวนั เวลาจรงิ ตดิตัง้ใชง้านกบั
เครื่องบรรจุสนิคา้ชนิดซองไดทุ้กประเภท มขีอ้เด่นคอื เป็นเทคโนโลยสีะอาด คุณภาพสงู คมชดั
อ่านง่าย สวยงาม พิมพ์ข้อมูลปริมาณมาก ๆ ได้เหมาะสม ประหยดัค่าใช้จ่าย ความเร็วสูง 
เทคโนโลยสีะอาด  

4.4) เครือ่งพิมพ์ระบบดิจิตอล เป็นเครื่องพิมพ์ในระบบการพิมพ์ที่ให้ความละเอียดสูง รวดเร็ว 
สามารถเพิม่รายละเอยีดและลูกเล่นเพื่อดงึดูดความสนใจบนบรรจุภณัฑ์ไดด้้วยความสามารถใน
การพมิพ์ Running number และ Random number ซึ่งเหมาะกบังานพมิพ์ฉลาก ตัว๋ หรอืคูปอง 
เป็นตน้ 

  

4.5) เครือ่งพิมพแ์บบสามมิติ (3D Printer) เป็นเครือ่งพมิพใ์นการสรา้งโมเดลเสมอืนจรงิหรอืการขึน้
รูปชิ้นงานตามแบบเฉพาะของลูกค้า โดยพิมพ์ชิ้นงานด้วยน้ํายาเรซิ่นที่มีประสิทธิภาพ และ
คุณภาพสูง ในการสรา้งงานเสมอืนจรงิ มพีื้นผวิชิ้นงานที่เนียนเรยีบและคมชดัทุกจุด เหมาะกบั
งานพมิพ์เช่น การออกแบบบรรจุภณัฑ์ผลติภณัฑ์ ทนัตกรรม อุปกรณ์ช่วยฟงั จวิเวลลี่ และยาน
ยนต ์เป็นตน้ ปจัจุบนับรษิทัฯ จาํหน่ายและใหบ้รกิารงานพมิพแ์บบสามมติสิาํหรบัลกูคา้ 

อุตสาหกรรมและทัว่ไปทีต่อ้งการสรา้งชิน้งานตน้แบบทีต่อ้งการ 
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4.6) เครือ่งพิมพบ์รรจภุณัฑ์และอุปกรณ์บรรจุภณัฑ์อืน่ๆ ได้แก่ เครื่องฉลุอกัษรสาํหรบังานพมิพ์
ขา้งบรรจุภณัฑช์ิน้ใหญ่ทีไ่มเ่หมาะกบัการลาํเลยีงบนสายพานการผลติ เครื่องพมิพแ์บบฟอยลร์อ้น 
(hot foil printer) เครื่องพมิพ์ชนิดลูกกลิ้ง  เครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลาก (Print & Apply Labeler)  
และชุดแสตมป์วนัที ่เป็นตน้ 

4.7) อปุกรณ์การพิมพ ์และวสัดส้ิุนเปลืองประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ น้ําหมกึพมิพ ์น้ํายาผสมหมกึ น้ํายา
ลา้งหมกึ รบิบอนหมกึ น้ํายาเรซิ่น ชุดกรอง และอะไหล่เครื่องอุปกรณ์เครื่องตดักระดาษกาวน้ํา
อตัโนมตั ิเครือ่งพมิพแ์บบ Manual ชุดลกูกลิง้และเครือ่งฉลุอกัษรฟอยลพ์มิพว์นัทีผ่ลติ เป็นตน้ 

การรบัประกนัสินค้าหรือบริการตรวจเชค็ตามระยะเวลาของบริการ 

บรษิัทฯ รบัประกนัความเสยีหายหรอืชํารุดของสนิค้าทุกชนิด ตามเงื่อนไขการรบัประกนัสนิค้าที่บรษิัทฯ 
จําหน่ายหรอืตดิตัง้ให้แก่ลูกค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งสนิค้าของบรษิทัฯ ได้รบัการรบัประกนัมาจากผู้ผลติสนิค้าอกี
ทอดหน่ึงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นอกจากน้ี ภายหลงัตดิตัง้งานโครงการแล้วเสรจ็  บรษิทัฯ มกีารรบัประกนั
ผลงานหลงัติดตัง้  โดยรบัประกนัสนิค้าที่จําหน่ายตามเงื่อนไขการรบัประกนัเป็นเวลา 1 ปี  ซึ่งผู้ผลติสนิค้ามกีาร
รบัประกนัสนิคา้ทีจ่าํหน่ายใหแ้ก่บรษิทัฯ อยา่งน้อย 1 ปี เชน่เดยีวกนั 

คลงัสินค้าและการจดัส่งสินค้าให้แก่ลกูค้า   

บรษิทัฯ มคีลงัสนิคา้รวม 3 แห่ง โดย คลงัสนิคา้หลกั ตัง้อยู่เลขที ่503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ      
เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ  พืน้ทีเ่ชา่รวม 2,482 ตารางเมตร ซึง่เชา่จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ (รายละเอยีด โปรด
พจิารณาสว่นที ่2 (10) รายการระหวา่งกนั) เพื่อใชเ้ป็นพืน้ทีเ่กบ็ผลติภณัฑ์วาลว์ และผลติภณัฑร์ะบบดบัเพลงิ ระบบ
ปรบัอากาศ ระบบสขุาภบิาลและผลติภณัฑร์ะบบพมิพด์จิติอล  รวมทัง้ใชเ้ป็นพืน้ทีก่ารประกอบชิน้สว่นอุปกรณ์ต่างๆ  
ตามคาํสัง่ซือ้ คลงัสนิคา้แห่งที ่2  ตัง้อยูท่ี ่38/43 หมู ่4 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาํลูกกา อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี  พืน้ทีร่วม 105 
ตารางเมตร  ซึ่งเช่ากบับุคคลภายนอกทีใ่หบ้รกิารคลงัสนิคา้และไม่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ  เพื่อใชเ้ป็นพืน้ที่เกบ็
สารเคมอีนัตรายทีส่ ัง่ซือ้จากผูผ้ลติ และรอการจดัสง่ใหแ้ก่ลกูคา้ หรอืนําไปใชใ้นงานโครงการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิใหแ้ก่
ลูกค้า และคลงัสนิค้าแห่งที่ 3 ตัง้อยู่ที่ 1/36 หมู่ที่ 15 ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 
10240 พืน้ทีร่วม 1,575 ตารางเมตร ซึง่เช่ากบับุคคลภายนอกทีใ่หบ้รกิารคลงัสนิคา้และไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบับรษิทั
ฯ เพื่อใชเ้ป็นพื้นที่เกบ็เกบ็ผลติภณัฑ์วาล์ว และผลติภณัฑ์ระบบทําความเยน็ (รายละเอยีดสรุปสญัญาเช่าคลงัสนิค้า 
พจิารณาในสว่นที ่1 การประกอบธุรกจิ หวัขอ้ 4. ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ขอ้ย่อย 4.3.4 สญัญาเช่าอาคาร
คลงัสนิคา้) 

บรษิทัฯ จดัสง่สนิคา้จากคลงัสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ (ค่าจดัสง่รวมอยู่ในราคาสนิคา้แลว้) โดยใชร้ถบรรทุกขนสง่ของ
บรษิทัฯและรถบรรทุกขนาดต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ ไดว้า่จา้งผูป้ระกอบการขนสง่จากภายนอกทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งใดๆ กบั
บริษัทฯ ซึ่งผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List ,AVL) กับบริษัทฯ จํานวน 13 ราย 
นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้ทําประกนัภยัสนิค้าที่เก็บในคลงัสนิค้าเพื่อคุ้มครองอุบตัิเหตุที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างการเก็บ
สนิค้าหรอืการปฏบิตังิานโดยคุม้ครองภยัต่างๆ เช่น ไฟไหม ้ฟ้าผ่า แผ่นดนิไหว ลมพายุ  น้ําท่วม  รวมถงึอุบตัเิหตุ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคลงัสนิค้าที่ส่งผลให้ทรพัย์สนิเสยีหาย  ซึ่งปจัจุบนั การประกนัภยัครอบคลุมมูลค่าทรพัย์สนิใน
สาํนักงานใหญ่และสนิคา้ในคลงัสนิคา้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 25591 รวมทัง้บรษิทัฯ มกีารทําประกนัภยัสนิคา้ทีข่นส่ง
ในประเทศสาํหรบัคาํสัง่ซือ้ทีม่มีลูค่าสงู  เพื่อคุม้ครองความเสยีหาย หรอื ความสญูเสยีของสนิคา้จากอุบตัเิหตุ การยก
ขนสนิคา้ขึน้ไปยงัพาหนะที่ใชข้นส่ง  และคุม้ครองตลอดระยะเวลาที่สนิคา้นัน้อยู่บนพาหนะที่ใชข้นส่ง โดยมบีรษิทัฯ 
เป็นผูร้บัผลประโยชน์แต่เพยีงผูเ้ดยีว และตัง้แต่ปี 2555 - ปจัจุบนั บรษิทัฯ ยงัไมม่ปีระวตักิารเคลมประกนัภยัสนิคา้ที่
เกดิจากเหตุการณ์ใดๆ 

                                                   

1  บรษิทักาํหนดทุนประกนัภยัในแต่ละปี โดยพจิารณาจากมลูคา่ทรพัยส์นิตามงบการเงนิงวดล่าสดุก่อนทีจ่ะมกีารทาํประกนัภยันัน้ๆ 
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กระบวนการรบัสินค้าเข้าเกบ็ในคลงัสินค้าและการจดัส่งสินค้าให้แก่ลกูค้า 

 กระบวนการขัน้ตอนการรบัสินค้าจากผูผ้ลิตสินค้า 

1. เมือ่พนกังานคลงัสนิคา้ไดร้บัใบสัง่ซือ้จากแผนกจดัซือ้ จะจดัเตรยีมบารโ์คด้สนิคา้ สถานทีจ่ดัวางสนิคา้   

2. เมื่อมกีารสง่สนิคา้มาทีค่ลงัสนิคา้ พนกังานคลงัสนิคา้จะตรวจรบัสนิคา้ตามรายละเอยีดทีไ่ดร้บัแจง้จากแผนก
จดัซือ้ ตดิบารโ์คด้ทีส่นิคา้ จดัทาํใบแจง้รบัสนิคา้  

3. พนักงานคลงัสนิคา้ซึ่งทําหน้าที่จดัเกบ็สนิคา้ จะตรวจสอบประเภท สภาพสนิคา้ จํานวน และบารโ์คด้กบัใบ
แจง้รบัสนิคา้ว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกนั จากนัน้นําสนิคา้เขา้เกบ็ในคลงัสนิคา้ จดัเรยีงสนิคา้ที่รบัเขา้ก่อนไว้
ดา้นนอกและสนิคา้ที่รบัเขา้ทหีลงัจดัเรยีงไวด้้านใน เพื่อความสะดวกในการเบกิจ่ายต่อไป และบนัทกึสต็อ
คสนิคา้ พรอ้มทัง้สง่รายละเอยีดใหแ้ก่แผนกอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ แผนกจดัซือ้ และแผนกบญัช ี

4. ในกรณีทีต่รวจรบัไมต่รงตามการสัง่ซือ้หรอืมสีนิคา้ชาํรุด เสยีหาย พนกังานคลงัสนิคา้จะแจง้ขอ้มลูมาทีแ่ผนก
จดัซือ้เพือ่ใหต้รวจสอบ และดาํเนินการแจง้ผูผ้ลติ และ/หรอื บรษิทัทีร่บัประกนัภยัสนิคา้ต่อไป 
 

 กระบวนการและขัน้ตอนการเบิกสินค้าเพือ่จดัส่งให้แก่ลกูค้า 

1. พนักงานจดัส่ง บนัทกึรายการจดัของ (Picking List) ส่งมอบให้แก่พนักงานคลงัสนิค้า เพื่อเตรยีมสนิค้าส่ง
มอบใหแ้ก่ลกูคา้ รวมทัง้ทาํหน้าทีต่รวจสอบรายชื่อลกูคา้ ปรมิาณสนิคา้ สถานทีส่ง่มอบ เพื่อวางแผนเสน้ทาง
การจดัสง่สนิคา้ ตดิต่อประสานงานกบัฝา่ยการเงนิเพือ่รบัเอกสารทีใ่ชใ้นการจดัสง่สนิคา้ 

2. พนักงานจดัส่ง จดัทําใบควบคุมการขนส่งสนิคา้ เพื่อบนัทกึรายการในแต่ละเสน้ทางการจดัส่งให้เรยีบรอ้ย
ภายในเวลา 9.00 น. ของทุกวนัทําการ  เพื่อให้ฝ่ายขายมขีอ้มูลประสานงานกบัลูกค้าในการแจง้ช่วงเวลา
โดยประมาณทีส่นิคา้จะสง่ถงึ 

3. ในกรณีการขนสง่สนิคา้เรง่ด่วน หรอืการจองเวลาจดัสง่สนิคา้ล่วงหน้า พนักงานจดัสง่จะรบัใบแจง้การจดัส่ง
สนิคา้จากพนกังานขาย และทาํหน้าทีป่ระสานงานกบัผูใ้หบ้รกิารขนสง่ตามรายชื่อทีบ่รษิทัฯ ไดอ้นุมตัไิว ้โดย
แจ้งผู้ให้บรกิารขนส่งถึงกําหนดเวลาในการเข้ารบัสนิค้า ณ คลงัสนิค้า กําหนดเวลาในการส่งมอบ และ
เสน้ทางในการสง่มอบสนิคา้ใหล้กูคา้ และจดัทาํใบควบคุมการขนสง่สนิคา้  

4. พนักงานจดัส่ง ส่งเอกสารที่ใช้ในการจดัส่งสนิค้า รวมทัง้ใบควบคุมการขนส่งสนิค้าให้พนักงานขบัรถ/
พนักงานส่งของโดยพนักงานขบัรถ/พนักงานส่งของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ์  จํานวนสินค้ากับ
รายละเอยีดเอกสารทีใ่ชใ้นการจดัสง่ และเซน็ชื่อผูร้บัสนิคา้ในสาํเนาสว่นของคลงัสนิคา้ จากนัน้นําสนิคา้ออก
จากพื้นที่เตรยีมจ่ายขึ้นรถตามเส้นทางที่ได้วางแผนไว้ และจดัส่งสนิค้าตามเส้นทาง ชี้แจงและทบทวน
รายการสนิคา้ทีส่ง่มอบกบัเอกสารทีใ่ชใ้นการจดัสง่กบัลกูคา้ และใหล้กูคา้เซน็ชื่อผูร้บัสนิคา้ในเอกสารทีใ่ชใ้น
การจดัสง่ จากนัน้นําเอกสารประกอบดว้ยเอกสาร อาท ิตน้ฉบบัใบวางบลิ สาํเนาใบกํากบัภาษ ีกลบัคนืจาก
ลกูคา้และนําสง่ใหพ้นกังานจดัสง่เพื่อทาํหน้าทีร่วบรวมเอกสารใหห้น่วยงานการเงนิตดิตามการชาํระเงนิตาม
ระเบยีบปฏบิตัทิางการเงนิและบญัชต่ีอไป 
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คณุภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่าย  

บรษิทัฯ ให้ความสาํคญักบัคุณภาพและมาตรฐานของสนิคา้ที่จดัจําหน่าย  เพื่อใหลู้กคา้มัน่ใจในคุณภาพและ
ความปลอดภยัของสนิคา้ วา่เป็นไปตามขอ้กาํหนดทีล่กูคา้ไดต้กลงไวก้บับรษิทัฯ โดยสนิคา้ทีบ่รษิทัฯ จดัจาํหน่ายสว่น
ใหญ่ผ่านการรบัรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)2 และ/หรอืมาตรฐาน FM (Factory Mutual)3 และ/
หรอืมาตรฐาน BS (British Standard)4 และ/หรอืมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)5  และ/หรอืมาตรฐาน 
EN (European Standard)  สําหรบัสนิค้าว่าจ้างผลติภายใต้แบรนด์ของบรษิัทฯ จะผลติภายใต้มาตรฐาน BS หรอื 
ASTM International รวมทัง้ระบบงานทุกระบบของบรษิทัผา่นการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008  

                                                   

2  Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters’ Laboratories Inc. (UL) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่
แสวงหาผลกําไรในประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นผูด้ําเนินการทดสอบผลติภณัฑ ์จดัทํามาตรฐานดา้นความปลอดภยั และใหก้ารรบัรอง
ความปลอดภยัของสนิคา้  

3  Factory Mutual (FM) หน่วยงานทีท่าํการทดสอบอุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคภียัของกลุ่มประกนัภยัในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4   British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศสหราชอาณาจกัร (The British Standard 

Institution หรอื BSI)  
5   Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม การรบัรองคุณภาพผลติภณัฑโ์ดยสาํนกังานมาตรฐาน 
    ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมของประเทศไทย  
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2.2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.2.1 ภาวะอตุสาหกรรมและแนวโน้มอตุสาหกรรม 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจินําเขา้และจําหน่ายผลติภณัฑ์ระบบดบัเพลงิ ผลติภณัฑ์ระบบทําความเยน็ ผลติภณัฑ์
ระบบปรบัอากาศและสขุาภบิาล และผลติภณัฑร์ะบบพมิพด์จิติอลสาํหรบัอุตสาหกรรม รวมทัง้ใหบ้รกิารใหค้ําปรกึษา 
ออกแบบ และตดิตัง้ระบบดบัเพลงิให้กบังานโครงการต่างๆ โดยสนิคา้ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวขอ้งกบัวศิวกรรมอาคาร เช่น 
ระบบดบัเพลงิ ระบบปรบัอากาศ ระบบสขุาภบิาล และระบบทําความเยน็ กว่ารอ้ยละ 45–50 ของรายไดจ้ากการขาย 
จาํหน่ายใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ผูร้บัเหมาซึ่งสว่นใหญ่เป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้งงานอาคาร งานภาครฐั หรอืโรงงานต่างๆไดแ้ก่ 
อาคารสาํนักงาน คอนโดมเินียม โรงพยาบาล ห้างสรรพสนิคา้ โครงการรถไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และหอ้งเยน็ 
เป็นต้น ทําให้การดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัการเตบิโตของอุตสาหกรรมก่อสรา้ง ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แต่จะมคีวามผนัผวนมากกวา่ กล่าวคอื เมื่อเศรษฐกจิเริม่ขยายตวั 
การก่อสร้างอสงัหาริมทรพัย์ต่างๆ จะขยายตัวได้มากและเร็วกว่า แต่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว การก่อสร้าง
อสงัหารมิทรพัยต่์างๆ จะชะลอตวัลงเรว็กวา่ และสอดคลอ้งกบัพืน้ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหก้่อสรา้งในแต่ละปี  

อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศและพืน้ท่ีได้รบัอนุญาตก่อสร้างรวมทัง้ประเทศ 

 
ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและธนาคารแหง่ประเทศไทย 

จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์วา่เศรษฐกจิไทย
จะมอีตัราการขยายตวัรอ้ยละ 3.1 เพิม่ขึน้จากปี 2558 ที่มอีตัราการขยายตวัรอ้ยละ 2.8 สาเหตุหลกัมาจากอุปสงค์
ภายในประเทศดา้นการท่องเที่ยวช่วยชดเชยการส่งออกสนิคา้ที่ปรบัตวัลดลงโดยในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่
สองของปี 2559 การลงทุนของภาครฐั มบีทบาทสําคญัต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจมากที่สุดเป็นผลมาจากการ
เดนิหน้าอย่างต่อเน่ืองของโครงการลงทุนก่อสรา้งรถไฟฟ้า และมอเตอรเ์วย ์ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลซึ่งผ่าน
การอนุมตัขิองคณะรฐัมนตรไีปแลว้จะเป็นอกีหน่ึงตวัแปรสาํคญัในการเรยีกความเชื่อมัน่จากภาคเอกชน ทําใหใ้นสว่น
ของการลงทุนภาคเอกชนในครึง่ปีหลงัคาดว่าจะสามารถขยายตวัมากกว่าทีค่าดไวแ้ละมแีนวโน้มทีจ่ะสงูขึน้อกีถงึไตร
มาสแรกของปี 2560 ประกอบกบัปจัจยัสนบัสนุนดา้นอตัราการบรโิภคภายในประเทศ ทีค่าดวา่น่าจะขยายตวัได ้1.8% 
ซี่งนอกจากแรงกระตุ้นจากทางภาครฐั ทัง้มาตรการที่ส่งเสรมิในด้านการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสําคญัๆและส่งเสรมิ
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รายไดแ้ลว้ ราคาน้ํามนัที่อยู่ในระดบัตํ่าในช่วงครึง่แรกของปี 2559 น้ี กเ็ป็นปจัจยัสนับสนุนใหก้ารบรโิภคภาคเอกชน
คอ่ยๆ ฟ้ืนตวัได ้อกีทัง้ความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคกม็แีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ตามความชดัเจนและการดาํเนินการของนโยบาย
ต่างๆ ของภาครฐัต่อไป 

นอกจากน้ี อ้างองิรายงานของศูนยว์จิยักสกิรไทย (แนวโน้มเศรษฐกจิและธุรกจิไทยปี 2559) ศูนยว์จิยักสกิร
ไทย คาดการณ์ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสรา้งในปี 2559 จะเตบิโตในกรอบรอ้ยละ 5.5-7.5 เทยีบกบัในปี 2558 ซึ่งมี
แนวโน้มขยายตวัในอตัราที่สงูกว่าปี 2558 ทัง้น้ีเน่ืองจากในปี 2558 ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิซบเซา และ
โครงการภาครฐัมคีวามลา่ชา้ ไมเ่ป็นไปตามแผน แต่การออกเรง่รดัโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานสาํหรบัปี 2559 และการ
กําหนดรายจ่ายลงทุนของภาครฐัไวท้ี่ 544,354 ลา้นบาทหรอืประมาณ 20% ของรายจ่ายทัง้หมดจะเป็นแรงหนุนให้
ภาคเอกชนในสว่นของอุตสาหกรรมก่อสรา้งเกดิความเชื่อมัน่ยิง่ขึน้ ทศิทางการก่อสรา้งภาคเอกชนในปี 2559 คาดว่า
จะเตบิโตเพิม่ขึน้จากปี 2558 สาเหตุสว่นหน่ึงมาจากการลงทุนในโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยัโครงการ
ใหม่ ใน ปี  2559 มีแน วโน้ ม เติบ โตขึ้ น  โดย เฉพ าะในก ลุ่ ม ก ารลงทุ น ในที่ อ ยู่ อ าศัยทั ้ง ใน แน วราบและ
คอนโดมเินียม เน่ืองจากตลาดที่อยู่อาศยัมปีจัจยัเสรมิจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครฐัด้วยการสนับสนุน
เงนิกูเ้พื่อซื้อทีอ่ยูอ่าศยัสาํหรบัผูม้รีายไดน้้อย ลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจาํนอง ในการประมาณการซื้อและการ
ลดดอกเบีย้นโยบายใหอ้ยู่ที ่1.5% กต่็างสง่ผลใหเ้ป็นปจัจยับวกต่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งเป็นกลุ่มธุรกจิหลกัทีม่ผีล
โดยตรงต่อการก่อสรา้งภาคเอกชนเช่นกนั ในส่วนของปจัจยัด้านลบที่มผีลกระทบต่อธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ 
ภาวะเศรษฐกจิทีย่งัคงชะลอตวัต่อเน่ืองมาจากปี 2558 ภาวะการสง่ออกและบรโิภคลดลง ตน้ทุนค่าทีด่นิในการพฒันา
ที่สูงขึน้เน่ืองจากการกําหนดภาษีที่ดนิที่สงูขึน้ และปญัหาภยัแล้ง ก็ส่งผลให้ผลผลติทางการเกษตรลดลง เกษตรกร
ขาดเงนิทุนหมุนเวยีน มผีลกระทบต่อเน่ืองกบัภาคเศรษฐกจิภายในประเทศต่างก็เป็นปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัยท์ัง้สิน้ โดยภาพรวมอุตสาหกรรมการก่อสรา้งในปี 2559 น้ีจะไดร้บัแรงผลกัดนัจากภาครฐัเป็นหลกั  

ปจัจยัเสีย่งหลายดา้น อาทเิช่น การกําหนดนโยบายการลงทุนและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศทีจ่ะมี
ผลต่อเน่ืองไปยงัการเตบิโตของอุตสาหกรรมก่อสรา้ง และปจัจยัภายนอกประเทศ ไดแ้ก่ การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก 
เพราะจะมผีลต่อกจิกรรมการลงทุนในประเทศไทยจากนักลงทุนต่างชาต ิโดยภาพรวมการก่อสรา้งในปี 2559 ในสว่น
ของภาครฐัจะมาจากโครงการทีด่ําเนินการต่อเน่ืองจากปี 2558 เพื่อใหแ้ลว้เสรจ็ทนัตามกําหนด ภายใตง้บประมาณที่
เพิม่ขึน้ประจาํปีงบประมาณ 2559 และในสว่นของโครงการก่อสรา้งภาคเอกชนไดร้บัปจัจยับวกจากสทิธปิระโยชน์จาก 
New Growth Engine 10 กลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมาย  ทาํใหก้ารก่อสรา้งโครงการภาครฐัยงัขบัเคลื่อนไดต่้อไป  

นอกจากน้ีบรษิัทฯ จดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ระบบวศิวกรรมอาคาร และผลติภณัฑ์ระบบบรรจุภณัฑ์ให้แก่กลุ่ม
ลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและผูใ้ชง้านโดยตรง (End user)  คดิเป็นรอ้ยละ 35–40 ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมบรกิาร
จดัเกบ็และขนสง่สนิคา้ควบคุมอุณหภูม ิอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมก่อสรา้งและวสัดุก่อสรา้ง และ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกจิสว่นหน่ึงของบรษิทัสมัพนัธโ์ดยตรงกบัการเตบิโต
ของอุตสาหกรรมดงักลา่ว   

ธรุกิจระบบทาํความเยน็ 

สําหรบัธุรกิจระบบทําความเย็น ข้อมูลจากศูนย์วจิยักสกิรไทย ระบุว่า ธุรกิจบรกิารจดัเก็บและขนส่งสนิค้า
ควบคุมอุณหภูมิซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัธุรกิจระบบทําความเย็น เน่ืองจากสะท้อนภาวะความ
ต้องการหรอือุปสงค์หลกัของระบบทําความเยน็มอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ธุรกจิบรกิารจดัเก็บและขนส่งสนิค้า
ควบคุมอุณหภูม ิได้แก่ ธุรกจิรบัฝาก รบัจ้างขนส่งสนิค้า และขนส่งสนิค้าที่ตนเองผลติภายใต้การควบคุมอุณหภูม ิ
รวมทัง้บรษิัทจดัการห่วงโซ่ความเยน็ (Cold Chain Management) ในปี 2558 ธุรกิจบรกิารจดัเก็บและขนส่งสนิค้า
ควบคุมอุณหภูมมิมีลูค่ารวมประมาณ 56,000 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 14.1% นบัตัง้แต่ปี 2556 
– 2558 ซึ่งเป็นการเตบิโตในทศิทางเดยีวกบัธุรกจิอาหาร ธุรกจิรา้นอาหารที่มกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี
ศูนย์วจิยักสกิรไทยคาดว่าธุรกจิบรกิารจดัเก็บและขนส่งสนิค้าควบคุมอุณหภูมจิะยงัคงมกีารเตบิโตในอนาคตอย่าง
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ต่อเน่ือง โดยในปี 2561 หรอืในอกี 3 ปีขา้งหน้าธุรกจิบรกิารจดัเกบ็และขนสง่สนิคา้ควบคุมอุณหภูมจิะมมีูลค่าตลาด
ประมาณ 66,000 ลา้นบาท หรอืมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 6.0% และอตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 13.7% สาํหรบั
ธุรกิจจดัการห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Management) จากปจัจยัสนับสนุนได้แก่การเติบโตของธุรกิจอาหาร 
ธุรกจิรา้นอาหาร และ การกา้วเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ซึง่จะก่อใหเ้กดิการเชื่อมโยงการคา้การลงทุน
ในภูมภิาค การเชื่อมโยงซพัพลายเชนระหวา่งกนัตามมา ซึง่ธุรกจิจดัเกบ็และขนสง่สนิคา้ควบคุมอุณหภูม ิกจ็ะเป็นอกี
ธุรกจิหน่ึงทีม่โีอกาสเตบิโตเชน่เดยีวกนั 

มลูค่าตลาดธรุกิจบริการจดัเกบ็และขนส่งสินค้าควบคมุอณุหภมิู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : ศนูยว์จิยักสกิรไทย 

ธรุกิจเคร่ืองปรบัอากาศ (Air Condition) 

สาํหรบัธุรกจิเครื่องปรบัอากาศ (Air Condition) บรษิทัฯมรีายไดจ้ากการขายให้แก่ผูร้บัเหมาซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งงานอาคารสงู หรอืโรงงานต่างๆทําใหก้ารดําเนินธุรกจิส่วนหน่ึงของบรษิทัสมัพนัธ์โดยตรงกบัการ
เตบิโตของอุตสาหกรรมดงักล่าว และเป็นอุตสาหกรรมที่มกีารเตบิโตสอดคลอ้งกบัการเตบิโตของเศรษฐกจิ หรอืการ
เตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Growth Domestic Product: GDP) ดงัทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ 

จากรายงานของศูนย์วจิยักสกิรไทยในปี 2558 มูลค่าตลาดสนิค้าเครื่องปรบัอากาศอยู่ที่ 25,150 ล้านบาท 
เติบโตรอ้ยละ 4.3 จากปี 2557 สอดคล้องกบัการเติบโตของ เศรษฐกิจไทยที่มอีตัราการขยายตวัรอ้ยละ 2.8 ในปี 
2558และการเตบิโตของภาคอุตสาหกรรมการก่อสรา้งมแีนวโน้มทรงตวัในปี 2558 โดยทัง้น้ีจากขอ้มูลของศูนยว์จิยั
กสกิรไทย สามารถคาดการณ์ยอดขายเครื่องปรบัอากาศปี 2559 อยู่ที่ 1.81-1.83 ล้านเครื่อง คิดเป็นอตัราการ
ขยายตวัรอ้ยละ 4.7-6.1% จากปี 2558  หรอืคดิเป็นมูลค่าตลาด  26,064 - 26,395 ล้านบาท เตบิโตในกรอบ 3.6-
5.0% จากปี 2558 สอดคลอ้งกบัการเตบิโตของ เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มดขีึน้ในปี 2559 และการคาดการณ์การเตบิโต
ของมลูค่าการก่อสรา้งภายในประเทศว่าจะอยูใ่นกรอบรอ้ยละ 5.5-7.5 เทยีบกบัในปี 2558 โดยเมื่อวเิคราะหเ์ชงิลกึถงึ
จาํนวนการจดทะเบยีนทีพ่กัอาศยัภายในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลในปี 2559 ทีเ่ป็นกลุม่ลกูคา้เป้าหมายหลกัของธุรกจิ
เครื่องปรบัอากาศ ในปีน้ีคาดการณ์ว่าจะมปีระมาณ 126,000-129,800 หน่วย มโีอกาสทรงตวัหรอืเตบิโต 2.6% เมื่อ
เทยีบกบัปี 2558 เน่ืองจากแรงกดดนัจากความกงัวลของผูบ้รโิภคต่อแนวโน้มดา้นรายได้ และปญัหาหน้ีครวัเรอืนที่
สงูขึน้ สง่ผลใหก้ลุ่มตลาดผูม้รีายไดน้้อย ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ในประเทศมกีารชะลอตวัและเพิม่ความระมดัระวงัใน
การใชจ้่ายมากขึน้ แต่กระนัน้ จากผลของมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ ภาคอสงัหารมิทรพัยใ์นสว่นการลดค่าธรรมเนียม
การทําธุรกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 การคงดอกเบี้ยนโยบายในระดับตํ่า และการ
สนับสนุนเงนิกูเ้พื่อผูท้ีม่รีายไดน้้อย กถ็อืเป็นปจัจยับวกต่อธุรกจิขายเครื่องปรบัอากาศในปีน้ี รวมไปถงึปจัจยัผลกัดนั

อัตราเตบิโตเฉล่ีย 14.1% 
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ในด้านของสภาพอากาศที่อบอ้าวขึ้น ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือน มถุินายน พร้อมกบัการเร่งเพิ่มเทคโนโลยีที่
ทนัสมยั เช่น การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องปรบัอากาศกบัระบบสมาร์ทโฟนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และการพฒันา
เทคโนโลยรีะบบกรองอากาศ เพื่อใหส้ามารถรองรบัความต้องการของกลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดป้านกลางถงึสงูที่ตอ้งการ
ความสะดวกสบายในการใช้งานที่มากขึ้นได้ และการพัฒนาระบบประหยัดพลังงาน  ระบบพื้นฐานของ
เครื่องปรบัอากาศและการลดขนาดเริม่ต้นของเครื่องปรบัอากาศให้เล็กลง ซึ่งผลทําให้ราคาเครื่องปรบัอากาศ ค่า
บํารุงรกัษาและค่าไฟจากการใชง้านลดลงไปดว้ย กอ็าจจะทําให้มกีลุ่มลูกคา้ซึ่งเป็นผูบ้รโิภคที่มรีายไดน้้อยหนัมาซื้อ
เครือ่งปรบัอากาศมากขึน้ เชน่กนั   

ธรุกิจระบบพิมพดิ์จิตอล 

สาํหรบัธุรกจิระบบพมิพด์จิติอล กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่กลุม่ลกูคา้โรงงานอุตสาหกรรมและ
ผูใ้ชง้านโดยตรง (End user) เน่ืองจากกระบวนการพมิพบ์รรจุภณัฑ์ถอืเป็นกระบวนการที่สาํคญัหน่ึงในกระบวนการ
ผลติของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆซึง่ตอ้งพมิพว์นัหมดอายุ หรอืหมายเลขการผลติ หรอืขอ้ความลงบนสนิคา้ก่อนทีจ่ะ
จดัจาํหน่าย ซึง่จะรวมถงึกลุ่มลกูคา้โรงงานทีเ่ปิดกจิการใหม ่ลกูคา้ทีม่กีารขยายสายการผลติเพิม่เตมิ รวมทัง้ลกูคา้ทีม่ ี
การเปลี่ยนแทนระบบใหม่และผลติภณัฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน ปจัจุบนับรษิทัฯ จดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ระบบ
พมิพด์จิติอลใหแ้ก่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มคีวามหลากหลายประเภท เน่ืองจากทุกอุตสาหกรรมมคีวามต้องการใชร้ะบบ
พิมพ์ดิจิตอล อย่างไรก็ตามกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัที่บรษิัทฯจดัจําหน่ายสนิค้าให้ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบรโิภค อุตสาหกรรมก่อสรา้ง และอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
ดว้ยเหตุน้ีโดยภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมระบบพมิพด์จิติอลของบรษิทัฯ จงึมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัดชันีการ
ลงทุนภาคเอกชน และมลูค่าเงนิลงทุนก่อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่สามารถสะทอ้นภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรม
ต่างๆ ได ้

อา้งองิขอ้มลูธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุวา่ ในปี 2558 ประเทศไทยมอีตัราเตบิโตของดชันีการลงทุนเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 4.0 ในขณะที่ดชันีการลงทุนภาคเอกชนลดลงรอ้ยละ 1.7 อนัเน่ืองมาจากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิทัว่
โลกโดยเฉพาะในประเทศจนี อยา่งไรกต็ามศูนยว์จิยักสกิรไทยไดป้ระเมนิวา่ ภาวะเศษฐกจิปี 2559 มแีนวโน้มปรบัตวั
ด้วยอตัราเติบโตรอ้ยละ 2.5 – 3.5 ในขณะที่ดชันีการลงทุนคาดว่าจะเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 4.0 – 5.2 โดยเป็นการ
เตบิโตของการลงทุนภาคเอกชนในอตัรารอ้ยละ 3.5 – 4.3 ดว้ยปจัจยัสนบัสนุนจากการลงทุนภาครฐัทีเ่พิม่ขึน้ซึง่ทาํให้
เกดิการผลกัดนัเมด็เงนิสูร่ะบบเศรษฐกจิและสนับสนุนใหภ้าคเอกชนมคีวามเชื่อมัน่ในการลงทุน การชะลอตวัที่ลดลง
ของเศรษฐกจิจนี การคงระดบัดอกเบีย้นโยบาย และราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลกทีม่เีสถยีรภาพมากขึน้  

อตัราการเติบโตของเคร่ืองช้ีวดัเศรษฐกิจ  
(หน่วย : ร้อยละ) 

ปี 2557 ปี 2558 ประมาณการปี 2559 โดย
ศนูยวิ์จยักสิกรไทย 

อตัราการเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 0.9 2.8 2.5 
การลงทุน -2.6 4.0 4.0 – 5.2 
- การลงทุนภาครฐั -4.9 22.5 6.5 – 9.0 

- การลงทุนภาคเอกชน -2.0 -1.7 3.5 – 4.3 

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทยและขอ้มลูประมาณการโดยศนูยว์จิยักสกิรไทย 

นอกจากน้ี อตัราการเตบิโตของจํานวนและมลูค่าโรงงานทีไ่ดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นอกีปจัจยัทีส่ง่ผลต่อแนวโน้มการขยายตวัของความตอ้งการใชผ้ลติภณัฑร์ะบบพมิพด์จิติอล โดยในปี 2558 จาํนวน
และมูลค่าโรงงานที่ได้รบัอนุญาตให้จดัตัง้จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง จํานวนโรงงานที่ได้รบั
อนุญาตเพิม่ขึน้จาก 692 โรงงานในปี 2557 เป็น 722 โรงงานในปี 2558 ดว้ยมูลค่าเงนิลงทุนที่เพิม่ขึน้จาก 250,447 
ลา้นบาท ในปี 2557 เป็น 278,265 ลา้นบาทในปี 2558 เตบิโตรอ้ยละ 11.1 ในปี 2558 เตบิโตตามความเชื่อมัน่ของ
ภาคเอกชนต่อเศรษฐกจิและการเมอืงทีม่คีวามเสถยีรภาพขึน้ 
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ทัง้น้ี โดยภาพรวมของการเติบโตของแต่ละอุตสาหกรรมปี 2558 ที่เป็นกลุ่มลูกค้าสําคญัของบรษิทัฯ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยงัคงมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2558 มมีลูค่าตลาดเท่ากบั 1.24 ลา้นลา้น
บาท เตบิโตจากปี 2557 รอ้ยละ 4.7% นอกจากน้ีสภาอุตสาหกรรมรว่มกบัศูนยว์จิยัเศรษฐกจิและธุรกจิ ธนาคารไทย
พาณิชย์ คาดการณ์มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มปี 2559 เท่ากบั1.31 ล้านล้านบาท เติบโตจากปี 
2558 ที่รอ้ยละ 6.0 จากปี 2558 เตบิโตสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกจิไทยฟ้ืนตวั ส่งผลให้ผู้บรโิภคมกีําลงัซื้อมากขึน้ 
การเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นและแนวโน้มการเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรปู อาหารแช่แขง็ ซึ่งคาดวา่ ยอดขายมโีอกาศเตบิโตมากกวา่ 20% ต่อปี ในอกี 5 ปีจากการ
เปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการขยายตวัของรา้นสะดวกซือ้ 

2.2.2.2 การแข่งขนั 

ธุรกจินําเขา้และจาํหน่ายผลติภณัฑร์ะบบดบัเพลงิ มสีภาพการแขง่ขนัระดบัปานกลาง เน่ืองจากเป็นผลติภณัฑ์
เกี่ยวกบัความปลอดภยั จงึจําเป็นต้องใช้ผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพด ีผ่านการรบัรองมาตรฐานสากล คู่แข่งสําคญัของ
บรษิทัฯ จะเป็นบรษิทัทีเ่ป็นกลุ่มตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้จากต่างประเทศ  ซึ่งมจีาํนวนไม่มากนัก เน่ืองจากตราสนิคา้ที่
ได้รบัการยอมรบัในระดบัโลกมจีํานวนจํากดั ประกอบกบันโยบายผู้ผลติสนิค้าส่วนใหญ่มนีโยบายจดัจําหน่ายผ่าน
ตวัแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดยีว  หรอืมกีารแต่งตัง้ตวัแทนจําหน่ายให้มจีํานวนน้อยราย   เพื่อป้องกนัการแข่งขนั
กนัเองระหว่างตวัแทนจําหน่าย ทัง้น้ี คู่แข่งขนัทางตรงซึ่งดําเนินธุรกิจนําเขา้จําหน่ายผลติภณัฑ์ดบัเพลงิในตลาด
อาคารและโรงงานมจีํานวน 4 - 5 ราย โดยการดําเนินธุรกิจในบางครัง้คู่แข่งขนัอาจเป็นคู่ค้าในการซื้อสนิค้าจาก 
บรษิทัฯ ไดเ้ช่นกนั หากพจิารณาสว่นแบ่งตลาดของบรษิทัฯ โดยเทยีบเคยีงรายไดข้องคู่แขง่ขนัและบรษิทัฯ พบวา่ใน
ปี 2558 บรษิัทฯ และคู่แข่งขนัหลกัรวม 3 ราย ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 80 โดยบรษิัทฯ มีส่วนแบ่ง
การตลาดประมาณรอ้ยละ 25 (อา้งองิจากฐานขอ้มลูกรมพฒันาธุรกจิการคา้) สาํหรบัธุรกจิการใหบ้รกิารงานโครงการ
เพื่อรบัเหมา ออกแบบ จดัหา ตดิตัง้ ทดสอบระบบดบัเพลงิ มจีํานวนคู่แขง่ขนัน้อยราย เน่ืองจากงานโครงการตดิตัง้
ระบบดบัเพลงิตอ้งใชค้วามสามารถทางดา้นวศิวกรรมออกแบบ คู่แข่งหลกั จะเป็นกลุ่มผูจ้ดัจําหน่ายและรบัเหมางาน
วศิวกรรมระบบดบัเพลงิ โดยธุรกจิน้ียงัมโีอกาสเตบิโตไดอ้กี เน่ืองจากภาครฐัมกีารออกกฎหมายเพื่อป้องกนัการเกดิ
อคัคภียัให้มคีวามเขม้งวดมากขึน้ ตลอดจนการปรบัปรุงอาคารโรงงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ทาํใหต้ลาดมคีวามตอ้งการสนิคา้และบรกิารเกีย่วกบัระบบดบัเพลงิมากขึน้  

ธุรกจินําเขา้และจาํหน่ายผลติภณัฑร์ะบบสขุาภบิาลและปรบัอากาศ มสีภาพการแขง่ขนัรุนแรง มผีูป้ระกอบการ
รายใหญ่และรายเล็กในตลาดจํานวนมาก มตีราสนิค้าในตลาดจํานวนมากที่ได้รบัการยอมรบั แต่เน่ืองจากตลาดมี
ขนาดใหญ่  ทําให้การจดัจําหน่ายสนิค้ามีช่องทางจําหน่ายไปสู่ลูกค้าได้อีกมาก โดยบรษิัทฯ มีจุดเด่น ที่มีสนิค้า
หลากหลาย สนิคา้มชีื่อเสยีงในตลาด สามารถจาํหน่ายใหล้กูคา้ทัว่ไปและลกูคา้กลุม่ผูร้บัเหมาไดอ้ยา่งทัว่ถงึ  

ธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็น มีสภาพการแข่งขนัระดบัปานกลาง เน่ืองจากเป็น
ผลติภณัฑ์ที่สาํคญัต่อกระบวนการเกบ็รกัษาสนิคา้เพื่อการจดัจําหน่าย หรอืการรกัษาสนิคา้ใต้อุณหภูมทิี่ต้องตําเป็น
พเิศษ จงึจาํเป็นตอ้งใชผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพด ีผา่นการรบัรองมาตรฐานสากล คู่แขง่สาํคญัของบรษิทัฯ จะเป็นบรษิทั
ทีเ่ป็นกลุ่มตวัแทนจําหน่ายสนิคา้จากต่างประเทศเช่นเดยีวกนั  ซึ่งมปีระมาณ 4 - 5 ราย โดยเทยีบเคยีงรายไดข้องคู่
แข่งขนัทางตรงของบรษิัทฯ พบว่าในปี 2558 บรษิัทฯ มสี่วนแบ่งการตลาดอยู่ในกลุ่มผู้นํา 2 อนัดบัแรก ส่วนแบ่ง
การตลาดประมาณรอ้ยละ 30 (อา้งองิจากฐานขอ้มลูกรมพฒันาธุรกจิการคา้) 

ธุรกจินําเขา้และจาํหน่ายผลติภณัฑร์ะบบบรรจุภณัฑ ์มสีภาพการแขง่ขนัระดบัปานกลาง เน่ืองจากผูข้ายตอ้งมี
บรกิารหลงัการขายทีด่แีละพรอ้มสาํหรบัผูซ้ึ่ง เน่ืองจากระบบบรรจุภณัฑแ์ละพมิพข์อ้ความบรรจุภณัฑถ์อืเป็นระบบที่
สาํคญัในกระบวนการผลติการผลติทีต่อ้ง คู่แขง่สาํคญัของบรษิทัฯ จะเป็นบรษิทัทีเ่ป็นกลุ่มตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้จาก
ต่างประเทศ  ซึ่งมจีํานวนไม่มากนัก เน่ืองจากตราสนิค้าที่ได้รบัการยอมรบัในระดบัโลกมจีํานวนจํากดั ดงันัน้กลุ่ม
ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่จึงเลือกซื้อสนิค้าจากตราสินค้าในระดบัโลกเป็นหลกั โดย
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เทยีบเคยีงรายไดข้องคู่แขง่ขนัและบรษิทัฯ พบวา่ในปี 2558 บรษิทัฯ และคูแ่ขง่ขนัหลกัรวม 5 ราย โดยบรษิทัฯ มสีว่น
แบ่งการตลาดอยู่ในกลุ่มผูนํ้า 3 อนัดบัแรก ส่วนแบ่งการตลาดประมาณรอ้ยละ 18 (อ้างองิจากฐานขอ้มูลกรมพฒันา
ธุรกจิการคา้) 

2.2.2.3 ลกัษณะลกูค้าและลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ เป็นลกูคา้โครงการก่อสรา้งอาคาร งานภาครฐั หรอืโรงงานอุตสาหกรรม 
เช่น ห้างสรรพสนิค้า อาคารสํานักงาน คอนโดมีเนียม โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน อาคาร
หน่วยงานราชการ อาคารโรงงาน อาคารห้องเยน็ และคลงัสนิค้า เป็นต้น ที่ต้องมกีารติดตัง้ระบบวศิวกรรมอาคาร 
ได้แก่ งานระบบดบัเพลิงเพื่อความปลอดภยัตามกฎหมายควบคุมอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและปรบัอากาศใน
อาคารหรอืโรงงานต่างๆ งานระบบทําความเย็นในห้องเย็นหรอืห้องระบบ โดยลูกค้าของบรษิัทฯ อาจเป็นลูกค้า
ทางตรงซึ่งเป็นเจา้ของโครงการก่อสรา้ง หรอืเป็นผูร้บัเหมาโครงการทีซ่ื้อสนิคา้จากบรษิทัฯ ไปตดิตัง้ในงานโครงการ
นัน้ๆ  ตลอดจนรา้นค้าหรอืผู้จําหน่ายสนิค้าที่เกี่ยวขอ้งกบังานระบบต่างๆ ที่ซื้อสนิค้าจากบรษิทัฯ เพื่อจําหน่ายต่อ
ใหแ้ก่ผูร้บัเหมาโครงการหรอืผูใ้ชง้านโดยตรง ซึง่บรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบักลุ่มลกูคา้ดงักล่าวมาโดยตลอด และมี
กลุ่มลูกค้าที่ส ัง่ซื้อสนิค้าของบรษิทัฯ เป็นประจํา เน่ืองจากเชื่อมัน่ในคุณภาพ ความปลอดภยัของสนิค้า ที่ส่วนใหญ่
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานในระดบัสากล ประกอบกบัการบรกิารที่ดจีากทมีงานขายที่มคีวามรูอ้ย่างดเีกี่ยวกบัสนิค้า
นัน้ๆ อย่างไรก็ตาม ใน ปี 2558 และงวด 6 เดอืน ปี 2559 บรษิทัฯ ไม่มลีูกค้ารายใดที่มสีดัส่วนเกินกว่ารอ้ยละ 30 
ของรายไดร้วม  

2.2.2.4 กลยทุธก์ารแข่งขนั 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นการจําหน่ายสนิค้าที่มคีุณภาพสูง ให้บรกิารลูกค้าด้วยสนิค้าที่มคีุณภาพ พรอ้มให้คําแนะนํา
ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานบรกิารหลงัการขายที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ ด้วยนโยบายการบรหิารจดัการ
เสรมิสรา้งความรู ้ความชาํนาญในสนิคา้ เพือ่ใหล้กูคา้ไดร้บัการบรกิารอยา่งรวดเรว็ และสรา้งความพงึพอใจสงูสดุ โดย
มกีลยทุธก์ารแขง่ขนั ดงัน้ี  

 จาํหน่ายสินค้าคณุภาพและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรบั 

เน้นจําหน่ายสนิคา้ที่มคีุณภาพและมาตรฐานที่ยอมรบัทัว่โลก โดยบรษิทัฯ จะคดัเลอืกสนิคา้ที่มคีุณภาพ 
โดยเฉพาะผลติภณัฑร์ะบบวศิวกรรมอาคาร ไดแ้ก่ ระบบดบัเพลงิ ระบบปรบัอากาศ ระบบสขุาภบิาล และ
ระบบความเยน็ รวมทัง้ผลติภณัฑ์ระบบพมิพด์จิติอล ซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั กระบวนการ
เก็บรกัษาสนิค้า และความต่อเน่ืองของกระบวนการผลติในอย่างมาก จงึจําเป็นต้องเลอืกผลติภณัฑ์ที่มี
คุณภาพด ีผ่านการรบัรองมาตรฐานสากล เหมาะสมกบัความต้องการของลูกค้า สนิคา้ที่มชีื่อเสยีงไดร้บั
ความนิยมและยอมรบัอย่างกวา้งขวางในตลาด เพื่อสรา้งความไวว้างใจ ความเชื่อมัน่ และความพงึพอใจ
ใหแ้ก่ลกูคา้อยา่งต่อเน่ือง   

 การเพ่ิมการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินค้า  

บรษิทัฯ วางแผนจะเพิม่การเป็นตวัแทนจําหน่ายสนิค้าในสนิคา้ของระบบวศิวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบ
ดบัเพลงิ ระบบปรบัอากาศ ระบบสขุาภบิาล และระบบความเยน็ รวมทัง้ผลติภณัฑร์ะบบพมิพด์จิติอล โดย
จะทยอยสัง่ซื้อสนิค้าเพื่อเพิ่มทางเลอืกให้กบัลูกค้า โดยรองรบัความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกกลุ่ม
มาตรฐานของสินค้า นอกจากน้ี บรษิัทฯ จะเพิ่มจํานวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ โดย
เฉพาะงานโครงการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิ และระบบวศิวกรรมอาคารอื่นๆ ซึ่งบรษิทัฯ ตอ้งการใหม้จีํานวน
วศิวกรเพยีงพอทีจ่ะสามารถรองรบังานโครงการทีม่ปีรมิาณงานมากขึน้และมมีลูคา่งานทีส่งูขึน้ 
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 มีสินค้าหลากหลาย ครบวงจร มีสตอ็คสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและไม่ทาํให้ลูกค้าต้องรอ
สินค้านาน 

บรษิทัฯ เป็นหน่ึงในผูจ้ดัจําหน่ายผลติภณัฑ์วศิวกรรมอาคารแบบครบวงจร โดยเป็นผู้นําในธุรกจินําเขา้
และจําหน่ายผลติภณัฑ์ระบบดบัเพลงิ ผลติภณัฑ์ระบบความเยน็ ผลติภณัฑ์ระบบปรบัอากาศและระบบ
สขุาภบิาล รวมทัง้ผลติภณัฑร์ะบบพมิพด์จิติอล ทีม่สีนิคา้หลากหลาย สนิคา้ทีจ่าํหน่ายสว่นใหญ่นําเขา้จาก
ต่างประเทศ ซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสัง่ซือ้และรอการขนสง่เขา้มาในประเทศ  บรษิทัฯ จงึตอ้งประมาณ
การยอดขาย วางแผนการสัง่ซื้อสนิคา้และเกบ็สตอ็คสนิคา้ใหเ้หมาะสม เพื่อใหม้สีนิคา้หมุนเวยีนเพยีงพอ
ต่อความตอ้งการของลกูคา้ และสามารถสง่มอบสนิคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ทนัท ีไมเ่กดิความล่าชา้ ซึ่ง
อาจจะทําใหเ้สยียอดขายและเสยีโอกาสในการขายครัง้ต่อไปได ้ในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ ตอ้งไม่สตอ็คสนิ
คา้ไวม้ากเกนิไป จนทาํใหม้คีา่ใชจ้า่ยในการจดัเกบ็สตอ็คสนิคา้สงู   

 จดักิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุ้นยอดขาย  

บรษิทัฯ มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการขายอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การออกงานแสดงสนิคา้ เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
และเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมายโดยตรง มกีารจดัสมัมนาผลติภณัฑใ์หผู้อ้อกแบบโครงการและลกูคา้เพื่อให้
รู้จกัและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่บรษิัทฯ จําหน่าย มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อนิตยสารต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  รวมทัง้จดักจิกรรมเชญิผูอ้อกแบบโครงการไปเยีย่มชมโรงงานของผูผ้ลติ  
ในต่างประเทศที่มชีื่อเสยีงในตลาดโลก  เพื่อศกึษาเทคโนโลยแีละรบัแนวความคดิเกี่ยวกบัอุตสาหกรรม
ก่อสรา้งในมุมมองใหม่ ยกระดบัมาตรฐานการก่อสรา้งในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในนโยบาย CSR 
และสรา้งความเชื่อมัน่ในสนิคา้ของบรษิทัฯ ทีนํ่าเขา้มาจําหน่าย และพจิารณานําสนิคา้ของบรษิทัฯ ไปใช้
ในโครงการต่างๆ ไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

 การขยายกิจการไปลงทนุยงัประเทศในกลุ่มอาเซียน 

บรษิัทฯ วางแผนขยายกิจการไปลงทุนยงัประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น สาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่า  
ราชอาณาจกัรกมัพูชา เป็นต้น  เน่ืองจากเป็นประเทศมอีตัราการเจรญิเตบิโตทางดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
งานก่อสรา้งต่างๆ ในปรมิาณมาก โดยนําสนิคา้ทีบ่รษิทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายเขา้ไปจําหน่ายในประเทศ
ดงักล่าวในลกัษณะเดยีวกบัทีจ่ําหน่ายอยู่ในประเทศไทย  และค่อยๆ ดําเนินการลงทุน และจดัหาสถานที ่
ทําการและสิง่จําเป็นอื่นๆ ในลําดบัถดัไป โดยตัง้เป้าหมายขยายกจิการไปลงทุนในกลุ่มประเทศดงักล่าว
ภายในปี 2559 และ 2560 ทัง้น้ี จากการที่ บรษิทัฯ เป็นหน่ึงในผูจ้ดัจําหน่ายผลติภณัฑ์วศิวกรรมอาคาร
แบบครบวงจร ส่งผลให้บรษิัทมีความได้เปรยีบในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิารในกลุ่มประเทศ
เป้าหมาย รวมทัง้ยงัสามารถบรหิารจดัการค่าใช้จ่ายในการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศเป้าหมายให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้เชน่กนั 

2.2.2.5 นโยบายการกาํหนดราคา 

บรษิทัฯ มนีโยบายกําหนดราคาขายสนิคา้จากราคาตน้ทุนสนิคา้บวกอตัรากําไร (Cost Plus Pricing) โดยการ
กําหนดราคาขายสนิค้าของบรษิทัฯ จะต้องมคีวามยดืหยุ่นและเหมาะสมตามลกัษณะของแต่ละสนิค้า ช่องทางการ
จําหน่าย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ปรมิาณ และมูลค่าการสัง่ซื้อ  รวมทัง้ต้องคํานึงถงึราคาตลาดของสนิค้านัน้ๆ ซึ่งใน
บางครัง้อาจใหส้ว่นลด (discount) ตามสภาวะตลาดและการแขง่ขนัในขณะนัน้   เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัใน
ตลาดได ้ ในขณะเดยีวกนักต็้องรกัษาอตัรากําไรขัน้ตน้ที่เพยีงพอรองรบัต่อค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และการ
ดาํเนินงานต่างๆ ได ้  
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สําหรบัการกําหนดราคางานโครงการ บรษิัทฯ กําหนดราคาการให้บรกิารจากงบประมาณของลูกค้า และ
ตน้ทุนของแต่ละโครงการเป็นหลกั  โดยการเสนอราคาจะมคีวามยดืหยุ่นเพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ขนัในตลาด
ได ้ และในขณะเดยีวกนักต็อ้งใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพบรกิาร รวมทัง้สนิคา้และอุปกรณ์ทีนํ่ามาใชใ้นงาน เพื่อสรา้ง
ความน่าเชื่อถอืและความไวว้างใจจากลกูคา้อยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้ในการเสนอราคา บรษิทัฯ จะตอ้งมอีตัรากาํไรขัน้ตน้
ทีเ่พยีงพอรองรบัต่อคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร และการดาํเนินงานต่างๆ ได ้ 

2.2.2.6 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บรษิัทฯ จําหน่ายสนิค้าในประเทศทัง้หมด โดยทีมงานขายและการตลาดของบรษิัทฯ ซึ่งปจัจุบนัมจีํานวน     
106 คน แบ่งความรบัผดิชอบดูแลการขายสนิค้าตามแต่ละประเภทของสนิคา้ รวมทัง้งานขายโครงการ โดยทมีงาน
ขายและการตลาด ทําหน้าที่ตดิต่อ ดูแลความต้องการ และนําเสนอสนิค้าให้แก่ลูกค้า รวมทัง้ตดิต่อประสานงานกบั
ผูผ้ลติหรอืคู่คา้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหท้ราบถงึปรมิาณความตอ้งการของลูกคา้ในปจัจุบนัและแนวโน้มความตอ้งการใน
อนาคต ตลอดจนรายละเอยีดของผลติภณัฑ์  แนวโน้มของปรมิาณและราคาสนิคา้ของผูผ้ลติในตลาด  เพื่อประโยชน์
ในการ  วางแผนการขาย และการกาํหนดราคาสนิคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สนิค้าที่บรษิัทฯ จําหน่ายส่วนใหญ่ได้รบัคําสัง่ซื้อล่วงหน้าจากลูกค้า โดยมรีะยะเวลาเพื่อเตรยีมการในการ
จดัซื้อและจดัสง่ใหแ้ก่ลูกคา้ตามกําหนดเวลาที่ไดต้กลงกนั ซึ่งส่วนใหญ่ลูกคา้จะกําหนดความต้องการ มาตรฐานของ
สนิคา้ แหล่งที่มาหรอืผูผ้ลติสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัฯ ทราบ เพื่อใหบ้รษิทัฯ เสนอสนิคา้ไดต้รงกบัความต้องการของลูกคา้ 
รวมทัง้เสนอราคาและเงือ่นไขการขายต่างๆ ใหแ้ก่ลกูคา้  โดยสนิคา้ทีจ่ดัจาํหน่ายสว่นใหญ่เป็นสนิคา้ทีม่าจากผูผ้ลติที่
ลูกคา้  ใหค้วามไวว้างใจ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใชใ้นงานระบบดบัเพลงิ ระบบสุขาภบิาล ระบบปรบัอากาศและ
ผลติภณัฑ์ระบบบรรจุภณัฑ์ ลูกคา้จงึไวว้างใจในสนิคา้ของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง  ทัง้น้ี  ช่องทางการจําหน่ายสนิคา้
ของบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น 3 ชอ่งทางหลกั ไดด้งัน้ี  

1)  ชอ่งทางจาํหน่ายผ่านผูร้บัเหมาก่อสรา้งงานหลกั หรอืผูร้บัเหมางานระบบ  บรษิทัฯ จาํหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่
ผู้รบัเหมาก่อสร้างงานหลกั หรอืผู้รบัเหมางานระบบของโครงการก่อสร้างอาคาร โครงการภาครฐั หรอืโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นตน้ ซึ่งผูร้บัเหมาจะจดัหาสนิคา้หรอืนําสนิคา้ของบรษิทัไปตดิตัง้ในโครงการต่างๆ ตามรายละเอยีด 
(Specification) ทีผู่อ้อกแบบโครงการไดว้างไว ้โดยสว่นใหญ่บรษิทัจาํหน่ายสนิคา้ผา่นชอ่งทางจาํหน่ายน้ี หรอืคดิเป็น
ร้อยละ 45.62 และร้อยละ 48.88  ของรายได้จากการขายและให้บรกิารรวมในปี 2558 และงวด 6 เดือนปี 2559 
ตามลาํดบั   

2)  ช่องทางจําหน่ายผ่านรา้นคา้หรอืผูจ้ําหน่ายสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานระบบดบัเพลงิและระบบวศิวกรรม
ต่างๆ บรษิทัฯ อาจไม่สามารถเขา้ถงึผูร้บัเหมาขนาดเลก็หรอืลูกคา้เจา้ของโครงการไดอ้ย่างทัว่ถงึ การจําหน่ายผ่าน
ช่องทางน้ีเป็นช่องทางทีท่าํใหบ้รษิทัฯ สามารถกระจายสนิคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากขึน้ โดยสดัสว่นการจําหน่ายผ่าน
ช่องทางน้ี คดิเป็นรอ้ยละ 12.28 และรอ้ยละ 14.62 ของรายได้จากการขายและให้บรกิารรวม ในปี 2558 และงวด 6 
เดอืนปี 2559 ตามลําดบั นอกจากน้ี ในบางกรณีรา้นคา้หรอืผูจ้ําหน่ายสนิคา้ดงักล่าวกเ็ป็นคู่คา้ทีม่กีารจําหน่ายสนิคา้
บางอยา่งใหแ้ก่บรษิทัฯ เพื่อนํามาตดิตัง้ในโครงการตามความตอ้งการของลกูคา้หรอืนํามาจาํหน่ายต่อใหแ้ก่ผูร้บัเหมา
ทีส่ ัง่ซื้อสนิคา้จากบรษิทัฯ  โดยสนิคา้ดงักล่าวอาจเป็นสนิคา้ของผูผ้ลติอื่นที่บรษิทัฯ ไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัจําหน่าย หรอืเป็น
สนิคา้ทีไ่มม่คีวามตอ้งการของตลาดมากนกัและไมม่เีกบ็ในสตอ็คของบรษิทัฯ เป็นตน้  

3)  ช่องทางจําหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรง (End user) เป็นการจําหน่ายให้เจ้าของอาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม หรอืผู้ใช้งานทัว่ไปโดยตรง โดยเป็นการจําหน่ายผลติภณัฑ์ระบบบรรจุภณัฑ์ รวมทัง้สนิค้า และ/หรอื 
พรอ้มการใหบ้รกิารในลกัษณะของงานโครงการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิและระบบวศิวกรรมต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ มคีวามพรอ้ม
ในด้านวศิวกรรมและทีมงาน การออกแบบ ติดตัง้ ตรวจสอบและบรกิารบํารุงรกัษาระบบดบัเพลิง รวมทัง้มีการ
จาํหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชง้านรายยอ่ยทัว่ไป แต่มจีาํนวนไมม่ากและปรมิาณการสัง่ซือ้ต่อครัง้มมีลูคา่ไมส่งูนกั โดยสดัสว่นการ
จําหน่ายในช่องทางน้ี คดิเป็นรอ้ยละ 42.10 และรอ้ยละ 36.51 ของรายได้จากการขายและให้บรกิารรวมในปี 2558 
และงวด 6 เดอืนปี 2559 ตามลาํดบั 
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2.2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ผลติภณัฑ์ที่บรษิทัฯ จําหน่ายสว่นใหญ่กว่ารอ้ยละ 75 สัง่ซื้อจากผูผ้ลติหลายรายในต่างประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่
เป็นผูผ้ลติสนิคา้ชัน้นําที่เกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในระบบดบัเพลงิ ระบบสุขาภบิาล ระบบปรบัอากาศ ระบบทําความ
เยน็ รวมทัง้ผลติภณัฑ์ระบบพมิพด์จิติอลระดบัโลก โดยบรษิทัฯ มนีโยบายมุ่งเน้นการจําหน่ายสนิคา้ทีม่คีุณภาพและ
มาตรฐานตรงกบัความต้องการของลูกค้า โดยมขี ัน้ตอนการแสวงหาและคดัเลอืกสนิค้าเพื่อให้ได้สนิค้าที่มคีุณภาพ 
มาตรฐาน ผา่นการรบัรองจากหน่วยงานหรอืสถาบนัต่างๆ ทีน่่าเชื่อถอื 

ในการสัง่ซื้อสนิค้าเพื่อมาจําหน่ายให้แก่ลูกค้านัน้ บรษิัทฯ มีการวางแผนการสัง่ซื้อล่วงหน้าในปรมิาณที่
เหมาะสม โดยพจิารณาจากแนวโน้มของตลาด ความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละชว่งเวลา รวมทัง้ปรมิาณสนิคา้คงคลงั 
เพื่อจะไดจ้ดัเตรยีมสนิคา้ให้เพยีงพอต่อการจําหน่าย  ลดความสูญเสยีจากการเสยีโอกาสเน่ืองจากขาดแคลนสนิค้า   
คงคลงั หรอืไม่สามารถจดัหาสนิค้าได้ทนัและเพียงพอกบัความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกนัก็ต้องควบคุม
ปรมิาณสนิคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม และไมใ่หม้สีนิคา้คา้งในคลงันานเกนิไปจนเป็นภาระแก่บรษิทัฯ  

สนิค้าที่บรษิทัฯ จําหน่ายมหีลากหลายมากกว่า 13,000 รายการ  ภายใต้ตราสนิค้าที่มชีื่อเสยีงมากกว่า 60 
ตราสนิคา้ ซึง่ในจาํนวนน้ี เป็นตราสนิคา้ทีใ่นปจัจุบนับรษิทัฯ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจาํหน่าย 45 ตราสนิคา้ โดย
เป็นตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้รายเดยีว (Sole Distributor) ในประเทศไทยใหก้บัผูผ้ลติจาํนวน 9 ตราสนิคา้ ประกอบดว้ย 
ผูผ้ลติในประเทศสหรฐัอเมรกิา 2 ตราสนิคา้ ไดแ้ก่ Potter Electric และ Weiss ผูผ้ลติในประเทศเยอรมนั 3 ตราสนิคา้ 
ได้แก่ KUBA DOD และ ESK SCHULTZE และผู้ผลิตในประเทศอื่นๆ ได้แก่ SIEX (สเปน) DOMINO (อังกฤษ) 
KORTHOFAH (ฮอลแลนด)์ EDM (ญีปุ่น่) ทัง้น้ี บรษิทัฯเป็นผูนํ้าเขา้และจาํหน่ายสนิคา้ในแต่ละกลุม่สนิคา้ ดงัน้ี 

กลุ่มสินค้า           ผูผ้ลิตสินค้า ประเทศเจ้าของตราสินค้า 

   วาล์วและอุปกรณ์ระบบดบัเพลิง ได้แก่ อุปกรณ์
ระบบท่อ ขอ้ต่อ (Groove Coupling)วาล์วดบัเพลงิ 
หวัฉีดน้ําอตัโนมตัิ (Automatic Sprinkler) ชุดสาย
ฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบ
แขวน (Fire Hose Rack) เครื่องดบัเพลิงแบบหิ้ว 
น้ํายาโฟมดับเพลิง อุปกรณ์โฟมดับเพลิง ระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบตรวจจับควัน  ระบบ
ดับเพลิงด้วยก๊าซ ระบบกล้องตรวจจบัควนัและ
เปลวไฟ เป็นตน้ 

  POTTER ELECTRIC สหรฐัอเมรกิา
  SIEX  ราชอาณาจกัรสเปน
  VICTAULIC  สหรฐัอเมรกิา
  MOYNE ROBERTS  ไอรแ์ลนด์
  BADGER  สหรฐัอเมรกิา
  GIACOMINI  อติาลี
  HYGOOD  สหราชอาณาจกัร
  5-ELEM  ประเทศจนี
  NIBCO  สหรฐัอเมรกิา
  CHEMGUARD  สหรฐัอเมรกิา
  WAGNER  ประเทศเยอรมนั
  SIEMENS  ประเทศเยอรมนั

   SRI  มาเลเซยี
  GKB  ไตห้วนั

   วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภบิาลและปรบัอากาศ 
ไดแ้ก่ วาลว์ประตูน้ํา (Gate Valve), วาลว์ปีกผเีสือ้ 
(Butterfly Valve), วาล์วกันน้ําย้อนกลับ (Check 
Valve),วาล์วระบายอากาศออกจากระบบ น้ํ า  
(Air Vent) เป็นต้น  ตัวกรองฝุ่นผงในระบบน้ํา 
(Strainer) อุปกรณ์ระบบท่อ ขอ้ต่อ อุปกรณ์ใช้วดั
ความดนัและอุณหภมู ิเป็นตน้ 

 WEISS  สหรฐัอเมรกิา
 VICTAULIC  สหรฐัอเมรกิา
 HONEYWELL  สหรฐัอเมรกิา
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กลุ่มสินค้า           ผูผ้ลิตสินค้า ประเทศเจ้าของตราสินค้า 

   วาล์วปรับปริมาณน้ํา (Balancing Valve), วาล์ว
ควบคุมอุณหภูมิและปรบัอัตราการไหลของน้ํา
อตัโนมตั ิ(PICV)

 OVENTROP  ประเทศเยอรมนั

   แผ่นกรองอากาศอลูมิเนียม (Aluminum Filter) 
สาํหรบักรองสิง่สกปรกและฝุน่ละอองในอากาศ 

  RESEARCH 
PRODUCTS

 เบลเยีย่ม

  วาล์วและอุปกรณ์ ระบบทํ าความ เย็น  ได้แก่  
ท่อทองแดง และขอ้ต่อทองแดง น้ํายาทําความเยน็ 
คอมเพรสเซอร์ คอยล์เย็น อุปกรณ์ควบคุมการ
ละลายน้ําแขง็อตัโนมตั ิอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน 
อุปกรณ์ควบคุมความดนั เป็นตน้

 KUBA  ประเทศเยอรมนั
 DOD  ประเทศเยอรมนั
 ESK SCHULTZE  ประเทศเยอรมนั
 BITZER  ประเทศเยอรมนั
 ABB  ฟินแลนด์
 LODAM  เดนมารก์
 O&F  ประเทศจนี
 ZEILABEGG  ประเทศเยอรมนั
 EBM PAPST  ประเทศเยอรมนั
 BVA  ประเทศจนี
 9 LIFE  ไตห้วนั
 NARA  เกาหลใีต้
3Q  ประเทศไทย
TECO  ไตห้วนั

   อุปกรณ์ระบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์วนั
หมดอายุ เครื่องพิมพ์ข้อความบนบรรจุภัณฑ ์
เครื่องป้อนชิ้นงาน อุปกรณ์การพิมพ์ และวัสดุ
สิน้เปลอืงประเภทต่างๆ เป็นตน้

 Domino  องักฤษ
 Korthofah  ฮอลแลนด์
 EDM   ญีปุ่น่
 MSSC  สหรฐัอเมรกิา
 United RIBtype  สหรฐัอเมรกิา
 EnvisionTEC  ประเทศเยอรมนั
 Materialise  เบลเยีย่ม 

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ได้พฒันาตราสนิค้าเป็นของตวัเอง จํานวน 6 ตราสนิค้า โดยเป็นเจ้าของแบรนด์หรอื
เครือ่งหมายการคา้ ไดแ้ก่ 

 เครื่องหมายการค้า  “VALTEC” สําหรบัผลติภณัฑ์วาล์วและผลติภณัฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรบัอากาศ 
โดยการวา่จา้งผูผ้ลติในประเทศจนี และผลติตามมาตรฐาน BS Standard  

 เครื่องหมายการค้า “SPARK” สําหรบัผลิตภัณฑ์สายฉีดน้ําดบัเพลิง โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศ
มาเลเซยี และผลติตามมาตรฐาน BS Standard 

 เครื่องหมายการคา้ “GUARDIAN” สาํหรบัผลติภณัฑ์เครื่องดบัเพลงิบรรจุชนิดผงเคมแีหง้ โดยการว่าจา้ง
ผู้ผลิตในประเทศไทย สินค้าได้รบัการรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TIS) จากสํานักงาน
มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

 เครื่องหมายการคา้ “Koppar” สาํหรบัผลติภณัฑ์ท่อทองแดง โดยการว่าจา้งผูผ้ลติในประเทศจนี และผลติ
ตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM) 
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 เครื่องหมายการคา้ “Blue Ice” สาํหรบัผลติภณัฑ์อุปกรณ์ทําความเยน็โดยการว่าจา้งผูผ้ลติในประเทศจนี  
และผลติตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM) 

 เครื่องหมายการค้า “YUKI” สําหรบัผลติภณัฑ์นํายาแอร ์โดยการว่าจา้งผู้ผลติในประเทศจนี สนิค้าได้รบั
การรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (TIS) จากสาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

บรษิทัฯ คดัเลอืกผูผ้ลติเพื่อวา่จา้งผลติสนิคา้สาํหรบัตราสนิคา้ของบรษิทัฯ โดยพจิารณาจากความสามารถของ
ผูผ้ลติและความสามารถของโรงงาน ซึ่งในแต่ละตราสนิคา้ บรษิทัฯ ใชผู้ผ้ลติรายเดยีวทีต่ดิต่อคา้ขายมาเป็นเวลานาน 
โดยเป็นการว่าจ้างผลติเป็นคราวๆ ไป  ไม่มกีารทําสญัญาว่าจ้างผลติระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมาการจําหน่ายสนิค้าใน   
ตราสนิคา้ของบรษิทัฯ เป็นสดัสว่นทีน้่อยเมื่อเทยีบกบัสนิคา้ทีนํ่าเขา้จากผูผ้ลติในต่างประเทศ หรอืมสีดัสว่นยอดขาย
ในปี 2558 และงวด 6 เดอืนปี 2558 รอ้ยละ 7.52 และ 8.15 ของยอดขายรวม 

ทัง้น้ี ในปี 2558 และงวด 6 เดอืนปี 2558 บรษิัทฯ ไม่มยีอดสัง่ซื้อสนิค้าจากผู้ผลติรายใดรายหน่ึง เกินกว่า 
รอ้ยละ 30 ของมลูคา่การสัง่ซือ้รวม  

2.2.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

- ไมม่ ี- 

2.2.5    งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2559  บรษิทัฯ มงีานโครงการที่ยงัไม่ได้ส่งมอบจํานวน 40 สญัญา ซึ่งเป็นงานตดิตัง้
ระบบดบัเพลงิ เช่น งานตดิตัง้ระบบดบัเพลงิโรงไฟฟ้า  งานตดิตัง้ระบบหวักระจายน้ําดบัเพลงิ (Sprinkler) ระบบโฟม
ดบัเพลงิ และระบบปิโตรเคมคีอล เป็นต้น มมีูลค่ารวมตามสญัญา เท่ากบั 283.16  ล้านบาท และมมีูลค่าของสนิค้า      
ทีไ่ดร้บัใบสัง่ซือ้และรอสง่มอบในชว่งปี 2559  เทา่กบั 237.97 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี ในส่วนของงานบรกิารโซลูชัน่ด้านวศิวกรรมสําหรบัระบบพิมพ์ดจิติอล บรษิัทฯ มสีญัญาซึ่งอยู ่
ในช่วงเวลาให้บรกิารจํานวน  371 สญัญา มมีูลค่าของสนิค้าและบรกิารที่รอส่งมอบในช่วงปี 2559 เท่ากบั 37.17   
ลา้นบาท 
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3. ปัจจยัความเส่ียง  

บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาการบรหิารความเสีย่งอยา่งต่อเน่ือง  ดว้ยความตระหนกัถงึภาวะความเสีย่ง
ทีซ่บัซอ้นและรุนแรงขึน้ของการดําเนินธุรกจิ ทัง้จากการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของบรษิทัฯ  
การที่บรษิัทฯ จะดําเนินธุรกิจให้เจรญิเติบโตได้อย่างมัน่คงในระยะยาวนัน้  จําเป็นต้องสร้างพื้นฐานการบรหิาร     
ความเสีย่งทีด่ ีเพยีงพอทีจ่ะป้องกนัและลดผลกระทบของความเสีย่ง อนัเกดิขึน้ไดจ้ากปจัจยัผนัแปรต่างๆ  บรษิทัฯ จงึ
จดัทาํแบบประเมนิและควบคุมความเสีย่งดว้ยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดยมกีารประเมนิ 
ระบุปจัจยัความเสีย่ง และวเิคราะห์ความเสีย่งที่สําคญั รวมถงึกําหนดมาตรการรองรบัและป้องกนัความเสีย่ง โดยมี
ผูร้บัผดิชอบตามสายงานที่สงักดั  อกีทัง้ใชด้ชันีชีว้ดัความเสีย่ง เพื่อตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง เพื่อให้
การดําเนินงานของบรษิัทฯ บรรลุเป้าหมายและประสบผลสําเรจ็ตามทิศทางที่กําหนดไว้  โดยมคีวามเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกจิและความเสีย่งอื่นๆ ทีส่าํคญั ดงัน้ี  

3.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัการประกอบธรุกิจ 

3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

สินค้าที่บริษัทฯ จําหน่ายให้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศ ยอดสัง่ซื้อสินค้าจาก
ต่างประเทศ ในปี 2558 และงวด 6 เดอืน ปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 74.47 และรอ้ยละ  75.19 ของยอดการสัง่ซื้อรวม 
ตามลําดบั การเสนอราคาและการชําระเงนิค่าซื้อสนิค้าส่วนใหญ่ใช้สกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัเป็นหลกั ในขณะที่การ
จําหน่ายสนิค้าทัง้หมดจําหน่ายภายในประเทศ ซึ่งในบางครัง้บรษิัทฯ ไม่สามารถปรบัราคาสนิค้าให้สอดคล้องกบั
ต้นทุนสนิค้าที่เพิม่ขึน้ได้ทนัท ีดงันัน้ บรษิทัฯ จงึอาจได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะ
สง่ผลกระทบต่อตน้ทุนสนิคา้และกาํไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ได ้

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดค้ํานึงถงึผลกระทบดงักล่าว โดยบรษิทัฯ มนีโยบายการบรหิารอตัราแลกเปลีย่น ซึ่ง
กําหนดให้บรษิทัฯ จะต้องดําเนินการเปิดวงเงนิซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิเพื่อป้องกนั
ความเสี่ยงดงักล่าว ซึ่งเป็นวงเงนิที่สามารถครอบคลุมยอดสัง่ซื้อสนิค้าจากต่างประเทศเกือบทัง้หมดโดยบรษิทัจะ
พิจารณาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าตามยอดในใบแจ้งหน้ีการซื้อสนิค้าในแต่ละรอบการสัง่ซื้อ รวมทัง้มีการ
ตดิตามแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของคา่เงนิอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสามารถตดิตาม ประเมนิและบรหิารความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นไดอ้ยา่งใกลช้ดิ ทัง้น้ี ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 บรษิทัฯ มวีงเงนิซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบั
สถาบนัการเงนิ ซึ่งแบ่งเป็นวงเงนิสกุลเงนิบาทไทย และดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 163 ลา้นบาท และ 0.90 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั ตามลําดบั บรษิทัฯ มนีโยบายจะซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงที่ค่าเงนิมคีวามผนัผวนภายใต้วงเงนิ
ดงักลา่ว โดยบรษิทัฯ เริม่ซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ในปี 2558  โดยปี 2558 และงวด 6 เดอืน ปี 2559  บรษิทัฯ 
ซือ้เงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า จาํนวน 314.75 ลา้นบาท และ 233.63 ลา้นบาทตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 50.60 และ
รอ้ยละ 83.15 ของยอดการสัง่ซื้อสนิค้าจากต่างประเทศ  นอกจากน้ีบรษิัทฯ ได้มกีารบรหิารความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศด้วยการตดิตามความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนอย่างสมํ่าเสมอทําให้บรษิทัฯ 
ไดร้บัผลกระทบจากความเสีย่งดงักล่าวน้อยมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดย
ในปี 2558 และงวด 6 เดอืน ปี 2559 มกีําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นเท่ากบั 1.81 ลา้นบาท และ (0.45) ลา้น
บาท  ตามลาํดบั  

นอกจากน้ี หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงจนมผีลทาํใหต้น้ทุนสนิคา้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้มาก บรษิทัฯ 
จะทําการปรบัราคาสนิคา้ไปตามสภาพตลาดโดยแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหน้า และบรษิทัฯ มสีตอ็คสนิคา้จํานวนหน่ึง 
ซึ่งสามารถรองรบังานจาํหน่ายสนิคา้ล่วงหน้า ทําใหค้วามผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นไม่สง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละ
ตน้ทุนของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญั 
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3.1.2 ความเส่ียงจากการสญูเสียการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินค้า  

บรษิทัฯ เป็นผูจ้ําหน่ายผลติภณัฑ์วาลว์และอุปกรณ์ระบบดบัเพลงิ ระบบสุขาภบิาลและปรบัอากาศ ทีม่สีนิคา้
หลากหลายรายการ โดยบรษิทัฯ เป็นตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก  ซึ่งตราสนิคา้ที่มยีอดขายสงูสุด 3 
อนัดบัแรก  คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 24.86 และรอ้ยละ 25.09 ของยอดขายรวมในปี 2558 และปี งวด 6 เดอืน ปี 2559  
ตามลําดบั ดงันัน้ หากบรษิัทฯ สูญเสยีการเป็นตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในตราสนิค้าที่สําคญัไป อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อยอดขายของบรษิทัฯ ได ้ 

การไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่ายตราสนิคา้เป็นปจัจยัสาํคญัสาํหรบัธุรกจิของบรษิทัฯ ซึ่งการเป็นตวัแทน
จําหน่ายสนิค้าให้กบัคู่ค้ามทีัง้ลกัษณะที่กําหนดอายุของการเป็นตวัแทนและไม่มีกําหนดอายุของการเป็นตวัแทน     
โดยสว่นใหญ่บรษิทัฯ ไมไ่ดท้ําสญัญาเป็นตวัแทนจําหน่ายอยา่งเป็นทางการกบับรษิทัเจา้ของตราสนิคา้ ดงันัน้ บรษิทั
ฯ อาจมคีวามเสี่ยงจากการเป็นตวัแทนจําหน่ายสนิค้าในกรณีดงักล่าว โดยหากบรษิทัฯ ถูกยกเลกิการเป็นตวัแทน
จําหน่ายสนิค้าให้แก่เจา้ของตราสนิคา้ หรอืหากบรษิทัฯ ถูกยกเลกิสญัญาไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ เช่น บรษิทัคู่คา้มกีาร  
ควบรวมกจิการกบับรษิทัอื่น หรอืมกีารเลกิกจิการคูค่า้ เป็นตน้ อาจสง่ผลกระทบต่อยอดขายของบรษิทัฯ ได ้ซึง่ตัง้แต่
ปี 2554 เป็นต้นมา บรษิทัฯ ไม่มกีารสูญเสยีตราสนิค้าที่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่าย อย่างไรก็ตาม  จาก
ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกจิ  การรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทัเจา้ของตราสนิคา้ทีม่ ีมายาวนาน และบรษิทัฯ 
มตีราสนิคา้ที่จดัจําหน่ายมากกว่า 60 ตราสนิคา้ ทัง้ยงัใหบ้รกิารและสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดต่ีอลูกคา้จนเป็นที่ยอมรบั 
อกีทัง้มฐีานลกูคา้ทีก่วา้งขวางมากกวา่ 1,000 ราย บรษิทัฯ จงึมัน่ใจวา่ หากบรษิทัฯ สญูเสยีการเป็นตวัแทนจําหน่าย
สนิค้าในตราสนิคา้ใดสนิค้าหน่ึงไป  บรษิทัฯ กม็คีวามสามารถในการหาผลติภณัฑ์ตราสนิค้าอื่น เขา้มาทดแทนเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดได ้ เน่ืองจากบรษิทัฯ มเีป้าหมายในการคดัสรรสนิคา้คุณภาพดแีละเป็นสนิคา้ที่มี
เทคโนโลยใีหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา  อกีทัง้บรษิทัฯ ได้มกีารพฒันาตราสนิค้าภายใต้เครื่องหมายการคา้ของบรษิทัฯ ใน
บางผลติภณัฑเ์องเพือ่ลดความเสีย่งดงักลา่วดว้ย  

นอกจากน้ี  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  บรษิทัฯ สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการคา้ตามที่ตกลง และไดร้บั
ความไวว้างใจจากบรษิทัเจา้ของตราสนิคา้ใหเ้ป็นตวัแทนจําหน่ายสนิคา้มาโดยตลอด  ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีบ่รษิทัฯ         
มยีอดขายทีเ่ตบิโตขึน้เป็นลําดบั  ประกอบกบัการที่บรษิทัฯ  มชี่องทางการจําหน่ายที่มปีระสทิธภิาพ  มทีมีงานขาย   
ทีเ่ขม้แขง็  สนิคา้ที่บรษิทัฯ เป็นตวัแทนจําหน่ายสามารถสรา้งยอดขายใหเ้ตบิโตอย่างต่อเน่ือง บรษิทัฯ จงึเชื่อมัน่ว่า
บรษิทัเจา้ของตราสนิคา้จะยงัคงมอบหมายใหบ้รษิทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต  

3.1.3 ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัเจ้าของตราสินค้าอาจเข้ามาทาํตลาดเอง 

กรณีที่เจ้าของตราสนิค้าจากต่างประเทศมคีวามประสงค์จะเข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ผ่าน 
บรษิทัฯ ซึ่งจะทําใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสีย่งในการสญูเสยีความเป็นตวัแทนจําหน่ายตราสนิคา้นัน้ๆ ได ้ และอาจต้องมี
การแขง่ขนักบับรษิทัเจา้ของตราสนิคา้ดงักลา่ว  

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ เชื่อมัน่วา่ ความเสีย่งดงักล่าวมโีอกาสเกดิขึน้น้อย เน่ืองจากความไมคุ่ม้ค่าในการลงทุน
เข้ามาจําหน่ายสนิค้าเอง อีกทัง้การจําหน่ายผลติภณัฑ์ในระบบวศิวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดบัเพลงิ ระบบปรบั
อากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมทัง้ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิตอลต้องมคีวามหลากหลายและต้อง
สามารถตอบสนองความพงึพอใจของลูกคา้ไดอ้ย่างครบวงจร  ลกูคา้จะคาํนึงถงึ  ความสะดวกในการสัง่ซื้อสนิคา้จาก 
ผูจ้าํหน่ายทีม่สีนิคา้ใหค้รบตามทีต่อ้งการ  ซึง่จากทีผ่่านมาเคยมผีูผ้ลติสนิคา้จากต่างประเทศบางรายใหบ้รษิทัในเครอื
เขา้มาดาํเนินธุรกจิโดยตรงแทน แต่กไ็มป่ระสบความสาํเรจ็และเลอืกกลบัไปจาํหน่ายผา่นตวัแทนเหมอืนเดมิ 
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3.1.4 ความเส่ียงจากระบบการจดัซ้ือและบริหารสินค้าคงคลงัของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มรีายการสนิคา้ทีจ่าํหน่ายอยูม่ากกวา่ 13,000 รายการ บรษิทัฯ จงึจําเป็นตอ้งควบคุมสนิคา้คงคลงัให้
เหมาะสมกบัสภาพการขายในปจัจุบนั โดยจะตอ้งมสีนิคา้ในสตอ็คไวเ้พื่อรอการจาํหน่ายเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ไดอ้ย่างเพยีงพอและทนัต่อความตอ้งการใชง้าน  ซึง่หากในบางช่วงทีส่นิคา้ขาดสตอ็คหรอืไมส่ามารถจดัหา
ได้ทันตามความต้องการของลูกค้าได้ อาจทําให้บริษัทฯ สูญเสียยอดขายหรือโอกาสในการขายครัง้ต่อไปได ้           
ในขณะเดยีวกนั สนิค้าบางรายการที่ไม่ได้ถูกจําหน่ายออกไปเป็นเวลานานก็อาจทําให้สนิค้ามสีภาพเก่าเก็บสนิค้า    
ตกรุน่ เป็นตน้ ซึง่ทาํใหเ้กดิภาระคา่ใชจ้า่ยในการเกบ็สตอ็คได ้ 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวจงึไดม้กีารวางแผนการสัง่ซื้อสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการขาย   
ทัง้หน่วยงานขายและหน่วยงานจดัซื้อมกีารวางแผนร่วมกนัในการสัง่ซื้อสนิค้าและกําหนดแผนการสัง่ซื้อสนิค้าไว้
ล่วงหน้า โดยหน่วยงานจดัซื้อตอ้งจดัหาสนิคา้ใหถู้กตอ้งและรวดเรว็ ตดิตามสนิคา้จากผูข้าย และทบทวนสถานะการ
สัง่ซือ้สนิคา้อยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ใหไ้ดส้นิคา้ตรงเวลาทนัต่อความตอ้งการของลกูคา้ 

อย่างไรกต็าม การบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัของบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรพืน้ที่การจดัเกบ็สนิคา้ไวเ้ป็นสดัสว่นของ
แต่ละประเภทสนิคา้ โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ดแูลควบคุมการจดัเกบ็และการเบกิจา่ยอยา่งเป็นระบบ มกีารควบคุม
สนิคา้ด้วยระบบโปรแกรมบรหิารคลงัสนิคา้ที่ทนัสมยั สามารถบนัทกึรายละเอยีดของสนิคา้ได้อย่างถูกต้อง รวดเรว็ 
สามารถตรวจสอบยอดสตอ็คคงคลงัได้ทนัททีี่ต้องการ จงึสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทนัท ีทําให้
ลกูคา้มัน่ใจในการใหบ้รกิารทีถู่กตอ้ง แม่นยาํ นอกจากนัน้ บรษิทัฯ มกีารตรวจนับสนิคา้ โดยใชร้ะบบหมุนเวยีน การ
ตรวจนับ ทุกเดอืน เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการจ่ายสนิค้าผดิพลาด และสรา้งความมัน่ใจได้ว่าสนิค้าคงคลงัของ
บรษิทัฯ ถกูตอ้งแมน่ยาํ 

3.1.5 ความเส่ียงจากอตัรากาํลงัคนและความสามารถของบคุลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธรุกิจ   

บรษิัทฯ มกีารทบทวนโครงสรา้งองค์กรและวเิคราะห์แผนความต้องการอตัรากําลงัคน และดําเนินการตาม
กระบวนการ สรรหา โดยคดัเลือกและเพิ่มช่องทางการสรรหาที่มีประสทิธิภาพ  และทําแผนพฒันาบุคลากรให้
สอดคล้องกบัการเตบิโตของธุรกจิ มกีารประชุมปรกึษาหารอืระหว่างผู้บรหิาร เพื่อพจิารณาผู้สบืทอดตําแหน่งงาน  
รวมถงึกระตุน้ใหพ้นักงานทีม่คีวามสามารถเลง็เหน็เป้าหมายและการเตบิโตในอนาคตทีช่ดัเจน และเร่งพฒันาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีภายหลงัการรบัโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทั ชลิแมทช ์จํากดัและบรษิทัย่อย สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มี
บุคลากรทีเ่พิม่ขึน้ และสามารถจดัการบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ เน่ืองจากบรษิทัฯ และบรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดั
และบรษิทัยอ่ย มธีุรกจิทีค่ลา้ยคลงึและเสรมิกนั มบุีคลากรดา้นงานขายและงานตดิตัง้ (Salesperson) ทีม่พีืน้ฐานความรู้
จากสายงานวศิวกรรมเครื่องกลและสิง่แวดลอ้มเป็นหลกัเช่นเดยีวกนั อกีทัง้มบุีคลากรส่วนงานสนับสนุนซึ่งสามารถ
ปฎบิตังิานรว่มกนัได ้

3.1.6 ความเส่ียงจากการเปล่ียนช่ือและเคร่ืองหมายการค้าของบริษทั  

ภายหลงัการรบัโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดัและบรษิทัยอ่ย บรษิทัฯ จะเปลีย่นชื่อเป็นบรษิทั 
หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์ จาํกดั (มหาชน) ในขณะทีบ่รษิทั ชลิแมทช ์จาํกดัและบรษิทัยอ่ย จะจดทะเบยีนเลกิกจิการ 
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ จะดาํเนินธุรกจิจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดบัเพลิง ระบบปรับอากาศ 
ระบบสขุาภิบาล และระบบความเย็น รวมทัง้ให้คําปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการให้บริการโซลชูัน่
ด้านวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพ์ดิจิตอล ภายใต้ช่ือบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชัน่ส์  จํากัด (มหาชน) เพื่อให้
สอดคล้องกบัขอบเขตการประกอบธุรกจิที่กวา้งขึน้ของบรษิัทฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้าของบรษิัทและคู่ค้าเกดิความ
สบัสนในการตดิต่อและจดจาํชื่อและเครือ่งหมายการคา้บรษิทัเดมิของบรษิทัฯ ในระยะสัน้ 
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อยา่งไรกต็ามจากประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกจิ  การรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทัเจา้ของตราสนิคา้ทีม่ ี
มายาวนาน และบรษิทัฯ มตีราสนิคา้ทีจ่ดัจาํหน่ายมากกวา่ 60 ตราสนิคา้ ทัง้ยงัใหบ้รกิารและสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอ
ลูกค้าจนเป็นที่ยอมรบั อกีทัง้มฐีานลูกค้าที่กว้างขวางมากกว่า 1,000 ราย บรษิทัฯ จงึมัน่ใจว่า หากบรษิัทฯ มกีาร
เปลีย่นชื่อและเครื่องหมายการคา้ของบรษิทั  บรษิทัฯ และทมีบุคคากรงานขายของบรษิทักม็คีวามสามารถตดิต่อและ
ประสานงานในการขายและใหบ้รกิารไดอ้ยา่งด ี

3.1.7 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของค่าความนิยม  

บรษิัทฯ ต้องบนัทึกค่าความนิยมจากมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนเพื่อซื้อและรบัโอนกิจการทัง้หมดของ
บรษิทั ชลิแมทช์ จํากดัและบรษิทัย่อย ซึ่งมมีูลค่าสงูกว่ามูลค่ายุตธิรรมของบรษิทั ชลิแมทช์ จํากดัและบรษิทัย่อย ณ 
วนัที่ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมด โดยผูส้อบบญัชจีะทําการทดสอบการดอ้ยค่าเป็น
ประจาํทุกงวดบญัช ีและตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี ดงันัน้บรษิทัฯ อาจจะมคีวามเสีย่งหากผูส้อบบญัชไีดพ้จิารณาแลว้
วา่คา่ความนิยมน้ีควรจะตอ้งมกีารดอ้ยคา่ ซึง่การดอ้ยคา่ดงักลา่วจะมผีลกระทบต่องบกําไรขาดทุนของบรษิทัฯ ในดา้น
ของกาํไรสทุธ ิสว่นของเจา้ของ และอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของเจา้ของ 

3.1.8 ความเส่ียงจากการควบรวมกิจการ  

จากการที่บริษัทฯ ได้รบัโอนธุรกิจของบรษิัท ชิลแมทช์ จํากัดและบรษิัทย่อย ซึ่งอาจจะมีหน่วยงานบาง
หน่วยงานทีม่คีวามซํ้าซอ้นกนั ทําใหเ้กดิค่าใชจ้่ายสว่นเกนิทีไ่ม่จาํเป็น และอาจจะไม่สามารถเลกิจา้งพนักงานไดด้ว้ย
ขอ้จํากดัต่างๆ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบรษิทัฯ และบรษิทั ชลิแมทช์ จํากดัและบรษิทัย่อย มธีุรกจิที่คล้ายคลงึและ
เสรมิกนั สง่ผลใหบ้รษิทัฯ สามารถจดัการใชท้รพัยากรทางธุรกจิ อาทเิช่น บุคลากรและระบบสนบัสนุนการบรหิารงาน
รว่มกนั ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้  

ทัง้น้ีบรษิทัฯใหค้วามสาํคญัต่อการวางแผนการบรหิารบุคลากรเพื่อรองรบัการรบัโอนกจิการ และมคีวามมัน่ใจ
ในศกัยภาพของบรษิทั ชลิแมทช์ จํากดัและบรษิทัย่อย เน่ืองจากมผีลติภณัฑ์ที่คล้ายคลงึและเสรมิกนักบัธุรกจิของ
บรษิทัฯ ทัง้ดา้นประเภทผลติภณัฑว์ศิวกรรมอาคาร และความต่อเน่ืองในกลุ่มลกูคา้เป้าหมายเดยีวกนัได ้ประกอบกบั
บรษิทัฯ และบรษิทั ชลิแมทช์ จํากดัและบรษิทัย่อยก่อตัง้และประกอบธุรกจิมายาวนาน มผีลการดําเนินงานทีม่กีําไร
อย่างต่อเน่ือง มเีครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รูจ้กั และมคีวามสมัพนัธ์ที่ดต่ีอลูกค้าและคู่ค้า ส่งผลให้บรษิทัฯ มโีอกาส
สรา้งรายได้ดว้ยเหตุผลสนับสนุนประกอบดว้ย การเพิม่สายธุรกจิและประเภทผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ การขยายฐาน
ลูกค้าในกลุ่มผู้รบัเหมาและที่ปรกึษางานระบบให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง และการเพิม่ความแขง็แกร่งใน
การรบัเหมางานโครงการตดิตัง้ใหก้บับรษิทัฯ และเพิม่โอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศมากขึน้ 
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4.       ทรพัยส์ินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ภายหลงัการรบัโอนกจิการ ตามขอ้มลูจากงบการเงนิรวมเสมอืน ของบรษิทัฯ บรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดั และบรษิทั ควิ ท ูเอส จาํกดั  ซึ่งจดัเตรยีม
โดยฝ่ายบรหิารและผ่านการสอบทานจาก บรษิทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจํากดัซึ่งเป็นผู้สอบบญัชทีี่อยู่ในบญัชทีี่สํานักงานเหน็ชอบ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบ มรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 

4.1 สินทรพัยถ์าวรที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ  

ตาราง 4.1    รายละเอียดสินทรพัยถ์าวรของบริษทัฯ ที่ใช้ในการประกอบธรุกิจที่สาํคญั  สรปุไดด้งันี้  

ประเภท / ลกัษณะทรพัยส์ิน 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

วนัที่ 30 มิถนุายน 2559  (ล้านบาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผกูพนั 

1. เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 0.90 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

2. เครือ่งตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 11.88 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

3. ยานพาหนะ 12.57 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

4. สนิทรพัยเ์พือ่เช่าและสาธติ 12.08 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

5. อุปกรณ์ระหวา่งตดิตัง้ 0.06 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

รวม 37.49   

4.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2559 บรษิทัฯ เป็นเจา้ของโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่มมีลูค่าสทุธติามบญัช ีจาํนวน 24.55 ลา้นบาท โดยมกีารตดัจาํหน่ายดว้ยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใชง้านของสนิทรพัย์
จาํนวน 5 ปี 
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4.3 สญัญาที่สาํคญัของบริษทัฯ 

4.3.1 สญัญาเช่าพืน้ที่ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ 

บรษิทัฯ ทาํสญัญาเชา่พืน้ทีอ่าคารเพือ่ใชเ้ป็นทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ โดยทาํสญัญาเชา่กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดของสญัญาเชา่ ดงันี้ 

ตาราง 4.2   สญัญาเช่าพืน้ที่ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ของบริษทัฯ 

ลาํดบั คู่สญัญา 
สถานที่เช่า ระยะเวลาการเช่า 1/ พืน้ที่ (ตร.ม.) 

เลขที่ ชัน้ ถนน / แขวง / เขต / จงัหวดั อายสุญัญาเช่า วนัเริ่มสญัญา วนัสิ้นสดุสญัญา 
1. ผูใ้หเ้ชา่  : บรษิทั หาญเอน็ยเินียริง่ จาํกดั  

ผูเ้ชา่  : บรษิทัฯ 
19/7-8  1- 4 อารซ์เีอ บลอ็คเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 
3 ปี 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2562 244 

2. ผูใ้หเ้ชา่  : บรษิทั หาญเอน็ยเินียริง่ จาํกดั  
ผูเ้ชา่  : บรษิทัฯ 

19/17 3 อารซ์เีอ บลอ็คเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

3 ปี 1 ม.ค. 2557 31 ธ.ค. 2559 55 
 19/17 4 55 
 19/18-19   3 59 
 19/18-19  4 117 
 19/20-22  1 36 
 19/20-22  ชัน้ลอย 27 
 19/20-22  2 22 
 19/20-22  3 209 
  19/20-22  4 67 

3. ผูใ้หเ้ชา่  : บรษิทั หาญเอน็ยเินียริง่ จาํกดั  
ผูเ้ชา่  : ชลิแมทช ์2/ 

19/7-8 4 อารซ์เีอ บลอ็คเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

3 ปี 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 59 37 
 19/18-22 2-4 3 ปี 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 59 365 
4. ผูใ้หเ้ชา่  : บรษิทั หาญเอน็ยเินียริง่ จาํกดั  

ผูเ้ชา่  : ควิ ท ูเอส 2/ 
19/7-8 1,4 อาร์ซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 
3 ปี 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 59 76 

 19/17-19 1, 2, ลอย,4 3 ปี 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 59 277 
 19/20-22 1, ลอย,4 3 ปี 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 59 255 

5. ผูใ้หเ้ชา่  : นายเจน ชาญณรงค ์
ผูเ้ชา่  : บรษิทัฯ 

19/6  2 อาร์ซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

3 ปี 15 ธ.ค. 57 14 ธ.ค. 60 65 
19/6  3 65 

6. ผูใ้หเ้ชา่  : นายเจน ชาญณรงค ์
ผูเ้ชา่  : ควิ ท ูเอส 2/ 

19/6  1 อาร์ซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

3 ปี 15 ม.ีค. 58 14 ม.ีค. 61 65 

หมายเหต ุ: 1/ เมือ่สญัญาสิน้สุดลง บรษิทัฯ หรอืผูเ้ชา่มสีทิธขิอเชา่ทรพัยส์นิตามสญัญาไดอ้กี 1 ปี นบัแต่วนัถดัจากวนัครบกาํหนดสญัญา ซึง่ผูใ้หเ้ชา่ยนิยอมใหต้่ออายุสญัญาเชา่ โดยผูเ้ชา่ตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบ
ล่วงหน้าไมน่้อยกวา่ 2 เดอืนก่อนทีส่ญัญาเช่าจะครบกําหนด ซึง่อตัราค่าเช่าของสญัญาเช่าทีม่กีารต่ออายุ อาจปรบัขึน้หรอืลงตามแต่คูส่ญัญาจะตกลงกนั แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของค่าเช่าเดมิ ทัง้นี้สาํหรบัสญัญาทีใ่กลค้รบ
กาํหนดสญัญาเชา่ บรษิทัฯอยูร่ะหวา่งดาํเนินการต่อสญัญาเชา่ 

 2/  สญัญาเชา่ของ ชลิแมทช ์หรอื ควิ ท ูเอส ซึง่บรษิทัฯ จะเป็นผูร้บัการโอนสทิธกิารเชา่ ณ วนัทีร่บัโอนกจิการ 
 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  

สว่นที ่1 (4) ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิ  หน้า 42 

4.3.2 สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้า 

ตาราง 4.3  รายละเอียดสญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้า 

ลาํดบั คู่สญัญา สถานที่เช่า 
ระยะเวลาการเช่า 

พืน้ที่ (ตร.ม.) 
อายสุญัญาเช่า วนัเริ่มสญัญา วนัสิ้นสดุสญัญา 

1. ผูใ้หเ้ชา่  : บรษิทั หาญเอน็ยเินียริง่ จาํกดั 

ผูเ้ชา่  : บรษิทัฯและควิทเูอส 

อาคารคลงัสนิคา้และชัน้เกบ็สนิคา้  
เลขที ่503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม. 

3 ปี 1/ 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 59 1,760 
3 ปี 1/ 4/ 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 59 722 

2. ผูใ้หเ้ชา่  : บรษิทั ภทัรฤทธิ ์1997 จาํกดั 

ผูเ้ชา่  : บรษิทัฯและควิทเูอส 

โกดงัสนิคา้  
เลขที ่38/43 หมู ่4 ถ.ลาํลกูกา ต.ลาํลกูกา อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี 

5 ปี 2/ 22 ก.ย. 56 22 ก.ย. 61 15 

5 ปี 2/ 4/ 22 ก.ย. 56 22 ก.ย. 61 
 

20 

3 บรษิทั ซมัโก เซอรว์สิ จาํกดั 4/ อาคารคลงัสนิคา้และชัน้เกบ็สนิคา้  
8, 1/35 และ 1/36 หมูท่ี ่15 ถ.คูข่นานมอเตอรเ์วย ์ 

แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.  

3 ปี 3/ 1 เม.ย. 57 31 ม.ี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 ม.ิย. 59 31 พ.ค. 62 300 

หมายเหต ุ: 1/ เมื่อสญัญาสิน้สุดลง บรษิทัฯ หรอืผูเ้ช่ามสีทิธขิอเช่าทรพัยส์นิตามสญัญาไดอ้กี 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัครบกําหนดสญัญา ซึ่งผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหต้่ออายุสญัญาเช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ใ้หเ้ช่า
ทราบล่วงหน้าไมน่้อยกวา่ 2 เดอืนก่อนทีส่ญัญาเชา่จะครบกําหนด  ซึง่อตัราคา่เชา่ของสญัญาเช่าทีม่กีารต่ออายุ  อาจปรบัขึน้หรอืลงตามแต่คูส่ญัญาจะตกลงกนั แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของคา่เช่าเดมิ ทัง้นี้สาํหรบัสญัญาที่
ใกลค้รบกาํหนดสญัญาเชา่ บรษิทัฯอยูร่ะหวา่งดาํเนินการต่อสญัญาเชา่ 

2/ ทบทวนสญัญาเชา่ทุกๆ 1 ปี 
3/  เมื่อสญัญาสิน้สุดลง บรษิทัฯ หรอืผูเ้ช่ามสีทิธขิอเช่าทรพัยส์นิตามสญัญาไดอ้กี 3 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัครบกําหนดสญัญา ซึง่ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหต้่ออายุสญัญาเช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ใ้หเ้ช่า
ทราบล่วงหน้าไมน่้อยกวา่ 2 เดอืนก่อนทีส่ญัญาเชา่จะครบกาํหนด  ซึง่อตัราคา่เชา่ของสญัญาเชา่ทีม่กีารต่ออายุ  อาจปรบัขึน้หรอืลงตามแต่คูส่ญัญาจะตกลงกนั  

4/ สญัญาเชา่ของ ชลิแมทช ์หรอื ควิ ท ูเอส ซึง่บรษิทัฯ จะเป็นผูร้บัการโอนสทิธกิารเชา่ ณ วนัทีร่บัโอนกจิการ 
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4.3.3 สญัญากรมธรรมป์ระกนัภยัทรพัยส์ิน 

บรษิทัฯ ได้ทําประกนัภยัความเสี่ยงภยัทรพัย์สนิ รวมถึงประกนัภยัสําหรบัเงนิ สําหรบัสต็อคสนิค้าและทรพัย์สนิทุกชนิดและได้เลอืก บรษิัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) เป็นผู้รบั
ประกนัภยั โดยมเีงือ่นไขความคุม้ครองทีค่รอบคลุมความเสีย่งภยัทุกชนิด และทุนประกนัรวม 125.08 ลา้นบาท ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

ตาราง 4.4   รายละเอียดสญัญากรมธรรมป์ระกนัภยัทรพัยส์ิน (บริษทัผูร้บัประกนัภยั : บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน))   

ประเภทกรมธรรม ์ บริษทัผู้รบัประกนั ทรพัยส์ินที่เอาประกนัภยั 
ทนุประกนั 

(ล้านบาท) 
ระยะเวลาประกนัภยั 

ผูเ้อา
ประกนัภยั 

1. กรมธรรมป์ระกนัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ  

(All Risk) 

บรษิทั อาคเนยป์ระกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)  

- สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุง   
ต่อเติม รัว้ ประตู ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น 

ระบบปรับอากาศ  ระบบประปา  ระบบไฟ ฟ้ า 
เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง ตรึงตรา อุปกรณ์เครื่องใช้
สํานักงาน ระบบ /เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ 

เครื่องใชต้่างๆ  เครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งทุก
ชนิด รถโฟลค์ลฟิท ์รวมถงึทรพัยส์นิทุกชนิดทีเ่ป็นของ
บรษิทัฯ และ/หรอื อยูภ่ายใตก้ารดแูลรกัษาของบรษิทัฯ 
ในฐานะผูร้กัษาทรพัย ์

-  สตอ็คสนิคา้  
 ขยายความคุม้ครองถงึการโจรกรรม 

 (จร.3) วงเงนิ  :  ไมเ่กนิ  5 ลา้นบาท การโจรกรรม 

 (จร.2) วงเงนิ  :  เตม็ทุนประกนั ประกนัเงนิ (ปง.2)  
 วงเงนิ  :  ไมเ่กนิ 1 ลา้นบาทต่อครัง้ และตลอด

ระยะเวลาประกนั 

 รวมถงึความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกในวงเงนิ :  

 ไมเ่กนิ 10 ลา้นบาทต่อครัง้ และตลอดระยะเวลาประกนั 

16.47 
 

 

 

 

 

 

 

108.61 

 

 

 

 

 

18 ก.ย.2559 – 18 ก.ย.2560 บรษิทัฯ 
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บรษิทั ชลิแมทช์ จํากดั และบรษิทั ควิ ทู เอส จํากดั ได้ทําประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ รวมถงึประกนัภยัสําหรบัเงนิ สําหรบัสต็อคสนิคา้และทรพัย์สนิทุกชนิด ภายใต้กรรมธรรม์ฉบบั
เดยีวกนั และได้เลอืก บรษิัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน)  เป็นผู้รบัประกนัภยั โดยมเีงื่อนไขความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสีย่งภยัทุกชนิด และทุนประกนัรวม 148.81 ล้านบาท ดงัมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ตาราง 4.5 รายละเอียดสญัญากรมธรรมป์ระกนัภยัทรพัยส์ิน (บริษทัผูร้บัประกนัภยั : บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน))   

ประเภทกรมธรรม ์ บริษทัประกนั ทรพัยส์ินที่เอาประกนัภยั 
ทนุประกนั 

(ล้านบาท) 
ระยะเวลาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั 

1. กรมธรรมป์ระกนัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ  

(All Risk) 

บรษิทั อาคเนยป์ระกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)  

- สิง่ปลูกสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมสว่นปรบัปรุงต่อเตมิ 

รัว้ ประตู ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบปรบั
อากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า เฟอรน์ิเจอร ์สิง่ตกแต่ง 
ตรึงตรา อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงาน ระบบ/เครื่อง
คอมพวิเตอร์ เครื่องมอื เครื่องใช้ต่างๆ  เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องทุกชนิด รถโฟล์คลิฟท์ รวมถึง
ทรพัยส์นิทุกชนิดทีเ่ป็นของบรษิทัฯ และ/หรอื อยูภ่ายใต้
การดแูลรกัษาของบรษิทัฯ ในฐานะผูร้กัษาทรพัย ์

-  สตอ็คสนิคา้  
 ขยายความคุม้ครองถงึการโจรกรรม 

 (จร.3) วงเงนิ  :  ไมเ่กนิ  5 ลา้นบาท การโจรกรรม 

 (จร.2) วงเงนิ  :  เตม็ทุนประกนั ประกนัเงนิ (ปง.2)  
 วงเงนิ  :  ไม่เกนิ 1 ลา้นบาทต่อครัง้ และตลอด

ระยะเวลาประกนั 

 รวมถงึความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกในวงเงนิ :  

 ไมเ่กนิ 10 ลา้นบาทต่อครัง้ และตลอดระยะเวลาประกนั 

13.51 

 

 

 

 

 

 

 

135.30 

 

 

 

 

 

18 ก.ย.2559 – 18 ก.ย.2560 ชลิแมทช ์จาํกดั  

และควิ ท ูเอส 1/ 

หมายเหต ุ: 1/ บรษิทัฯ เป็นผูร้บัโอนสทิธผิูเ้อาประกนัภยัจากบรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดั และบรษิทั ควิ ท ูเอส จาํกดั ณ วนัทีร่บัโอนกจิการ 

 

4.4 เครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการที่สาํคญั  

บรษิทัฯ ภายหลงัการรบัโอนกจิการเป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ / เครือ่งหมายบรกิาร  7  รายการ ดงันี้ 
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ตาราง 4.6   รายละเอียดเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการที่สาํคญัของบริษทัฯ   

ลาํดบัที่ รปูเครื่องหมายการค้า/บริการ เจ้าของกรรมสิทธิ์ เลขทะเบียน สาํหรบัสินค้า/บริการ ระยะเวลา 

1 

 

บรษิทัฯ บ41547 สาํหรบับรกิาร  
บรกิารจดัการขายอุปกรณ์เกีย่วกบัการดบัเพลงิ 

26 ธ.ค. 2550 - 25 ธ.ค. 2560 

2* 

 

บรษิทัฯ ค162287 สาํหรบัสนิคา้  
วาลว์ทอ่นํ้าทาํดว้ยโลหะ 

18 ต.ค. 2544 - 17 ต.ค. 2564 

3* 

 

บรษิทัฯ ค159795 สาํหรบัสนิคา้  
ชุดสายฉีดนํ้าดบัเพลงิ สายดบัเพลงิ ขอ้ต่อดบัเพลงิ 

4 ก.ย. 2544 - 27 ม.ิย. 2565  
 

4* 

 

บรษิทัฯ ค62121 สาํหรบัสนิคา้ เครือ่งดบัเพลงิ 20 ม.ิย. 2559 - 19 ม.ิย. 2569 
ยืน่คาํขอต่ออายุเมือ่ 20 เม.ย. 2559 และอยูร่ะหวา่ง

การรบัต่ออายโุดยกรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

5*  บรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดั 2/ คาํขอเลขที่
1035613 

ผลติภณัฑอ์ุปกรณ์ทาํความเยน็ ไดแ้ก่วาลว์ระบบ
ทาํความเยน็ อุปกรณ์ระบายความรอ้น อุปกรณ์ดดู

ความชืน้ และมาตรวดัความดนั  เป็นตน้ 

ยืน่คาํขอเมือ่วนัที ่18 เม.ย.2559 และอยูร่ะหวา่งรบั
จดทะเบยีนโดยกรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

6*  บรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดั 2/ คาํขอเลขที่
1035617 

สาํหรบัสนิคา้  
ทอ่ทองแดง ขอ้ต่อทองแดง ลวดเชื่อมทองแดง และ

ฉนวนกนัความรอ้น 

ยืน่คาํขอเมือ่วนัที ่18 เม.ย.2559 และอยูร่ะหวา่งรบั
จดทะเบยีนโดยกรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

7*  บรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดั 2/ คาํขอเลขที่
1035619 

สาํหรบัสนิคา้  
นํายาเคมทีาํความเยน็ 

ยืน่คาํขอเมือ่วนัที ่18 เม.ย.2559และอยูร่ะหวา่งรบั
จดทะเบยีนโดยกรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

หมายเหต ุ:  1/ สนิคา้ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของบรษิทั (ลาํดบัที ่2 - 7) เป็นสนิคา้จา้งผลติกบัผูผ้ลติสนิคา้ภายในประเทศหรอืต่างประเทศ 

          2/ บรษิทัฯ เป็นผูร้บัโอนสทิธติามคาํขอจากบรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดั ภายหลงัการรบัโอนกจิการ 
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4.5 นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

ปจัจุบนั บรษิทัฯ ไม่มกีารลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอนาคตบรษิทัฯ มนีโยบายลงทุนในธุรกจิอื่นที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง หรอืเอื้อประโยชน์กบัธุรกจิหลกัของ 
บรษิัทฯ โดยเป็นธุรกิจที่มศีกัยภาพและสามารถสรา้งผลกําไรให้แก่บรษิทัฯ ในระยะยาว  โดยหากเป็นการลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิัทฯ จะควบคุมหรอืกําหนดนโยบายการบรหิารงานเสมอืนเป็น
หน่วยงานหนึ่งของบรษิทัฯ  ตลอดจนการสง่ตวัแทนเขา้รว่มเป็นกรรมการตามสดัสว่นการถอืหุน้หรอืเป็นไปตามขอ้ตกลงรว่มกนัเป็นสาํคญั  สาํหรบัการลงทุนในบรษิทัรว่ม บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายเขา้ไป
ควบคุมมากนกั  ทัง้นี้การจะสง่ตวัแทนเขา้รว่มเป็นกรรมการของบรษิทัจะพจิารณาตามความเหมาะสม และขึน้กบัขอ้ตกลงรว่มกนั  โดยบุคคลดงักล่าว ตอ้งมคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมใน
การบรหิารกจิการของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มนัน้ๆ ซึง่ทาํหน้าทีต่ดิตามการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม อยา่งใกลช้ดิ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีบ่รษิทัฯ ไดก้าํหนดไว ้
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 5.   ข้อพิพาททางกฎหมาย 

-ไมม่-ี  
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6.    ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมลูทัว่ไป 

ก. บริษทั   

บรษิทั : บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์ จาํกดั (มหาชน) 

ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที ่19/20-22 อารซ์เีอ บลอ็คเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8  
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310  

ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกจินําเข้า และจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร 
ได้แก่ ระบบดบัเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล และระบบความ
เย็น รวมทัง้ให้คําปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการ
ให้บริการโซลชูัน่ด้านวิศวกรรมสําหรับระบบพิมพ์ดิจิตอล 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107557000217 

โทรศพัท ์ : 02-203-0868 

โทรสาร : 02-203-1504 

เวบ็ไซต ์ : www.harn.co.th 
 

ข. บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ   

1. นายทะเบียนหลกัทรพัย ์   

บรษิทั : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ : 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 

2. ผูส้อบบญัชี   

บรษิทั : บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจาํกดั 

ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ที่ 23-27 ถนนสาทรใต ้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์ : 02-034-0000 

โทรสาร : 02-034-0010 
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6.2 ข้อมลูสาํคญัอ่ืน 

-ไมม่-ี 
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สวนที่ 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7.  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

7.1.1  หุนสามัญ 

ภายหลังการรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน      
และเรียกชําระแลว จํานวน 292,250,000 บาท โดยเปนหุนสามัญ จํานวน 584,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไว               
หุนละ 0.50 บาท  

7.2 โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ 

   รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 

รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 15 รายแรกของบริษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช 
จํากัด และบริษัทยอย อางอิงขอมูลการปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 4 ตุลาคม 2559 มีดังนี้ 

ลําดับ รายช่ือผูถือหุน 
กอนการรับโอนกิจการ  จํานวนหุนเพิ่มทุน  หลังการรับโอนกิจการ 2/3/

ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559   
จํานวนหุน  รอยละ จํานวนหุน   รอยละ  จํานวนหุน  รอยละ

1 นามสกุลชาญณรงค  1/       

  นาง สิริมา 4/ เอี่ยมสกุลรัตน          35,067,520 10.02%         28,777,921  12.27% 63,845,441 10.92% 

  นาย เจน ชาญณรงค          33,970,700 9.71%         63,258,440  26.98% 97,229,140 16.64% 

  บริษัท NICE NOBLE LIMITED          33,020,000 9.43% 40,296,475 17.18% 73,316,475 12.54%
  น.ส. นพพร  ชาญณรงค                97,200 0.03%         28,777,944  12.27% 28,875,144 4.94% 

  นาย หาญ ชาญณรงค           1,000,000 0.28%                      -   0.00%   1,000,000 0.17% 

  นาง ประยูรศรี ชาญณรงค              733,900 0.21%                      -   0.00%      733,900 0.13% 

  รวมนามสกุลชาญณรงค 1/        103,889,320 29.68%   161,110,780  29.68% 265,000,100 68.70% 

2 นามสกุลสุขชัย 1/   

  นาย วิรัฐ สุขชัย          86,743,377 24.78%                      -   0.00% 86,743,377 14.84% 

  นาง นพรัตน สุขชัย          13,000,000 3.72%                      -   0.00% 13,000,000 2.22% 

  นาย วิโรจน สุขชัย           1,800,000 0.51%                      -   0.00%   1,800,000 0.31% 

  นาย วิสุทธิ์ สุขชัย                80,000 0.03%                      -   0.00%       80,000 0.01% 
  รวมนามสกุลสุขชัย 1/        101,623,377 29.04%                     -   0.00% 101,623,377 17.38%
3 นามสกุลตรีเพ็ชร 1/    
  นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร          5,026,580 1.44%        15,815,862  6.74% 20,842,442 3.57%
  น.ส. ธารดา ตรีเพ็ชร                     -   0.00%          7,504,024  3.20%   7,504,024 1.28%
  รวมนามสกุลตรีเพ็ชร 1/          5,026,580 1.44%        23,319,886  3.99% 28,346,466 4.85%
4 นาย วสันต นันทขวาง                     -   0.00%        28,140,000  12.00%  28,140,000 4.81%
5 น.ส. ปนัดดา ทองเหลีย่ม                     -   0.00%        14,832,149  6.33%  14,832,149 2.54%
6 นาย ประชา พรอมพรชัย         11,037,599 3.15%                     -   0.00%  11,037,599 1.89%
7 น.ส. วิญู นานา         10,621,500 3.03%                     -   0.00%  10,621,500 1.82%
8 นาย ชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ          9,615,600 2.75%                     -   0.00%    9,615,600 1.64%
9 นาง วลีรัตน เชื้อบุญชัย          6,100,161 1.74%          2,328,480  0.99%    8,428,641 1.44%
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ลําดับ รายช่ือผูถือหุน 
กอนการรับโอนกิจการ  จํานวนหุนเพิ่มทุน  หลังการรับโอนกิจการ 2/3/

ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559   
จํานวนหุน  รอยละ จํานวนหุน   รอยละ  จํานวนหุน  รอยละ

10 น.ส. อุไรรัตน หาญทวีภัทร          6,692,164 1.91%                     -   0.00%    6,692,164 1.14%
11 นาย ภาคภูมิ วองไพฑูรย          3,673,600 1.05%          2,663,925  1.14% 6,337,525 1.08%
12 นาย รัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท          3,384,307 0.97%                     -   0.00% 3,384,307 0.58%
13 นาง ชลธ ี แปลกประจิตต         2,780,409 0.79%                     -   0.00% 2,780,409 0.48%
14 นาง พจรี โลหชิตรานนท          2,500,000 0.71%                     -   0.00% 2,500,000 0.43%
15 น.ส. อุฬาริน ชัญญวงศศักด์ิ               24,049 0.01%          2,104,780  0.90% 2,128,829 0.36%
  ผูถือหุนอื่นๆ         83,031,334 23.72%                     -   0.00% 83,031,334 14.21%

  รวม            350,000,000 100.00%       234,500,000  100.0% 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 ทําใหผูถือหุนของ CM แตละรายจึงไมมีหนาที่ในการทําคําเสนอซื้อภายใตประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน              
ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ 

 4/  นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค 
 5/  Nice Noble Limited เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหนาที่ดูแลกองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค 

โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของกองทรัสตดังกลาว 

สรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร  ส้ินสุด  ณ  วันท่ี  4 ตุลาคม 2559 และ
ภายหลังการรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย  

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน 
ณ วันท่ี เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

31-ธ.ค.-58 4-ต.ค.-59 
ภายหลังรับ
โอนกิจการ 4-ต.ค.-59 

ภายหลังรับ
โอนกิจการ 

  กรรมการบริษัท           
1 นายวิรัฐ สุขชัย 86,392,790 86,743,377 86,743,377 350,587 -
2 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย 6,003,127 6,100,161 8,428,641 97,034 2,328,480
3 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 35,067,520 35,067,520 63,845,441 - 28,777,921
4 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 4,038,000 3,673,600 6,337,525 (364,400)  2,663,925
5 นายถกล นันธิราภากร 1/ - - - - -
6 นายโสตถิธร มัลลิกะมาส 1/ - - - - -
7 นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน1/ - - - - -
8 นายสุพจน  เธียรวุฒิ 1/ - - - - -
9 นายวสันต  นันทขวาง - - 28,140,000 - 28,140,000
10 นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร 4,926,580 5,026,580 20,842,442 100,000  15,815,862 

  ผูบริหาร    

1 นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท  1,130,580 1,186,322 1,186,322 55,742 -
2 นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย - 28,972 28,972 28,972  -

หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ 
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7.3 นโยบายจายเงินปนผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหักสํารองตางๆ 
ทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึ่งการพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยู
กับกระแสเงินสด  ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  การจายชําระคืนเงินกูยืม  
เง่ือนไขและขอกําหนดในสัญญาตางๆ ท่ีบริษัทฯ ผูกพันอยู รวมท้ังขอจํากัดทางกฎหมาย  ความจําเปนและความ
เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต   

ท้ังนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาล  ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนครั้งคราว 
เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้นได  โดยจะตองรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ ในการประชุม
คราวถัดไป 

ขอมูลการจายเงนิปนผลของบริษทัฯ                
 กอนการรับโอนกิจการท้ังหมด                      

ของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย 
ป  2558 ป  2557 ป  2556 

เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) - - -
เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.10 0.15 15.23
หุนปนผล (บาท/หุน) - - -
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.13 0.25 9.41
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 75.75 86.63 161.86
ราคาพาร (บาท/หุน) 0.50 0.50 10.0
จํานวนหุนสามัญ ณ วันส้ินงวด (หุน) 350,000,000 350,000,000 6,500,000

หมายเหตุ  :   ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตามหลักเกณฑที่กําหนดไว         
ในมาตรา 47 ทวิแหงประมวลรัษฎากร   
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8.   โครงสร้างการจดัการ 

แผนผงัโครงสร้างองคก์รของบริษทั หาญเอน็จิเนียริ่ง โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(วริฐั สุขชยั) 

คณะกรรมการความปลอดภยั 
เลขานุการบริษทั 

(วรนิกาญจน์ ธรีะอมัรานนท)์ 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานขาย

ทัว่ไป 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานขาย
โครงการ 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงาน

ขายปิโตรเคม ี

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานขาย 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานขาย 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานบรกิาร 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานบรหิารทัว่ไป 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานการเงนิ 

(วศิษิฏ ์วชริลาภไพฑรูย)์ 

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
ธรุกิจระบบทาํความเยน็ 

(วสนัต ์นนัทขวา้ง) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
ธรุกิจระบบดบัเพลิง ปรบัอากาศและสขุาภิบาล 

(วริฐั สุขชยั) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
ธรุกิจระบบพิมพด์ิจิตลั 

(ธรรมนูญ ตรเีพช็ร) 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ด้านปฏิบตัิการ 

(วลรีตัน์ เชือ้บุญชยั) 

ฝา่ยทรพัยากรบุคคล 

ฝา่ยธุรการสาํนกังาน 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานสนบัสนุน

วศิวกรรม 

ฝา่ยจดัซือ้ 

ฝา่ยคลงัสนิคา้และจดัสง่ 

ฝา่ยการเงนิ 

ฝา่ยบญัช ี

ฝา่ย ICT 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ด้านกาํกบัดแูลกิจการ 

(วรนิกาญจน์ ธรีะอมัรานนท)์ 

ฝา่ยบรหิารระบบคุณภาพ 

ฝา่ยกาํกบัดแูลกจิการ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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โครงสรา้งการจดัการภายในของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  

ซึง่ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีุณสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 

และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.1  คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่ 1 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มกีรรมการรวมทัง้สิน้ 10 ทา่น ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 6 

ทา่น และกรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 4 ทา่น ดงัน้ี  

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1.  ดร. ถกล  นนัธริาภากร ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ   
และประธานกรรมการตรวจสอบ  

2.  นายวริฐั  สขุชยั กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3.  นางสริมิา  เอีย่มสกุลรตัน์ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

4.  นางวลรีตัน์  เชือ้บุญชยั กรรมการ  กรรมการบรหิาร 

5.  นายภาคภมู ิ วอ่งไพฑรูย ์ กรรมการ  

6.  นายวสนัต ์ นนัทขวา้ง* กรรมการ  กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7.  นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร* กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8.  ดร. โสตถธิร  มลัลกิะมาส กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

9.  นางสาววรนุช  สไุพบลูยพ์พิฒัน์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

10. ดร.สพุจน์ เธยีรวฒุ*ิ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

หมายเหตุ :  * ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้นายวสนัต ์

นนัทขวา้ง และ นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร เป็นกรรมการบรษิทัฯ  และดร.สพุจน์ เธยีรวฒุ ิเป็นกรรมการอสิระ   
 ** ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2559 มมีตแิต่งตัง้ นายวสนัต์ นันทขวา้ง 

และ นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรหิารและกรรมการบรหิารความเสีย่ง และแต่งตัง้ ดร.สพุจน์ เธยีร
วฒุ ิดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2559 

โดยมนีางวรนิกาญจน์ ธรีะอมัรานนท ์เป็นเลขานุการบรษิทั  

ทัง้น้ี ภายหลงัจากการรวมกจิการ บรษิทัฯ จะมกีรรมการอสิระทัง้สิน้ 4 ท่าน และมกีรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 

3 ท่าน ซึ่งทําให้บรษิทัฯ มโีครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัที่มกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั และมกีรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการ
อสิระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ครบถว้นทุกประการ  
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กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

ภายหลังจากการรวมกิจการกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบด้วย นายวิร ัฐ สุขชัย          

นายวสนัต์ นันทขวา้ง นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร นางสริมิา เอี่ยมสกุลรตัน์ นางวลรีตัน์ เชื้อบุญชยั กรรมการสองใน 

หา้คนลงนามรว่มกนั 

การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ 

การเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร สรปุไดด้งัน้ี 

ช่ือ – สกลุ 

การเข้าร่วมประชมุ / การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 

ปี 2558 งวดหกเดือนปี 2559 

คณะกรรม 
การบริษทั 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การบริหาร 

คณะกรรม 
การบริษทั 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การบริหาร 

1. นายวริฐั  สขุชยั 4/4  12/12 3/3  16/16 

2. นางสริมิา  เอีย่มสกุลรตัน์ 4/4  12/12 3/3  16/16 

3. นางวลรีตัน์  เชือ้บุญชยั 4/4  12/12 3/3  16/16 

4. นายภาคภูม ิ วอ่งไพฑรูย ์ 4/4   3/3   

5. นายถกล  นนัธริาภากร 4/4 4/4  3/3 2/2  

6. นายโสตถธิร  มลัลกิะมาส 4/4 4/4  3/3 2/2  

7. นางสาววรนุช  สไุพบลูยพ์พิฒัน์ 4/4 4/4  3/3 2/2  

หมายเหต ุ:  *  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้นายวสนัต ์

นนัทขวา้ง และ นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร เป็นกรรมการบรษิทัฯ  และดร.สพุจน์ เธยีรวฒุ ิเป็นกรรมการอสิระ   
 ** ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2559 มมีตแิต่งตัง้นายวสนัต ์นนัทขวา้ง และ 

นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร ดํารงตําแหน่งกรรมการบรหิารและกรรมการบรหิารความเสีย่ง และแต่งตัง้ ดร.สุพจน์ เธยีร
วฒุ ิดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2559 

8.2  ผูบ้ริหาร 

บรษิัทฯ มนีโยบายที่จะสรรหาผู้บรหิารโดยคดัเลอืกบุคคลที่มคีวามรู ้ ความสามารถ  และมปีระสบการณ์     

ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ  โดยดําเนินการคดัเลอืกตามระเบยีบเกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล และจะต้องได้รบั 

การอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกและแต่งตัง้บุคคลเขา้ดํารงตําแหน่ง ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร
และกรรมการผูจ้ดัการ  ซึ่งกรรมการผูจ้ดัการไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกจิของบรษิทัฯ บรรจุเขา้เป็นพนกังานในระดบัต่างๆ  

ทัง้น้ี การแต่งตัง้หวัหน้า หรอืผู้รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รบั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)                                                                                                    

สว่นที ่2 (8) โครงสรา้งการจดัการ  หน้า 56 

 

ณ วนัที ่1 ธนัวาคม 2559  คณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  มจีาํนวน 6  ทา่น ประกอบดว้ย  

ลาํดบั ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 
1. นายวริฐั สขุชยั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และรกัษาการกรรมการ

ผูจ้ดัการธุรกจิระบบดบัเพลงิ ปรบัอากาศและสขุาภบิาล 

2. นายวสนัต ์ นนัทขวา้ง กรรมการผูจ้ดัการธุรกจิระบบทาํความเยน็  

3. นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร กรรมการผูจ้ดัการธุรกจิระบบพมิพด์จิติลั 

4. นางวลรีตัน์ เชือ้บุญชยั ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการดา้นปฏบิตักิาร 
5. นางวรนิกาญจน์ ธรีะอมัรานนท ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการดา้นกาํกบัดแูลกจิการ 
6. นายวศิษิฎ์ วชริลาภไพฑรูย ์ ผูอ้าํนวยการสายงานการเงนิ 

8.3   เลขานุการบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2559  เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2559  ไดม้มีตแิต่งตัง้นางวรนิกาญจน์   

ธรีะอมัรานนท ์เป็นเลขานุการบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) เพือ่ทาํหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

1. ดแูลและใหค้าํแนะนําเบือ้งตน้แก่คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารเกีย่วกบักฎเกณฑ ์และกฎหมายต่างๆ 

ทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งทราบ  
2. ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั  รบัผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุม

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ บนัทกึรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองทีป่ระชุมดงักลา่ว  
3. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารสาํคญัของบรษิทั ไดแ้ก่  

3.1  ทะเบยีนกรรมการ 
3.2 หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั รายงานประจําปี

ของบรษิทัฯ  

3.3 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

4. การเก็บรกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการและผู้บรหิาร (หมายถงึ กรรมการและผู้บรหิารที่มี
หน้าทีร่ายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหบ้รษิทัทราบ)  

5. ดาํเนินการและรบัผดิชอบอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

6. ทัง้น้ี นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Company Secretary Program 

(CSP) รุ่นที่ 72/2016 ปี 2559 หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16/2016 ปี 2559 

และหลกัสตูร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุน่ที ่36/2016 ปี 2559 แลว้  

บรษิัทฯ ได้กําหนดคุณสมบตัิของเลขานุการบรษิัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ด้าน เช่น อาย ุ

คุณวุฒิด้านการศึกษา ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสมัพันธ์ที่ด ี

ความสามารถในการเป็นผูป้ระสานงานทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมถงึการประชาสมัพนัธแ์ละดแูลภาพพจน์
ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ในกรณีที่เลขานุการบรษิทัพ้นจากตําแหน่งหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที่ได้ให้
คณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัคนใหม่ภายในเกา้สบิ (90) วนั นับแต่วนัที่เลขานุการบรษิทัคนเดมิ
พน้จากตําแหน่ง หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที่  และใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจมอบหมายใหก้รรมการคนใด คน
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หน่ึงปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนในช่วงเวลาดงักล่าว ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้
ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก)  กรรมการ 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2559  มมีตอินุมตักิารกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการบรษิทั 15,000 

กรรมการบรษิทั 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 

หมายเหต ุ:  เงือ่นไขการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ 

1. คณะกรรมการบรษิัทที่มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของ
บรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

2. เน่ืองจากกรรมการหลายท่านไดด้ํารงตําแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ หลายตําแหน่ง
ดว้ยกนั ดว้ยเหตุน้ี จงึกาํหนดใหไ้มม่คี่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) 

และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) 

3. คณะกรรมการของบรษิทัและคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัใน
รปูของเงนิรางวลัเบีย้ประชุมบาํเหน็จโบนสัหรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นๆตามขอ้บงัคบัหรอื
ตามที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะพจิารณาซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะ
กําหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรอืจะให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนัน้ให้
ได้รบัเบี้ยเลี้ยงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัทโดยจะต้องไม่กระทบกระเทือนสทิธขิอง
พนกังานและลกูจา้งของบรษิทั ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการและ
ผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั นอกจากน้ีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ดงักล่าวนัน้จะต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบัการดํารงคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะกาํหนด 

4. ให้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้พจิารณาว่า เห็นควรจะให้มกีารจ่ายผลตอบแทนประจําปี ให้กรรมการ
เมื่อใด รวมทัง้ให้พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนประจําปี อาทิเช่น การจ่าย
ผลตอบแทนประจาํปี ใหจ้่ายใหก้รรมการทุกคนทีย่งัคงดํารงตําแหน่งอยู่ กรณีทีก่รรมการคนใดเพิง่เขา้
ดํารงตําแหน่งและยงัไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจาํปี อาจจะจ่ายตามสดัส่วนของระยะเวลาของ
การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการคนนัน้ 

 

นอกจากน้ี ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 อนุมัติการจ่าย       

โบนัสกรรมการประจําปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านรวมกนัไม่เกิน 

2,000,000 บาท  
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ในปี 2558 และ งวดหกเดอืนปี 2559 บรษิทัฯ จา่ยคา่ตอบแทนเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการ ดงัน้ี   

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนเบีย้ประชมุ (บาท) 

ปี 2558 งวดหกเดือนปี 2559 

คณะกรรม 
การบริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การบริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1.  นายถกล  นนัธริาภากร ประธานกรรมการ*/ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

50,000 60,000 45,000 30,000 

2.  นายวริฐั  สขุชยั กรรมการ - - - - 

3.  นางสริมิา  เอีย่มสกุลรตัน์ กรรมการ 40,000 - 30,000 - 

4.  นางวลรีตัน์  เชือ้บุญชยั กรรมการ - - - - 

5.  นายภาคภมู ิ วอ่งไพฑรูย ์ กรรมการ 50,000 - 30,000 - 

6.  นายโสตถธิร  มลัลกิะมาส กรรมการตรวจสอบ 40,000 40,000 30,000 20,000 

7.  นางสาววรนุช สไุพบลูยพ์พิฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 40,000 40,000 30,000 20,000 

รวม 220,000 140,000 165,000 70,000 

หมายเหต ุ:  *  ที่ ป ระชุ มคณ ะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่  2/2558 เมื่ อ วันที่  14 พฤษภาคม  2558 มีมติแต่ งตั ้ง                   
นายถกล นันธริาภากร เขา้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ แทน นายภาคภูม ิว่องไพฑูรย์ ตัง้แต่วนัที ่     
1  มถุินายน  2558 เป็นตน้ไป  ทัง้น้ี นายภาคภมู ิ วอ่งไพฑรูย ์ ยงัคงดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบรษิทั  

  **   ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้
นายวสนัต ์นนัทขวา้ง และ นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร และดร.สุพจน์ เธยีรวุฒ ิเป็นกรรมการบรษิทัฯ  และดร.
สพุจน์ เธยีรวฒุ ิเป็นกรรมการอสิระ      

(ข)  ผูบ้ริหาร 

ในปี 2558 และงวดหกเดอืนปี 2559  บรษิทัฯ  จา่ยคา่ตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ดงัน้ี   

ค่าตอบแทน 
งวดหกเดือนปี 2559 ปี 2558 

จาํนวน    
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

จาํนวน (ราย) ค่าตอบแทน 
(บาท) 

เงนิเดอืน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบ
กองทุนสาํรองเลีย้งชพี EJIP และผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน  

2 4,182,925  2 7,435,855 

 

8.4.2  ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไมม่-ี 

 

8.5 บคุลากร 

8.5.1  จาํนวนบคุลากร 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จํานวนทัง้สิ้น 115 คน โดยมี
ค่าตอบแทนพนักงานโดยประมาณทัง้สิน้ 31.22 ลา้นบาท และภายหลงัการรวมกจิการบรษิทัฯ จะมพีนักงาน       

(ไมร่วมผูบ้รหิาร) โดยประมาณจาํนวนทัง้สิน้ 250 คน 

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

พนักงานของบรษิทัฯ จะไดร้บัผลตอบแทนในรปูแบบค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ และค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่
ตวัเงนิ ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน โบนสัประจาํปี คา่ล่วงเวลา ค่านายหน้า เงนิรางวลัจงูใจ และ
สวสัดกิารอื่นในรปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงนิที่สําคญั ได้แก่ กองทุนเงนิสํารองเลี้ยงชพีพนักงาน ซึ่งบรหิารโดยบรษิัท
จดัการกองทุนรบัอนุญาต  โดยปฏบิตัติามขอ้กําหนดของพระราชบญัญตักิองทุนสํารองเลี้ยงชพี พ.ศ.2542      

โดยอัตราเงนิสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน  นอกจากน้ี บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้
พนักงาน  ใชส้ทิธใินการเลอืก หรอืเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุนทีเ่หมาะสมกบัตนเอง และระดบัความเสีย่ง
ทีย่อมรบัไดข้องแต่ละบุคคล โดยกําหนดใหเ้ลอืกหรอืเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุนไดปี้ละ 2 ครัง้ การจดัทํา
ประกนัชวีติและประกนัสุขภาพกลุ่มให้กบัผู้บรหิารและพนักงาน ซึ่งวงเงนิผลประโยชน์พนักงานแต่ละคนจะ
แตกต่างกนัไปตามตําแหน่ง และระดบัความเสีย่งของการปฏิบตัิงาน  จดัโครงการสะสมหุ้น (EJIP) สําหรบั
พนักงาน เพื่อให้โอกาสพนักงานเป็นเจา้ของบรษิทัร่วมกนั และถอืเป็นสว่นหน่ึงของเงนิออม เพื่อสรา้งความ
มัน่คงทางการเงนิใหก้บัพนกังานในระยะยาว นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้่าตอบแทนแก่พนกังานในรปูแบบการ
ใหทุ้นการศกึษาพนกังานทัง้ระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญาโท รวมถงึสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการฝึกอบรม สมัมนา
ต่างๆ ทัง้การฝึกอบรมสมัมนาภายในองคก์ร และภายนอกองคก์รอยา่งเหมาะสม 

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัในรอบระยะเวลา  3  ปีท่ีผา่นมา 

-ไมม่-ี 

8.5.4 นโยบายในการพฒันาบคุลากร 

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสมํ่ าเสมอ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ  ความรู้
ความสามารถ อนัจะสามารถสรา้งผลงาน ความแขง็แกร่งใหก้บัองคก์ร และเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบักบั
การแขง่ขนัทางธุรกจิ โดยใหโ้อกาสแก่พนกังานในการพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพทีม่ใีหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

รวมทัง้ สง่เสรมิใหพ้นกังานไดม้โีอกาสในการเรยีนรู ้การฝึกอบรม เพือ่เพิม่พนูความรู ้ความสามารถ ศกัยภาพ 

และประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการเตบิโตขององค์กร โดยจดัให้มกีารอบรมประจําปีทัง้ภายในและ
ภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรบัผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ  นอกจากน้ี บริษัทยงัได้ให้
ความสําคัญกับการติดตามและวดัผลในด้านความรู้ที่ได้รบั และความสามารถในการนําความรู้นัน้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน ตลอดจนการถ่ายทอดองคค์วามรูท้ีม่ใีหก้บัทมีงานและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)                                                                                                    

สว่นที ่2 (9) การกาํกบัดแูลกจิการ  หน้า 60 

9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

9. 1    นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯมคีวามมุ่งมัน่ที่จะเป็นบรษิทัฯชัน้นําที่ให้บรกิารโซลูชัน่ด้านวศิวกรรมงานระบบอาคาร สรา้งความ
เชื่อถอืแก่นักลงทุน ตลอดจนผูม้มีสี่วนไดส้่วนเสยีในการดําเนินธุรกจิ เพิม่มูลค่าขององค์กรและสง่เสรมิการเตบิโต
อย่างยัง่ยนื ตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการอนัเป็นสากล บรษิทัฯไดก้ําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ เพื่อเป็น
กรอบในการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. คณะกรรมการบรษิัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และ
รบัผดิชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ และยดึมัน่ในหลกัการกํากบัดูแล
กจิการทีด่ ี5 ประการ  (REACT)  อนัไดแ้ก่   
 Responsibility  

มคีวามสาํนึกรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความตัง้ใจ ความสามารถ และ ประสทิธภิาพที่
เพยีงพอ 

 Equitable Treatment 
ปฎบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุม่อยา่งเทา่เทยีมกนัดว้ยความเป็นธรรม  

 Accountability 
มคีวามรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระทาํของตนเองและของผูอ้ื่นทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของตน สามารถชีแ้จงและอธบิายการตดัสนิใจนัน้ได ้ 

 Creation of Long Term Value 
มวีสิยัทศัน์ในการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่องคก์รในระยะยาว 

 Transparency  
มคีวามโปร่งใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได ้และ เปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่
เกีย่วขอ้ง เป็นแนวทาง ดว้ยความเขา้ใจ เชื่อมัน่ และ ศรทัธาโดยถอืเป็นกจิวตัร จนเป็นวฒันธรรม
ทีด่ขีององคก์ร 

2.  คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทสําคญัร่วมกบัผู้บรหิารในการกําหนดวสิยัทศัน์ กลยุทธ์ นโยบาย และ
แผนงานที่สําคญัของบรษิัทฯ  รวมทัง้จดัโครงสรา้งการบรหิารที่สอดคล้องและสมัพนัธ์กนัอย่างเป็น
ธรรมระหวา่งคณะกรรมการบรษิทั  ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้  และมกีารวางแนวทางการบรหิารจดัการและ
การดําเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม  รวมทัง้ต้องดําเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าระบบบัญชีรายงาน
ทางการเงนิและการสอบบญัช ีมคีวามน่าเชื่อถอื 

3.  คณะกรรมการบรษิทั และผู้บรหิาร  จะต้องเป็นผู้นําในเรื่องจรยิธรรม และเป็นตวัอย่างในการปฏิบตัิ
หน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ ยตุธิรรม โปรง่ใสตรวจสอบได ้ 

4.  คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน  จะยดึมัน่ความเป็นธรรมโดยปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีทุกฝา่ยอยา่งเทา่เทยีม พรอ้มกบัดแูลสอดสอ่ง ควบคุม ป้องกนัการตดัสนิใจหรอืการกระทาํใดๆ 
ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

5.  คณะกรรมการบรษิทั ตอ้งดาํเนินการใหม้รีะบบทีต่่อตา้นคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ  เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่
ฝา่ยบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัและปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

6.  การปฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ถอืเป็นตวัชีว้ดัทีส่าํคญัในการประเมนิผลการ
บรหิารจดัการทางธุรกจิของคณะกรรมการบรษิทักบัผูบ้รหิาร  และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
พนกังานทุกคน 
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9.2   คณะกรรมการชดุย่อย 
คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  คณะกรรมการบรหิาร 
  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
เพื่อกลัน่กรองและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณาหรอืรบัทราบ  ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวมสีทิธหิน้าที่ตามทีไ่ดก้ําหนดไวใ้น
ขอบเขตอาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ  

9.2.1   คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. 

กําหนด จํานวน 3 คน โดยมอีย่างน้อย 1 ท่านทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถอื
ของงบการเงนิ ดงัน้ี 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
ดร. ถกล นนัธริาภากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ดร. โสตถธิร มลัลกิะมาส กรรมการตรวจสอบ  
นางสาววรนุช สไุพบลูยพ์พิฒัน์ กรรมการตรวจสอบ  

โดยม ีดร. ถกล นันธริาภากร เป็นผู้มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงนิ โดยจบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics, 
University of Arkansas, U.S.A.  ปจัจุบนัดํารงตําแหน่ง Adjunct Professor มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และผ่าน
การอบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547 แล้ว  และมี นายวิศิษฎ์ วชิรลาภ
ไพฑรูย ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตัง้แต่วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ กรรมการ

ตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ให้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้  กรณีที่ตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ  ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่ี
คุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมจีํานวนครบตามที่คณะกรรมการบรษิัท
กาํหนด โดยบุคคลทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่
ตนแทน 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บรษิัทฯมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล

อย่างเพียงพอโดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บรหิารที่รบัผดิชอบจดัทํารายงาน
ทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจาํปี   

2. สอบทานให้บรษิัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และอาจจะเสนอแนะให้มกีารสอบทานหรอืตรวจสอบ
รายการใดทีเ่หน็ว่าจําเป็นและเป็นสิง่สาํคญั พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการปรบัปรุงแก้ไขระบบ
การควบคุมภายใน  พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ใหค้วามเหน็ชอบในการ
พจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบ
เกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพจิารณาขอบเขตการปฏบิตังิาน แผนการตรวจสอบประจําปี 
และงบประมาณ รวมทัง้บุคลากรว่า เหมาะสม สอดคลอ้งกบัขอบเขตการปฏบิตังิาน และเพยีงพอที่จะ
สนบัสนุนงานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3.  สอบทานใหบ้รษิทัฯปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย นโยบายกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

4.  พจิารณา คดัเลอืกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าที่ เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้
รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.   พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์  ทัง้น้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

6.  จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้น รายงานประจําปีของบรษิทัฯ ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 
  ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ     

แต่ละทา่น 
 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที ่
 รายงานอื่นใดทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้น้ี ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยตรง และกรรมการบริษัทฯยงัคงมีความรบัผิดชอบในการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯต่อบุคคลภายนอก 

8. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทํา
ดงัต่อไปน้ี  ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขภายในระยะเวลา
ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่าํคญัในระบบการควบคุมภายใน 
 การฝา่ฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไมด่าํเนินการให้
มีการปรบัปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานว่ามรีายการหรอืการกระทําตามวรรคหน่ึงต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัย ์ 

9.   สรปุภารกจิของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบรษิทัทราบ   
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ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบมอีํานาจในการดําเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรอื
ลกูจา้งของบรษิทัฯมาร่วมประชุมหารอื ชีแ้จง หรอืตอบขอ้ซกัถามในเรื่องที่เกี่ยวกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  การปรกึษาหารอืผู้เชี่ยวชาญหรอืที่ปรกึษาของบรษิัทฯ(ถ้ามี) หรอืจ้างที่ปรกึษาหรอื
ผูเ้ชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครัง้คราวในกรณีจําเป็นด้วยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ  การขอให้พนักงานของ
บรษิทัฯส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบักจิการของบรษิทัฯเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรอืสอบสวนในเรื่องต่างๆ 
เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานภายใตห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบสาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี การมอบหมายใหพ้นกังานหรอืลกูจา้งของ
บรษิทัฯคนหน่ึงหรอืหลายคนกระทําการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบ  รวมถงึการดาํเนินการต่างๆ ทีก่ล่าวแลว้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯยอ่ยเทา่ทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอื
รอ้งขอจากบรษิทัฯยอ่ย และเทา่ทีอ่าํนาจหน้าทีจ่ะเปิดชอ่งใหด้าํเนินการได ้

เน่ืองจากบรษิัทฯไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในเอง  จึงได้ว่าจ้างบรษิัท อลัทิมา แอดไวเซอรี่ จํากดั ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกและไม่มคีวามเกี่ยวขอ้งใดๆ กบับรษิทัฯเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทําหน้าที่
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ  เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม 

9.2.2   คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยจะพจิารณาคดัเลอืกจากกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื 
พนักงานระดบัสงูของบรษิทัฯทีส่ามารถบรหิารงานในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินงานตามธุรกจิปกต ิและงานบรหิาร
ของบรษิทัฯและสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน รวมถงึการตรวจสอบ
และตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทักาํหนด 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ มจีาํนวน 5 ทา่น ดงัน้ี 

ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1. นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายวริฐั สขุชยั กรรมการบรหิาร 

3. นางวลรีตัน์ เชือ้บุญชยั กรรมการบรหิาร 

4. นายวสนัต ์ นนัทขวา้ง* กรรมการบรหิาร 

5. นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร* กรรมการบรหิาร 

หมายเหตุ :  * ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2559 มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้นายวสนัต ์
นนัทขวา้ง และนายธรรมนูญ ตรเีพช็ร เป็นกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ  

โดยม ีนางวรนิกาญจน์   ธรีะอมัรานนท ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตัง้แต่วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ กรรมการบรหิาร    
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ให้กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ และในกรณีที่ตําแหน่ง
กรรมการบรหิารว่างลง  ให้คณะกรรมการบรษิทัเลอืกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งมคีุณสมบตัเิขา้เป็นกรรมการบรหิาร
แทน 
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ขอบเขตอาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร  

คณะกรรมการบรหิาร มอีํานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการบรหิารงานในเรื่องเกีย่วกบัการดาํเนินงาน
ตามปกตธิุระและงานบรหิารของบรษิทัฯตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้กําหนด คําสัง่และมตขิอง
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯโดยคณะกรรมการบรหิาร มหีน้าทีก่ลัน่กรองและ
กําหนดนโยบาย  แผนธุรกจิ  งบประมาณ  โครงสรา้งการบรหิารงาน  และอํานาจการบรหิารต่างๆ ของบรษิทัฯ
ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการของบรษิทัฯพจิารณาและอนุมตั ิและ/หรอื ใหค้วามเหน็ชอบ รวมตลอดถงึการตรวจสอบและตดิตาม
ผลการดําเนินงานของบรษิัทฯตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปคณะกรรมการบรหิารมีอํานาจหน้าที่และความ
รบัผดิชอบทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี    

1. นําเสนอนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดําเนินธุรกจิ และงบประมาณประจําปีของบรษิทัฯ การ
ขยายกิจการ การกําหนดแผนการเงนิ โครงสรา้งองค์กรและการบรหิารงาน ตลอดจนพจิารณาและ
กลัน่กรองขอ้เสนอของฝา่ยบรหิาร เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯและติดตามผลการดําเนินงานของบรษิัทฯให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน เป้าหมายทีก่ําหนดไว ้และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั หรอื
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํ 

3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี         
ตามที่จะได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  หรอืตามที่คณะกรรมการบรษิัทได้เคยมีมติอนุมตั ิ     
ในหลกัการไวแ้ลว้ 

4. พจิารณาอนุมตักิารกูย้มืเงนิ การจดัหาวงเงนิสนิเชื่อ หรอืการขอสนิเชื่อใดๆ ของบรษิทัฯแต่ละรายการ
ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และภายในวงเงนิรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใช้
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯฯเป็นหลกัประกนั ตอ้งนําเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

5. พจิารณาอนุมตัเิงนิลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปีเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 10 
ล้านบาทต่อปี  และอนุมตัคิ่าใช้จ่ายที่เพิม่จากงบประมาณประจําปีไม่เกิน 5 ล้านบาท และเมื่อมกีาร
อนุมตัริายการดงักลา่วแลว้ ใหแ้จง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่รบัทราบต่อไป 

6. พจิารณาผลกําไรและขาดทุนของบรษิทัฯการเสนอจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลหรอืเงนิปนัผลประจําปี
เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิ่อนนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป 

7. กําหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล คดัเลอืก และแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมใหด้ํารง
ตําแหน่งบรหิารในระดบัผูจ้ดัการทัว่ไปขึน้ไป ยกเวน้ตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ รวมทัง้การโยกยา้ย เลกิ
จ้าง กําหนดเงนิค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม สําหรบั
พนกังานบรหิารดงักลา่ว 

8. มอีํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้  การควบคุมของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าว มอีํานาจ
ตามที่คณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไขบุคคลที่ไดร้บัมอบอํานาจหรอืการ
มอบอาํนาจนัน้ๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้น้ี การมอบอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็น
การมอบอํานาจ หรอืมอบอํานาจช่วงที่ทําใหผู้ร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัิ
รายการที่ตน หรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/
หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจ
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มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทฯย่อย และ/หรือ บริษัทฯที่เกี่ยวข้อง   
คณะกรรมการบรหิารไม่มอีํานาจอนุมตักิารดําเนินการในเรื่องดงักล่าว  โดยเรื่องดงักล่าวจะตอ้งเสนอ
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัต่ิอไป ยกเวน้เป็นการ
อนุมัติรายการที่ เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งกาํหนด 

9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

9.2.3  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ภายหลงัการรวมกจิการ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมจีํานวนทัง้สิน้ 13 คน โดยเป็นกรรมการทีแ่ต่งตัง้
ใหมห่ลงัการรวมกจิการจาํนวน 9 คน ดงัน้ี 

ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1. ดร.สพุจน์ เธยีรวฒุ*ิ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายวริฐั  สขุชยั กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายวสนัต ์ นนัทขวา้ง* " 

4. นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร* " 

5. นายรตันพนัธ ์ มขุหรวิฒันานนท ์ " 

6. นายประชา  พรอ้มพรชยั " 

7. นายสชุาต ิ สวุฒัโนดม* " 

8. นายนนัทวธัน์ จรีาคม* " 

9. นายสกุจิ ลติกิรณ์* " 

10.  นายวฑิรูย ์ ทาม*ี " 

11.  นางสาวกนกนนัท ์ โสวฒันสกุล* " 

12.  นายวศิษิฏ ์ วชริลาภไพฑรูย*์ " 

13.  นางวรนิกาญจน์  ธรีะอมัรานนท ์ กรรมการบรหิารความเสีย่งและ 

เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

หมายเหต ุ: * * ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2559 เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2559 มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้นาย
 ดร.สพุจน์ เธยีรวฒุ ิ เป็น ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ รวมทัง้แต่งตัง้กรรมการบรหิารความ
เสีย่งใหมอ่กีจาํนวน 8 ทา่น ไดแ้ก่ ลําดบัที ่2 – 4 , 7 และ 9 - 12 ตามลาํดบั 

  

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นการดาํรงตําแหน่งของผูบ้รหิารจากสายงานต่างๆ  ซึง่หากมกีรรมการบรหิาร
ความเสีย่งลาออกระหวา่งดาํรงตําแหน่ง ใหป้ระธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง แต่งตัง้บุคคลใหม่เขา้ดาํรงตําแหน่ง
แทน และนําเรื่องการแต่งตัง้กรรมการบรหิารความเสีย่ง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัในการประชุมครัง้
ถดัไป 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)                                                                                                    

สว่นที ่2 (9) การกาํกบัดแูลกจิการ  หน้า 66 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

1.  พจิารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิัทฯซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสีย่งประเภทต่างๆ ที่สําคญั เช่น ความเสีย่งด้านการเงนิ ความเสีย่งด้านการลงทุน และความ
เสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของกจิการ เป็นตน้ เพือ่นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบ 

2. กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทฯให้สอดคล้องกบันโยบายการ
บรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิ ตดิตาม และดูแลปรมิาณความเสีย่งของบรษิทัฯใหอ้ยู่ในระดบั
ทีเ่หมาะสม 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการบรหิารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รบั
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

4. กาํหนดเกณฑว์ดัความเสีย่งและเพดานความเสีย่งทีบ่รษิทัฯจะยอมรบัได ้
5. กาํหนดมาตรการทีจ่ะใชใ้นการจดัการความเสีย่งใหเ้หมาะสมต่อสภาวการณ์ 
6. ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของ

ระบบและการปฏบิตัติามนโยบายทีก่าํหนด 
7. รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกไตรมาสเกี่ยวกบัการบรหิาร การดําเนินงาน และสถานะ

ความเสี่ยงของบรษิัทฯและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิง่ที่ต้องดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธท์ีก่าํหนด  

8. จดัใหม้คีณะทาํงานบรหิารความเสีย่งตามความจาํเป็น 
9. สนับสนุนคณะทํางานบรหิารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรพัยากรอื่นที่จําเป็น ให้

สอดคลอ้งกบัขอบเขตความรบัผดิชอบ 

การเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

รายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง สรปุไดด้งัน้ี 

ลาํดบั ช่ือ – สกลุ 
การเข้าประชุม / การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 

ปี 2558 งวดหกเดือนปี 2559 

1. นายวริฐั  สขุชยั 7/7 2/2 
2. นางวลรีตัน์  เชือ้บุญชยั 6/7 1/2 

3. นายประชา  พรอ้มพรชยั 7/7 1/2 

4. นายรตันพนัธ ์ มขุหรวิฒันานนท ์ 6/7 2/2 

5. นางสาวอุไรรตัน์  หาญทวภีทัร 7/7 2/2 

6. นางสาวชลธ ี แปลกประจติต 7/7 22 

7. นางสาวศริพิร  สสัดเีดช 4/7 1/2 

8. นางสนุทร ี เกษประยรู 6/7 2/2 

9. นายนนทพฒัน์  โพธ ี 7/7 1/2 

10. นายจาํนงค ์ ศาลา 3/7 2/2 

11. นางนงลกัษณ์  ยทุธโกศา 5/7 2/2 

12. นายสวุรรณ  เงนิยิง่ 7/7 2/2 

13. นางวรนิกาญจน์  ธรีะอมัรานนท ์ 4/7 2/2 

หมายเหต ุ: ภายหลงัจากการซือ้และรบัโอนกจิการจะมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหมจ่าํนวน 9 ทา่น 
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9.3   การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 

บรษิัทฯยงัไม่มคีณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในการคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดํารง
ตาํแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯมกีระบวนการสรรหากรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ โดย
ใหผู้ถ้อืหุน้ใหญ่ และ/หรอื ตวัแทนผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม  ผูท้รงคุณวุฒติามสายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  กรรมการ  
กรรมการอิสระ ของบรษิัทฯร่วมกนัเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์  ศกัยภาพ โดยจะพิจารณาให้
ความสําคญัต่อผู้มีทกัษะ ประสบการณ์ที่มีความจําเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ โดยจะพิจารณาจาก
คุณสมบตัดิงัต่อไปน้ี 

9.3.1  กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี ) เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมใน
คณะกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัฯมนีโยบายแต่งตัง้กรรมการอสิระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมี
กรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน โดยภายหลงัจากการรวมกจิการแลว้คณะกรรมการอสิระของบรษิทัฯมจีาํนวนทัง้สิน้ 
4 ท่าน ทัง้น้ี ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2559 มมีติอนุมตัิการ
แต่งตัง้ดร.สพุจน์ เธยีรวฒุ ิเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ  

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการบรษิทัฯ  โดยคุณสมบตัิ
ของผู้ที่จะมาทําหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัฯมหาชนจาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั 
และ/หรอื ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง โดยกรรมการอสิระจะมคีุณวุฒกิารศกึษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์
การทาํงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพือ่นําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ของบรษิทัฯต่อไป ทัง้น้ี หากมกีรรมการอสิระคนหน่ึงคนใดพน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจ
แต่งตัง้กรรมการอิสระที่มคีุณสมบตัิตามที่กําหนดขา้งต้นเขา้มาดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เขา้เป็น
กรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการอสิระทีต่นแทน 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ ดงัน้ี 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัฯใหญ่ บรษิทัฯย่อย 
บรษิัทฯ ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิัทฯ ทัง้น้ีให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
เกีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจํา 
หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯย่อย บรษิทัฯร่วม บรษิทัฯย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืของผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กวา่สองปีก่อนเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบดิา มารดา  
คูส่มรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัฯยอ่ย  

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัฯใหญ่ บรษิทัฯย่อย บรษิทัฯร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่าง
อสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัฯใหญ่ บรษิทัฯย่อย บรษิทัฯร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุม
ของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ให้
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
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5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัฯใหญ่ บรษิทัฯย่อย บรษิทัฯร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของ
สาํนักงานสอบบญัช ี ซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัฯใหญ่ บรษิทัฯยอ่ย บรษิทัฯรว่ม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯสงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
น้อยกวา่  2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ  บรษิทัฯใหญ่ บรษิทัฯยอ่ย 
บรษิทัฯรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ  และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีาํนาจ
ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการ ของบรษิัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั ที่มีนัยกบักิจการของบรษิัทฯ หรอื 
บรษิัทฯ ย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุ้นเกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯอื่น  ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบั
กจิการของบรษิทัฯหรอืบรษิทัฯยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระ เกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

ทัง้น้ี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัิความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้     
โดยจะแจ้งพรอ้มกบัการรายงานขอ้มูลประวตัิกรรมการ ณ สิ้นปี สําหรบัจดัทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ 

9.3.2  กรรมการบริษทั 

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ธุรกิจ มีความซื่อสตัย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้
ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัฯอยา่งเตม็ที ่

2.  กรรมการตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม กฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั 
และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ตอ้งไม่มลีกัษณะที่แสดงถงึการขาดความ
เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกําหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มชีื่ออยู่ในระบบขอ้มูล
รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯทีอ่อกหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบขอ้มูลรายชื่อกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ที่ออก
หลกัทรพัย ์

3.  กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ 
บรษิทัฯ หรอืเขา้เป็นหุน้สว่น หรอืกรรมการในนิตบุิคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนั
กบักจิการของบรษิทัฯไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

4.  กรรมการต้องแจ้งให้บรษิัทฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมสี่วนได้เสยีในสญัญา ที่บรษิัทฯ ทําขึ้นไม่ว่า
โดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอืถอืหุน้ หุน้กู ้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัฯหรอืบรษิทัฯในเครอื 
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การเลอืกและแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวธิกีารที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และกรรมการที่ไดร้บัการ
แต่งตัง้จะต้องได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น มตทิี่ประชุมผูถ้อืหุ้นให้ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามวธิกีารดงัน้ี 

1.  ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้คณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน ใหเ้ป็นผูร้บัผดิชอบ
จัดการกิจการทัง้ปวงของบริษัทฯ และมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มตทิีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ อกีทัง้มอีํานาจกระทําการใดๆตามทีร่ะบุ
ไวใ้นหนังสอืบรคิณห์สนธ ิหรอืที่เกี่ยวขอ้งกบัการดงักล่าว ทัง้น้ีกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ
หรอืไมก่ไ็ด ้

2.  กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งม ีถิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการ
ทัง้หมดของบรษิทัฯจะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

3.  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี  

(1)  ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่จาํนวนหุน้ทีต่นถอื 

(2)  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่เลอืกตัง้บุคคล คนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพยีงใดไมไ่ด ้

(3)  บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมา เป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่า
จํานวนกรรมการที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ใน
ลาํดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด    

4.  ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหน่ึงในสาม
โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจํานวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม 

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯนัน้ ใหจ้บัสลากวา่
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัตาํแหน่งอกีกไ็ด ้

5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิัทฯ  การลาออกมผีลนับแต่วนัที่ใบลา
ออกไปถงึบรษิทัฯ 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
บรษิทัฯมหาชนจาํกดัทราบดว้ยกไ็ด ้

6.  ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลอืกบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทฯมหาชนจํากดัและ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่
ในตาํแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
กรรมการทีย่งัเหลอือยู ่
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7.  ในกรณีที่กรรมการพน้จากตําแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการที่พน้จากตําแหน่งยงัคงอยู่รกัษาการใน
ตําแหน่งเพื่อดําเนินกจิการของบรษิทัฯต่อไปเพยีงเท่าที่จําเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รบัหน้าที ่
เวน้แต่ศาลจะมคีาํสัง่เป็นอยา่งอื่น  

ในกรณีที่คณะกรรมการพน้จากตําแหน่งตามคําสัง่ศาล คณะกรรมการที่พน้จากตําแหน่ง ต้องจดัให้มี
การประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อเลอืกตัง้คณะกรรมการชุดใหมภ่ายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัพน้จากตําแหน่ง โดยสง่
หนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนงัสอืพมิพไ์มน้่อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

8.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อน ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับ
รวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

9. บรษิทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยเสนอรายชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตั ิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ละตามคุณสมบตัทิีบ่รษิทัฯกําหนด  เพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัฯ  
โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็ปไซต์ของบรษิัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น  
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อและประวตับุิคคลเขา้มายงับรษิทัฯ  ซึง่บรษิทัฯไดก้าํหนดสดัสว่นของการถอื
หุน้ข ัน้ตํ่าสาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยตอ้งถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 
ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ 

9.3.3   ผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ           
มปีระสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ โดยดําเนินการคดัเลอืกตามระเบยีบเกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล และ
จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกและแต่งตัง้บุคคลเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการ
ผู้จดัการได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้แต่งตัง้บุคคลที่มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบรษิัทฯ 
บรรจุเขา้เป็นพนกังานในระดบัต่างๆ  

ทัง้น้ี การแต่งตัง้หวัหน้าหรอืผู้รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รบั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

9.4      การกาํกบัดแูลงานการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

ปจัจุบนับรษิัทฯไม่มกีารลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอนาคต บรษิัทฯมี
นโยบายลงทุนในธุรกจิอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง หรอืเอือ้ประโยชน์กบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ โดยเป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภาพ
และสามารถสรา้งผลกําไรใหแ้ก่บรษิทัฯในระยะยาว  โดยหากเป็นการลงทุนในบรษิทัฯย่อย บรษิทัฯจะควบคุมหรอื
กาํหนดนโยบายการบรหิารงาน เสมอืนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบรษิทัฯ ตลอดจนการสง่ตวัแทนเขา้รว่มเป็นกรรมการ
ตามสดัส่วนการถือหุ้นหรอืเป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกนัเป็นสําคญั สําหรบัการลงทุนในบรษิัทฯร่วม บรษิัทฯไม่มี
นโยบายเขา้ไปควบคุมมากนัก  ทัง้น้ี การจะส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ย่อยและบรษิทัฯร่วม จะ
พจิารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกบัขอ้ตกลงร่วมกนั โดยบุคคลดงักล่าวต้องมคีุณสมบตัิและประสบการณ์ที่
เหมาะสมในการบรหิารกจิการของบรษิทัฯยอ่ยและบรษิทัฯรว่มนัน้ๆ ซึง่ทําหน้าทีต่ดิตามการดาํเนินงานของบรษิทัฯ
ยอ่ยและบรษิทัฯรว่มอยา่งใกลช้ดิเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีบ่รษิทัฯไดก้าํหนดไว ้ 

9.5      นโยบายการบริหารเงินลงทนุ 
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บรษิัท มกีารกําหนดกรอบการบรหิารการลงทุน (Investment Management Guideline) ตามนโยบายการ
ลงทุนในกองทุนสว่นบุคคล (Private Fund) และนโยบายการลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) เพื่อบรหิารเงนิทุน
หมุนเวยีนสว่นเกนิใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดยพจิารณาความเสีย่งและผลตอบแทนของการลงทุนประกอบ รวมทัง้
การควบคุมความเสี่ยงที่สําคัญ เช่น การเลือกบริษัทที่มีใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รบัจาก
กระทรวงการคลงัและอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การพจิารณาขดีจํากดัในการ
จดัสรรสนิทรพัย์ (Asset Allocation) การพจิารณาสภาพคล่องที่ต้องดํารง ระยะเวลาของการลงทุน หลกัเกณฑ์ใน
การจดัระดบัความน่าเชื่อถอืของสนิทรพัยล์งทุนและระดบัผลตอบแทน เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บรษิทัมกีารกาํหนดการตดิตามและการประเมนิผลการลงทุน (Investment Portfolio Mix) 
อยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่ดแูลโดยฝา่ยการเงนิซึง่มหีน้าทีต่ดิตามมลูค่าเงนิลงทุนเป็นรายวนั รายสปัดาห ์และสรปุรายงาน
เป็นรายเดอืน โดยผูอ้าํนวยการสายงานการเงนิมหีน้าทีร่ายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารทุกเดอืน 

  

9.6 การดแูลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัฯมกีารกํากบัดูแลการใช้ขอ้มูลภายในอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัการหาประโยชน์จากขอ้มูลภายใน
ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเ้กดิความยุตธิรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกราย โดย
บรษิัทฯได้กําหนดแนวทางในการเก็บรกัษาข้อมูลภายในของบรษิัทฯ และแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน
แสวงหาประโยชน์สว่นตนเป็นคาํสัง่ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดแ้จง้ใหทุ้กคนในองคก์รถอืปฏบิตั ิดงัน้ี  

1.  บุคลากรของบรษิัทฯ ควรรกัษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก      
อนันําไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง ครอบครวั หรอืพวกพอ้งในทางมชิอบ เช่น ขอ้มูลที่มี
ผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นทรพัย์สิน        
ของบรษิทัฯ 

2. บุคลากรของบรษิทัฯ จะไมนํ่าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตนหรอืบุคคลอื่น 

3. บุคลากรของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลตอ้งเกบ็รกัษาหรอืใชข้อ้มลูดงักลา่วอยา่งระมดัระวงั 
4. บรษิทัฯกาํหนดใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคู่สญัญาและขอ้ตกลงทีม่ไีวก้บัคู่สญัญา ถอืเป็นความลบัทีไ่มอ่าจ

เปิดเผยใหบุ้คคลอื่นเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัฯและคูส่ญัญาเทา่นัน้ 
5. บรษิัทฯมอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรบัผิดชอบของผู้บงัคบับญัชาในระดบัขัน้ต่างๆ ที่จะต้อง

ควบคุมดูแลไม่ใหม้กีารรัว่ไหลของขอ้มลูและขา่วสารทีส่าํคญัของบรษิทัฯ ออกสูภ่ายนอกโดยพนักงาน
ในสายบงัคบับญัชาของตนก่อนการเผยแพรข่อ้มลูอยา่งเป็นทางการของบรษิทัฯ 

6. การใชข้อ้มลูภายในรว่มกนัของบุคลากรจะตอ้งอยูใ่นกรอบหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเท่าทีบุ่คลากรพงึ
ไดร้บัมอบหมายเทา่นัน้  

7. บุคลากรของบรษิทัฯจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัฯ แมพ้น้สภาพหรอืสิน้สดุการปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ปแลว้  

นอกจากน้ีบรษิัทฯยงัมีแนวปฏิบัติที่ส่งเสรมิการกํากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯโดยตนเอง คู่สมรส บุตรทีย่งัไม่
บรรลุนิตภิาวะ ไมว่า่จะเป็นการซือ้ขายโดยทางตรงหรอืทางออ้ม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนสว่นบุคคล) ภายใน  1 
เดอืนก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํปี  และหลงัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวอยา่งน้อย
3  วนัทําการ  เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทัฯ บรษิทัฯไดก้ําหนดโทษทางวนิัยสาํหรบั  
ผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการนําขอ้มลูภายในของบรษิทัฯไปใช ้หรอืนําไปเปิดเผยจนอาจทําใหบ้รษิทัฯไดร้บัความ
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เสยีหาย โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ์
ตลอดจนการเลกิจา้ง พน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครอง
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ และบทกําหนดโทษตาม พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และ
ตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทฯมหีน้าที่รายงานการถือ
ครองหลักทรพัย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30  วนั นับแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการหรอืผู้บรหิารในบรษิัทฯ รวมทัง้เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ  ต้องแจ้งให้
บรษิัทฯทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ดงักล่าว ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 3  วนัทาํการนบัจากวนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 
59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และเพือ่การเผยแพรต่่อสาธารณะต่อไป 

 

9.6.   ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในปี 2558 และปี 2559  บรษิทัฯมกีารจา่ยคา่ตอบแทนในการสอบบญัช ีโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 ปี 2559 ปี 2558 

คา่สอบบญัช ี  1,270,000   1,000,000 
คา่บรกิารอื่น 1,080,000* - 
ค่าบริการรวม 2,350,000 1,000,000 

หมายเหต ุ: *คา่บรกิารอื่น คอืคา่บรกิารทางบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํงบการเงนิเสมอืนรวม  

 

 ทัง้น้ี ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้มีมติอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจํา       
ปี 2559 ของบรษิทัฯในสว่นของคา่สอบบญัชเีป็นจาํนวนเงนิรวม 1,270,000 บาท 

9.7   การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการของบริษทัฯในปี 2559 

บรษิทัฯได้ถอืปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดสีําหรบับรษิทัฯจดทะเบยีน ปี 2555 ที่ประกาศโดย
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่ประกอบดว้ย 5 หมวดหลกั สรปุไดด้งัน้ี 

หมวดท่ี 1   สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บรษิทัฯตระหนักและใหค้วามสาํคญัในสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐานะของนักลงทุนในหลกัทรพัย์
และในฐานะเจา้ของบรษิทัฯเช่น สทิธใินการซื้อ ขาย โอน หลกัทรพัยท์ี่ตนถอือยู่  สทิธใินการที่จะไดร้บัสว่นแบ่งผล
กําไรจากบรษิทัฯสทิธใินการได้รบัขอ้มูลของบรษิทัฯอย่างเพยีงพอ สทิธต่ิางๆ ในการประชุมผู้ถอืหุ้น สทิธใินการ
แสดงความคดิเหน็ สทิธใินการรว่มตดัสนิใจในเรือ่งสาํคญัของบรษิทัฯเช่น การจดัสรรเงนิปนัผล การแตง่ตัง้หรอืถอด
ถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี การอนุมตัธิุรกรรมทีส่าํคญัและมผีลต่อทศิทางในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ
การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เป็นตน้  

นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัฯยงัไดด้ําเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสรมิ และ
อาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

(1) การจดัประชมุผูถื้อหุ้น 
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บรษิทัฯกําหนดใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจําทุกปี  โดยจะจดัขึน้ภายใน 4 เดอืน นับตัง้แต่วนัสิน้
รอบปีบัญชีของบรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม หากมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษในเรื่องที่อาจ
กระทบกระเทือน หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจําเป็นต้องได้ร ับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการ สามารถเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นกรณีไป โดยในปี 2559 บรษิทัฯไดจ้ดัการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ ประจําปี 2559 ขึน้ เมื่อวนัศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปารชิาต ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น 
ทวิลปิ ซอฟเฟอรนี กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
โดยมผีูเ้ขา้รว่มประชุมรวม 69 คน  แบ่งเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง 27 คน  และผ่านการมอบฉนัทะ 42 คน โดยมี
จาํนวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัไดท้ัง้หมด 249,688,031 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 71.34 ของจาํนวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมดของ
บรษิทัฯ ซึ่งในการจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้น้ี บรษิทัฯไดป้ฏบิตัติามแนวทางของโครงการประเมนิคุณภาพการ
จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จดัทําขึ้นโดยสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย เพื่อให้การจดังานมี
มาตรฐานเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการดงัน้ี 

1.1 บรษิัทฯมนีโยบายสนับสนุน หรอืส่งเสรมิผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบนัให้เขา้ร่วม
ประชุมผูถ้อืหุ้น โดยบรษิทัฯไดจ้ดัทําหนังสอืเชญิประชุม โดยระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการ
ประชุม ขอ้มูลประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระ พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่
ระบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ หรอืในเอกสารประกอบวาระการประชุม    

1.2 บรษิทัฯไดจ้ดัสง่หนังสอืเชญิประชุม พรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทางไปรษณีย์
ให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ตามที่กฎหมายกําหนด (พรบ.แก้ไข
เพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที่ 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พรอ้มทัง้ เผยแพร่
ขอ้มูลหนังสอืเชญิประชุมประจําปี 2559 บนเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯทัง้ในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้ไดแ้จง้ขา่วผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ว่าบรษิทัฯไดเ้ผยแพรเ่อกสาร
การประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.harn.co.th ทัง้ในรูปแบบที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วนั เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเข้าถึงขอ้มูลได้สะดวก รวดเรว็ และได้มเีวลาในการศึกษาพิจารณาขอ้มูลเป็นการล่วงหน้า  
เพื่อนํามาใชต้ดัสนิใจในการลงมต ิ นอกจากน้ี บรษิทัฯยงัไดป้ระกาศคําบอกกล่าวเชญิประชุมผูถ้อืหุน้
โดยลงโฆษณาหนงัสอืพมิพข์า่วหุน้ ก่อนวนัประชุม ไมน้่อยกวา่ 7 วนั เป็นระยะเวลาตดิต่อกนั 3 วนัทาํ
การตัง้แต่วนัที่ 5 ถึงวนัที่ 8 เมษายน 2559  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัทราบคําบอกกล่าวและเตรยีมตวั
มารว่มประชุม 

1.3 ก่อนวนัประชุม บรษิทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ สามารถสง่ความเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล้่วงหน้า
ก่อนวนัประชุม โดยจะกําหนดหลกัเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบ
พรอ้มกบัการนําส่งหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้จะเผยแพร่หลกัเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้า
ดงักลา่วไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯดว้ย 

1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษิัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข.    
ทีบ่รษิทัฯไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม พรอ้มทัง้จะเสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน 
เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

(2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุ้น 

2.1 บรษิทัฯไดอ้ํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงอยา่งเตม็ที ่และ
ใชส้ถานทีจ่ดัประชุมทีส่ะดวกต่อการเดนิทางมาเขา้รว่มประชุม  โดยเปิดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีน
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ก่อนเวลาประชุม 1 ชัว่โมง และแมจ้ะพน้เวลาลงทะเบยีนแลว้ ก็ยงัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นที่ประสงค์จะ
เขา้ร่วมประชุม สามารถลงทะเบยีนไดโ้ดยไม่เสยีสทิธ ิ และมกีารจดัเจา้หน้าที่ต้อนรบัและใหข้อ้มูลใน
การตรวจเอกสารและลงทะเบยีนเพื่อเขา้รว่มประชุม และมกีารจดัเตรยีมของวา่งและเครือ่งดื่มไวร้บัรอง
ผูถ้อืหุน้อยา่งพอเพยีง 

2.2 นําระบบบารโ์คด้ซึง่แสดงเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ในแบบฟอรม์ลงทะเบยีน มาใชใ้นการลงทะเบยีนและการ
ลงคะแนนเสยีงเพือ่ความถกูตอ้ง สะดวก รวดเรว็ในการลงทะเบยีน และการนบัคะแนนเสยีง 

2.3 บรษิทัฯไดจ้ดัทาํใบลงคะแนนเสยีงแยกแต่ละวาระสาํหรบัการลงคะแนนเสยีง เพื่อความสะดวกในการลง
และนับคะแนนเสยีง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสยีงเสรจ็สิน้จะนํามารวมกบัคะแนนเสยีงที่ได้ลงไว้ในหนังสอื
มอบฉนัทะ เพือ่รวมคะแนนและประกาศคะแนนรวมทนัทใีนวนัประชุม 

2.4 บรษิทัฯไม่กระทําการใดๆ ที่มลีกัษณะเป็นการกําจดัสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมของผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้น   
ทุกคนย่อมมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 
ตลอดจนแสดงความคดิเหน็ต่างๆ ไดอ้ยา่งอสิระ 

 

2.5 เมื่อถงึเวลาเริม่ประชุม กรรมการเขา้ร่วมประชุมอย่างพรอ้มเพรยีง รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู ตลอดจน
ผู้สอบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมายอิสระ  โดยก่อนเริม่ประชุม ประธานที่ประชุม ได้เชิญ นางวรนิ
กาญจน์ ธรีะอมัรานนท์ เลขานุการบรษิทัฯ เป็นผู้ชี้แจงหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมทัง้หมด 
อาท ิการเปิดประชุม และการออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้วธิกีารนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะตอ้งลง
มตใินแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

2.6 บรษิทัฯจะระบุการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม และในการประชุมผูถ้อืหุน้ หาก
กรรมการท่านใดมสีว่นไดเ้สยี หรอืมสีว่นเกี่ยวขอ้งในการพจิารณาวาระใด ประธานทีป่ระชุม และ/หรอื 
เลขานุการบรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมทราบก่อนการพจิารณาวาระ โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยี
นัน้จะไมเ่ขา้รว่มประชุมในวาระนัน้ๆ 

2.7 บรษิัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทําหน้าที่เป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียง พร้อมด้วยที่
ปรึกษากฎหมายอิสระ  เพื่อความโปร่งใสในการดําเนินการ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม
เกีย่วกบักระบวนการและวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

2.8 สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สทิธใินการดูแลรกัษาผลประโยชน์ของตน โดยการซกัถาม 
แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อบรษิทัฯในที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการอสิระ การอนุมตัิแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ีการจดัสรรเงนิปนัผล 
การลดทุนหรอืเพิม่ทุน การกําหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัฯ บรคิณหส์นธ ิและการอนุมตัริายการ
พเิศษ เป็นตน้ 

2.9 จดัใหม้กีารประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านการตอบแบบประเมนิจากผูถ้อืหุน้ เพือ่นํา
ขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันาการจดัประชุมใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ โปรง่ใส และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ 

2.10 มกีารจดัแสดงนิทรรศการ เพื่อแสดงขอ้มูลที่สาํคญัของบรษิทัฯบรเิวณโดยรอบงานประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ รวมทัง้จดัมุมนกัลงทุนสมัพนัธ ์ซึง่มเีจา้หน้าทีน่กัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและตอบขอ้
ซกัถามต่างๆ แก่ผูถ้อืหุน้ 

(3) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นหลงัวนัประชมุสามญัผูถื้อหุ้น 
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3.1 บรษิทัฯได้เปิดเผยมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงในวนัทําการถดัไปจากวนัประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรพัย์ฯ ผ่านระบบ Electronic Listed 
Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) และ
เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ(www.harn.co.th) ดว้ย 

3.2 บรษิทัฯได้จดัทํารายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นแจ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายใน 14 วนัหลงัวนัประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพรบ่นัทกึรายละเอยีดการประชุมอย่าง
ครบถว้นเหมาะสมตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี ประกอบดว้ย บนัทกึรายงานการประชุม  และขอ้
ซกัถามของผู้ถือหุ้นทุกคนในแต่ละวาระอย่างละเอียด  ให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบบนเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ
(www.harn.co.th) 

บรษิัทฯได้รบัคะแนน 94.75 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในโครงการ
ประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ (AGM Checklists) ประจําปี 2559 ซึ่งจดัโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุน
ไทย  และจะนําข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รบัจากผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญั        
ผูถ้อืหุน้ มาพจิารณาและหาแนวทางการปรบัปรงุ เพือ่พฒันาการจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้อยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

หมวดท่ี 2   การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บรษิทัฯมนีโยบายในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
หรอืรายยอ่ย ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร หรอืไมเ่ป็นผูบ้รหิาร  ทัง้น้ี บรษิทัฯกําหนดแนวทางปฏบิตัทิีด่ต่ีอผูถ้อืหุน้อย่าง
เทา่เทยีมกนั ดงัน้ี 

(1) การให้ข้อมลูก่อนการประชมุผูถื้อหุ้น 

1.1 บริษัทฯ แจ้งกําหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด
หลกัทรพัย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ (www.harn.co.th) อย่างน้อย 28 วนัก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2 ก่อนการดาํเนินการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการบรษิทัฯ จะชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต่์างๆ ทีใ่ช้
ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน และวธินีับคะแนนเสยีง
ของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งลงมตใินแต่ละวาระ 

(2) การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

2.1 บรษิัทฯกําหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุม       
ผูถ้อืหุน้ใหช้ดัเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถงึความเป็นธรรม และความโปรง่ใสในการพจิารณาเพิม่
หรอื ไมเ่พิม่วาระทีผู่ถ้อืหุน้สว่นน้อยไดเ้สนอมา 

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปตามที่กํ าหนดใน
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์าตรา 89/28 ซึง่กําหนดใหผู้ถ้อืหุน้คนหน่ึงหรอื  หลาย
คน ซึ่งถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
ของบรษิัทฯ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนับจากวนัที่ถือหุ้นจนถึงวนัที่เสนอวาระการประชุม
ดงักล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน และต้องถือครองหุ้นจนถงึวนัที่จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น    
มสีทิธทิําหนังสอืเสนอเรื่องที่จะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าวขา้งต้น
ได ้การเสนอวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้นัน้ ผูถ้อืหุน้จะตอ้งระบุวตัถุประสงค ์และรายละเอยีดของ
เรือ่งทีเ่สนอ พรอ้มขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ประกอบการพจิารณา 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธการนําเรือ่งเขา้บรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดงัต่อไปน้ี 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)                                                                                                    

สว่นที ่2 (9) การกาํกบัดแูลกจิการ  หน้า 76 

- เรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบรษิัทฯโดยข้อเท็จจรงิมไิด้แสดงถึงเหตุอนัควรสงสยั
เกีย่วกบัความไมป่กตใินเรือ่งดงักลา่ว 

- เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออาํนาจทีบ่รษิทัฯจะดาํเนินการได ้
- เรื่องซึ่งตามปกตกิฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดไ้ดร้บัการพจิารณาจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และบรษิทัฯ   

ไดด้าํเนินการกาํหนดเป็นวาระการประชุมทุกครัง้ 
- เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบรษิทัฯเรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั 

กฎ และระเบยีบต่างๆ ของหน่วยราชการหรอืหน่วยงานทีก่าํกบัดแูลบรษิทัฯฯ 
- เรื่องที่ขดักบัวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ และหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดขีอง

บรษิทัฯฯ 
- เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง  หรอืกรณีทีบ่รษิทัฯตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิแลว้ 

ไมส่ามารถตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอเรือ่งได ้
- เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา และไดร้บั

มตสินับสนุนดว้ยเสยีงที่น้อยกว่ารอ้ยละ 10  ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดยที่ขอ้เทจ็จรงิ
ยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญั 

- ตลอดจนเรื่องที่บรษิัทฯได้ดําเนินการแล้ว และเรื่องที่ซํ้ากบัเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็นต้น 
รวมทัง้ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมไ่ดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนด โดยบรษิทัฯจะดาํเนินการแจง้เรื่อง
ดงักล่าวให้ ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

ข้อเสนอที่จะได้รบัการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระ จะเป็นผู้พิจารณา
กลัน่กรอง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาและสรุปใหค้วามเหน็เพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุม โดยใหถ้อืวา่ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัถอืเป็นทีส่ดุ  

2.2 กําหนดวธิกีารให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เขา้รบัการพจิารณาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ 
ล่วงหน้า 3 - 4 เดอืนก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้มลูประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัแิละการ
ใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดงักล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กําหนดใน
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์าตรา 89/28  ซึ่งกําหนดใหผู้ถ้อืหุน้คนหน่ึงหรอืหลาย
คนซึ่งถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
ของบรษิัทฯ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนับจากวนัที่ถือหุ้นจนถึงวนัที่เสนอวาระการประชุม
ดงักล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 12 เดอืน และตอ้งถอืครองหุน้จนถงึวนัทีจ่ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ มี
สทิธเิสนอชื่อบุคคลเพือ่ใหเ้ขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัฯ 

บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้รบัการพจิารณาเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งมคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามพระราชบญัญตับิรษิทัฯมหาชนจํากดั  พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ 
ตลอดจนระเบยีบของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  คณะกรรมการ
กํากบัตลาดทุน  ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบับรษิัทฯ  รวมทัง้มคีุณสมบตัิอื่นๆ 
ตามที่บรษิทัฯกําหนด ไดแ้ก่ มคีวามรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ
ประโยชน์และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกจิของบรษิทัฯมปีระวตักิารทํางานที่ด ีมคีวามเป็นอสิระ ปฏบิตัิ
หน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสตัย์ มคีุณธรรม จรยิธรรม และสามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอย่าง
สมํ่าเสมอ เป็นตน้ 
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รายชื่อบุคคลใดที่จะได้รบัการเสนอชื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัฯนัน้ กรรมการอสิระ จะพจิารณา
กลัน่กรองและนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาว่าจะนําเสนอรายชื่อใหแ้ก่ที่ประชุมผูถ้อื
หุน้หรอืไม ่โดยใหถ้อืวา่ความเหน็ของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ดุ 

2.3 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 

2.4 บรษิทัฯไม่มนีโยบายที่จะเพิม่วาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้้ถอืหุ้นทราบล่วงหน้าโดย    
ไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ 
ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มูลประกอบวาระการประชุมก่อนตดัสนิใจ รวมทัง้ไม่จํากดัสทิธใินการเขา้ประชุม
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าสาย เป็นตน้  

(3) การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัฯมกีารกํากบัดูแลการใช้ขอ้มูลภายในอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัการหาประโยชน์จากขอ้มูลภายใน
ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ(Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกดิความยุตธิรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกราย โดย
บรษิัทฯได้กําหนดแนวทางในการเก็บรกัษาข้อมูลภายในของบรษิัทฯและแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคําสัง่ที่เป็นลายลกัษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทัง้
กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งไมท่าํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯโดยใชค้วามลบั และ/หรอื 
ขอ้มลูภายใน และ/หรอื เขา้ทาํนิตกิรรมอื่นใดโดยใชค้วามลบั และ/หรอื ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯอนัก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อบรษิทัฯไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม  นอกจากน้ี กรรมการ  ผูบ้รหิารและพนักงานทีอ่ยู่ในหน่วยงานที่
ได้รบัขอ้มูลภายในของบรษิัทฯต้องไม่ใช้ขอ้มูลดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบั
ขอ้มลูภายในทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯโดยตนเอง คู่สมรส บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ไมว่า่จะเป็นการซือ้
ขายโดยทางตรงหรอืทางออ้ม (เชน่ Nominee ผ่านกองทุนสว่นบุคคล) ภายใน 1 เดอืนก่อน มกีารเปิดเผยงบการเงนิ
รายไตรมาสและงบการเงนิประจาํปี และหลงัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วอยา่งน้อย 3 วนัทาํการ 

บรษิทัฯไดก้าํหนดโทษทางวนิยัสาํหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการนําขอ้มลูภายในของบรษิทัฯไปใช ้หรอื
นําไปเปิดเผย จนอาจทําให้บรษิทัฯได้รบัความเสยีหาย โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืน
ดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้ง พน้สภาพการเป็นพนักงานดว้ยเหตุไล่ออก 
ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษัทฯได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครอง
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯและบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และตาม
ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มหีน้าทีร่ายงานการ  ถอืครอง
หลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบรษิทัฯซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรอื
ผูบ้รหิารในบรษิทัฯ รวมทัง้เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯตอ้งแจง้ ใหบ้รษิทัฯทราบ และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ดงักล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรบัโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และเพือ่การเผยแพรต่่อสาธารณะต่อไป 

(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

4.1   บรษิทัฯไดย้ดึหลกัการในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั และไดก้ําหนดแนวทางการจดัการ
เรื่อง การมีส่วนได้เสยีอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรม
ระหวา่งบรษิทัฯกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้ง โดยเมื่อเกดิกรณีดงักล่าว ผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรือ่ง
นัน้ จะตอ้งรายงานใหบ้รษิทัฯทราบโดยทนัท ีและในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาเรือ่ง
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นัน้ๆ กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสยีอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบนัทึกไว ้    
ในรายงานการประชุมดว้ย 

4.2  บรษิทัฯไดก้ําหนดแนวทางเพื่อมใิหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารที่มสี่วนไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกี่ยวขอ้ง เขา้ร่วม
กระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณาธุรกรรมดงักล่าว โดยในการออกเสยีงในที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทักรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใด ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

หมวดท่ี 3   บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บรษิทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ 
ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น เจา้หน้ี ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครฐั ชุมชน สงัคม
และสิง่แวดล้อม เป็นต้น โดยบรษิัทฯตระหนักดวี่าการสนับสนุนและขอ้คดิเห็นจากผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม จะเป็น
ประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธุรกจิของบรษิทัฯดงันัน้ บรษิทัฯจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดที่
เกีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักลา่วไดร้บัการดแูลเป็นอยา่งด ีนอกจากน้ี ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ
ไดค้าํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

 

ผูถื้อหุ้น : บรษิทัฯมนีโยบายในการดําเนินธุรกจิอย่างซื่อสตัย์สุจรติ มคีุณธรรม และจรยิธรรม และ
พยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบัการลงทุนของผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
บรษิทัฯยดึหลกัการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั โดยกําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจดําเนินการใดๆ ดว้ย
ความโปร่งใส ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทัง้บรษิัทฯจะนําเสนอรายงานสถานภาพของ
บริษัทฯผลปนะกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดย
สมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความจรงิ  โดยจะแจง้ให ้ผูถ้อืหุน้ทุกรายทราบถงึแนวโน้มใน
อนาคตของบรษิัทฯ ทัง้ด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตัง้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้มี
ขอ้มลูสนบัสนุน และมเีหตุผลอยา่งเพยีงพอ และไมแ่สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ื่น 
โดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดําเนินการใดๆ ใน
ลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร 

ลกูค้า : บรษิทัฯ ตระหนักถงึความพงึพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญัจงึได ้มาตรฐาน ISO 9001:2008 
เขา้มาใช้ในองค์กร โดยได้กําหนดนโยบายคุณภาพไวว้่า เราตัง้มัน่ในการสรา้งความพงึ
พอใจให้ลูกคา้ ด้วยสนิคา้และบรกิารที่มคีุณภาพสูง เทคโนโลยทีี่นําหน้า และการจดัการ
ธุรกจิทีเ่ป็นเลศิ 
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คู่ค้า และ/หรือ
เจ้าหน้ี 

: บรษิทัฯมนีโยบายที่จะสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดทีางธุรกจิกบัคู่ค้า และ/หรอื เจา้หน้ี ดําเนิน
ธุรกจิบนพืน้ฐานของความเกือ้หนุนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝา่ย การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ และ/หรอื 
เจา้หน้ีอยา่งเสมอภาค โดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯหลกีเลีย่งสถานการณ์ทีท่ํา
ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบตัิตามพนัธสญัญาอย่างเคร่งครดั เพื่อ
บรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั โดยจะไม่ดาํเนินการทีทุ่จรติในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หน้ี 
กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการดําเนินการที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า 
และ/หรอื เจา้หน้ี เพื่อร่วมกนัแก้ปญัหาอย่างรวดเรว็และยุตธิรรม และปฏบิตัติามเงื่อนไข
ต่างๆ ทีท่ต่ีอคู่คา้ และ/หรอื เจา้หน้ีอยา่งเครง่ครดั กรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามได ้ตอ้งรบี
แจง้ใหคู้ค่า้ และ/หรอื เจา้หน้ีทราบเพือ่หา แนวทางแกไ้ข  

คู่แข่ง : บรษิัทฯมนีโยบายที่จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตัง้อยู่บนพื้นฐานของกติกา การ
แข่งขนัที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวธิกีารที่ไม่
สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม โดยจะปฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัที่ด ีไม่พยายาม
ทําลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย โดยปราศจากความจรงิ 
ไมล่ะเมดิความลบั หรอืลว่งรูค้วามลบัทางการคา้ของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิฉ้ีอฉล 

เจ้าหน้ี : บรษิัทฯปฏิบัติตามสญัญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครดั โปร่งใส 
รายงานฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯแก่เจ้าหน้ีด้วยความซื่อสตัย์ ถูกต้อง และตรงเวลา
อย่างสมํ่าเสมอ และในกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไข  จะรบีแจ้งและเจรจากบั
เจา้หน้ีเป็นการลว่งหน้า เพือ่รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัมใิหเ้กดิความเสยีหาย 

พนักงาน : บรษิทัฯใหค้วามสาํคญักบัพนักงานซึ่งเป็นทรพัยากรทีส่าํคญัของบรษิทัฯ ซึ่งจะมสีว่นช่วย
ส่งเสรมิและผลกัดนัใหอ้งค์กรบรรลุถงึเป้าหมายในการดําเนินธุรกจิ ดงันัน้ บรษิทัฯฯจงึมี
นโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มคีุณภาพชีวติที่ดีขึ้น โดยมสีภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม 
มสีวสัดิการที่เหมาะสม มโีอกาสที่จะพฒันาความก้าวหน้า รวมทัง้มสีภาพการทํางานที่
ปลอดภัยและถูกสุขอนามยั โดยจะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครดั จดัให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี และ
ปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของพนักงาน ปฏบิตัต่ิอพนักงานด้วยความสุภาพ และให้
ความเคารพต่อความเป็นปจัเจกชน และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็น
ธรรมต่อพนกังาน การพจิารณาการแต่งตัง้ และการโยกยา้ย รวมทัง้การใหร้างวลั และการ
ลงโทษ กระทาํดว้ยความเป็นธรรม โดยคาํนึงถงึความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม
ของพนักงานนัน้เป็นเกณฑ์ ให้ความสําคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน โดยให้
โอกาสอย่างทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ หลกีเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานของพนกังาน หรอืคุกคาม และสรา้งความกดดนัต่อ
สภาพจติใจของพนักงาน พนักงานมสีทิธใินการรอ้งเรยีนกรณีที่ไม่ได้รบัความเป็นธรรม
ตามระบบและกระบวนการที่กําหนด รบัฟงัขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดบัอยา่งเทา่เทยีมและเสมอภาค 

ภาครฐั : บรษิทัฯดําเนินธุรกิจเพื่อการเสรมิสรา้งและพฒันาความเจรญิก้าวหน้าของประเทศ โดย
ยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นไปตาม
ครรลองประเพณีธุรกจิทัว่ไป 

ชมุชน สงัคม 
และส่ิงแวดล้อม 

: บรษิทัฯดําเนินธุรกจิโดยมสี่วนร่วมรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม โดยใหค้วามสาํคญักบัการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมัน่คง สุขอนามัย และ
สิง่แวดลอ้มอย่างถูกต้องเหมาะสม และคํานึงถงึผลกระทบที่มต่ีอทรพัยากรธรรมชาตแิละ
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สิง่แวดล้อม โดยการสรา้งจติสํานึกในเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อมให้
เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง คืนกําไรส่วนหน่ึงเพื่อกิจกรรมที่จะมสี่วน
สรา้งสรรค์สงัคม สิง่แวดลอ้ม และคุณภาพชวีติของประชาชน ปฏบิตัแิละใหค้วามร่วมมอื 
หรอืควบคุมใหม้กีารปฏบิตัอิย่างเครง่ครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบยีบที่
ออกโดยหน่วยงานกํากบัดูแล ใหค้วามสาํคญักบักจิกรรมของชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเน้น
ใหเ้กดิการพฒันาสงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม มุง่สรา้งสรรค ์และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบรษิทั ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ 
และข้อมูลที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เขา้ถึงข้อมูลได้ง่าย มี
ความเท่าเทียมกนัและน่าเชื่อถือ โดยบรษิัทฯได้เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบรษิัทฯต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุน และ
สาธารณชนผา่นชอ่งทางและสือ่การเผยแพรข่อ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และบนเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัฯ รวมถงึมกีารจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

คณะกรรมการบรษิัท เป็นผู้รบัผิดชอบต่องบการเงนิของบรษิัทฯและสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้
นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอใน       
งบการเงนิ ซึง่ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุม
ภายใน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และรายงานใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัทราบ 

ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธน์ัน้ บรษิทัฯยงัไม่ไดม้กีารจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะ  เน่ืองจากกจิกรรมใน
เรื่องดงักล่าวยงัมไีม่มากนัก แต่ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูท้ําหน้าที่ตดิต่อสื่อสารกบัผูล้งทุนผูถ้อืหุน้  
รวมทัง้นกัวเิคราะห ์และภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(1) การเปิดเผยข้อมลู 

1.1 บรษิทัฯดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูที่มผีลต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ ใหม้ี
ความถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา น่าเชื่อถอื โปรง่ใส ไมท่าํใหส้าํคญัผดิ และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของ 
ผูล้งทุน ทัง้การรายงานขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ      
ทีส่าํคญัที่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯซึ่งลว้นมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุน 
และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯฯ 

1.2 บรษิทัฯจดัใหม้กีารรายงานนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายดา้นการบรหิาร
ความเสีย่ง และนโยบายเกีย่วกบัการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคมโดยสรุป และผลการปฏบิตัติามนโยบาย
ดงักล่าว รวมทัง้กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวได ้พรอ้มดว้ยเหตุผล (ถา้ม)ี ในรายงาน
ประจาํปี และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯฯ 

1.3 คณะกรรมการบรษิทั มกีารรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ 
โดยไดแ้สดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ 

1.4 บรษิัทฯจดัทําคําอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis 
หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รบัทราบขอ้มูลและ



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)                                                                                                    

สว่นที ่2 (9) การกาํกบัดแูลกจิการ  หน้า 81 

เขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯในแต่ละไตรมาสไดด้ี
ยิง่ขึน้ นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิ 

1.5 บรษิทัฯ เปิดเผยคา่สอบบญัชแีละคา่บรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ 

1.6 บรษิทัฯเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนครัง้ของ
การประชุมและจาํนวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชุมในปีทีผ่่านมา และความเหน็จากการทาํ
หน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้้านวชิาชพีอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการบรษิัทใน
รายงานประจาํปีของบรษิทัฯ 

1.7 บรษิทัฯเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ที่สะทอ้น
ถึงภาระหน้าที่ และความรบัผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทน ซึ่ง
รวมถงึจํานวนเงนิค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษิทัฯย่อยดว้ย 
(ถา้ม)ี ในรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ 

(2) ข้อมลูขัน้ตํา่ท่ีเปิดเผยบน website ของบริษทัฯ 

นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ที่กําหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย   
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปีแล้ว  บรษิทัฯจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลที่เป็น
ปจัจุบันทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นอย่างสมํ่ าเสมอด้วย เช่น  เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.harn.co.th) ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูต่อไปน้ี 

1. วสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทัฯ 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
3. รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
4. งบการเงนิและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานทัง้ฉบบัปจัจุบนัและของปีก่อนหน้า 
5. แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี ทีส่ามารถใหด้าวน์โหลดได ้
6. ขอ้มลูหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัฯนําเสนอต่อนกัวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน หรอืสือ่ต่างๆ 
7. โครงสรา้งการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
8. โครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัฯยอ่ย บรษิทัฯรว่ม บรษิทัฯรว่มคา้ และ Special Purpose 

Enterprises/ Vehicles (SPEs/SPVs) (ถา้ม)ี 
9. กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้มทีถ่อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดและมสีทิธอิอกเสยีง 
10. การถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ผูบ้รหิารระดบัสงู 
11. หนงัสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
12. ขอ้บงัคบับรษิทัฯ หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้ตกลงของกลุม่ผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี 
13. นโยบายดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ 
14. นโยบายดา้นบรหิารความเสีย่ง รวมถงึวธิกีารจดัการความเสีย่งดา้นต่างๆ 
15. กฎบตัร หรอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ รวมถงึเรือ่ง

ทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
16. กฎบตัร หรอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 
17. จรรยาบรรณสาํหรบัพนกังานและกรรมการของบรษิทัฯ  
18. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน  หรอืบุคคลที่รบัผิดชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ์  เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให ้

ขอ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์ 
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(3) นักลงทนุสมัพนัธ ์

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯใหค้วามสาํคญัต่อการมสีว่นรว่มในการพบปะ ใหข้อ้มลู และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั
ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห ์และนกัขา่ว อยา่งสมํ่าเสมอ  เพือ่ใหก้ลุม่คนดงักล่าวสามารถเขา้ถงึขอ้มลูบรษิทัฯทีม่ ี
ความถูกตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทนัต่อเหตุการณ์ ไดอ้ยา่งเท่าเทยีมกนั  โดยเฉพาะขอ้มลูสาํคญัทีจ่ะมผีลกระทบ
ต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ สามารถนําขอ้มูลเหล่านัน้ไปตดัสนิใจในการลงทุนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  ในปี 
2559 บรษิทัฯมกีจิกรรมในการนําเสนอขอ้มลูทัง้ทางตรงและทางออ้ม ดงัน้ี 

1.  นําเสนอขอ้มลูในงาน “บรษิทัฯจดทะเบยีนพบผูล้งทุน” (Opportunity Day) ของตลาดหลกัทรพัย ์mai 
วนัที ่16 มนีาคม 2559  และงาน mai Forum 2016 ซึง่จดัในวนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

2. การใหข้อ้มลูและตอบขอ้ซกัถามของผูล้งทุน และสือ่มวลชนทีต่ดิต่อทางจดหมายอเิลค็ทรอนิคสท์ี ่
wirat@firevictor.co.th และทางโทรศพัท ์02203 0868 

หมวดท่ี 5   ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทสาํคญัในฐานะเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ ในการกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ แผน
กลยุทธ ์และงบประมาณใหฝ้า่ยจดัการดําเนินงาน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการดําเนินกจิการ และควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มอบหมายไว้ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส่ สอดคล้องกบั
กฎหมาย ข้อบงัคบัและนโยบายต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยเหตุน้ี คณะกรรมการบรษิัท จะได้รบัการ
แต่งตัง้จากผู้ถอืหุ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ทุกท่านจงึต้องเป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่
สามารถเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัฯมคีวามทุ่มเท ใหเ้วลาอย่างเตม็ที่ในการปฏบิตัหิน้าที่ มภีาวะผูนํ้า มวีสิยัทศัน์ มี
ความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ สามารถดูแลให้มรีะบบงานที่ให้ความเชื่อมัน่ได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบรษิัทฯให้
ดาํเนินไปในลกัษณะทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย และมจีรยิธรรม และตอ้งเป็นอสิระจากฝา่ยจดัการของบรษิทัฯ โดยจดัให้
มรีะบบแบง่แยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝา่ยจดัการทีช่ดัเจน 

ทัง้น้ี รายละเอยีดเกี่ยวกบัโครงสรา้งกรรมการ อนัประกอบด้วย องค์ประกอบและคุณลกัษณะของกรรมการ 
วธิกีารสรรหากรรมการ คุณสมบตักิรรมการอสิระ การสรรหาและแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ 9.2 
และ 9.3  

1.   การประชมุคณะกรรมการ 

1.1 บรษิัทฯจดัให้มกีําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบกาํหนดการดงักลา่ว เพือ่ใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชุมได ้

1.2 บรษิัทฯกําหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ (ในทุกๆ 3 เดอืน) โดยกําหนด     
วนัประชุมไวล้่วงหน้าตลอดทัง้ปี และอาจมกีารประชุมอกี 1 ครัง้ ในหน่ึงเดอืนก่อนวนัประชุมสามญั       
ผู้ถือหุ้นประจําปี  รวมทัง้อาจมปีระชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิด   
ความคล่องตวัต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯในแต่ละเดอืนจงึจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิาร 
ซึ่งทําหน้าที่ตดัสนิใจตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  โดยทุกครัง้ที่ม ี    
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหารจะนําเรื่องที่ผ่านการพิจารณามาแจ้งให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบ เพื่อใหส้ามารถกํากบั ควบคุม ดูแล การปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและทนัการณ์ 

1.3  ในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรษิทัฯและกรรมการผู้จดัการ จะเป็นผู้ดูแล     
ใหค้วามเหน็ชอบ และร่วมกนัพจิารณาเลอืกเรื่องที่จะบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม โดยไดเ้ปิดโอกาส
ใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯเขา้สูว่าระการประชุมอย่างอสิระได้
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ด้วย และถอืเป็นความรบัผดิชอบของกรรมการทุกคนที่จะเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของ
จาํนวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

1.4 เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั ทาํหน้าทีจ่ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม พรอ้มระเบยีบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมไปใหก้รรมการล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพื่อใหก้รรมการไดม้เีวลาศกึษา
ก่อนล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัทฯจะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวธิอีื่น และกาํหนดวนัประชุมใหเ้รว็กวา่นัน้กไ็ด ้

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้ เลขานุการบรษิทัฯ ได้เขา้ร่วมการประชุมดว้ย โดยเป็น      
ผู้บนัทึกรายงานการประชุม และจดัส่งให้ประธานกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาลงลายมือชื่อรบัรอง       
ความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรบัรองในการประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมูลหรอื
เอกสารเกี่ยวกบัการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสบืคน้อา้งองิ โดยปกตคิณะกรรมการบรษิทั จะเขา้
รว่ม การประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเวน้แต่มเีหตุจาํเป็นซึง่จะแจง้เป็นการลว่งหน้าก่อนการประชุม 

1.5 ประธานกรรมการบรษิทัฯ ทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มหีน้าที่ดูแล และจดัสรรเวลาแต่ละวาระให ้  
อย่างเพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สําคัญ         
โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งอยา่งเป็นธรรม  

ทัง้น้ี ในการลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหถ้อืมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึง   
มีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรอื ไม่ใช้สิทธิออกเสยีง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ประธานในที่ประชุมจะออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสยีง      
เป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการทุกคนมสีทิธทิี่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคญัอื่นๆ และหาก
กรรมการอิสระหรอืกรรมการตรวจสอบมขีอ้สงสยัใดๆ กรรมการอื่นๆ  และฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ    
ตอ้งดาํเนินการตอบขอ้สงสยัดงักลา่วอยา่งรวดเรว็ และครบถว้นเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกบัมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบรษิทัฯ บนัทกึขอ้
คดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม หรอืยืน่หนงัสอืแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการบรษิทัฯ ได ้

1.6 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบรษิัทตามความจําเป็นและเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอ้มูลที ่  
เป็นประโยชน์เพิม่เตมิในฐานะผู้ที่เกี่ยวขอ้ง อกีทัง้ จะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนําไป
ปฏิบตัิได้อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้เพื่อประกอบการพิจารณาตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิัท 
ตลอดจนเพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทั มโีอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูและสาํหรบัใชป้ระกอบการพจิารณา
แผนการสบืทอดงานในอนาคต 

1.7 คณะกรรมการบรษิทั สามารถเขา้ถงึสารสนเทศที่จําเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการ
บรษิัทฯ หรอืผู้บรหิารอื่นที่ได้รบัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเป็น 
คณะกรรมการบรษิทั อาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก โดยถอื
เป็นคา่ใชจ้า่ยของบรษิทัฯฯ 

1.8 คณะกรรมการบรษิทั กําหนดใหก้รรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร สามารถประชุมกนัเองตามความเหมาะสม  
โดยไม่มกีรรมการที่เป็นผู้บรหิาร หรอืฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯเขา้ร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้
อภปิรายปญัหาต่างๆ ทัง้ทีเ่กี่ยวกบัธุรกจิของบรษิทัฯและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยแจง้ใหก้รรมการ
ผู้จ ัดการทราบถึงผลการประชุม รวมทัง้รายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบรษิทัทราบดว้ย ในการประชุมใหป้ระธานกรรมการบรษิทัฯเป็นประธานของการประชุม 
หากประธานกรรมการบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมได้ ให้ที่ประชุมคดัเลอืกกรรมการหน่ึง
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ท่าน เพื่อทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน และให้เลขานุการบรษิัทฯเป็นเลขานุการของการ
ประชุมของกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

2.  ค่าตอบแทน 

2.1 ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคลอ้งกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของ
บทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงึประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
จากกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการบรษิทัมกีารกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการที่ชดัเจน และเสนอขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพจิารณาตามหลกัเกณฑ์ของ
ความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม เปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่
ในอุตสาหกรรม  ขนาดกิจการที่ใกลเ้คยีงกนั  และเพยีงพอที่จะจูงใจและรกัษากรรมการที่มคีุณภาพ
ตามที่ต้องการ พรอ้มกนัน้ี ยงัพจิารณาถึงหน้าที่รบัผดิชอบที่ได้รบัเพิม่ขึ้น สําหรบักรรมการที่ได้รบั
มอบหมายใหร้บัตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย เชน่ กรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

2.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรหิารกําหนด  และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯโดย
ระดบัคา่ตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน โบนสั และผลตอบแทนจงูใจอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบั
ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน ผูบ้รหิารที่ไดร้บัมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้
จะไดร้บัคา่ตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้ อกีทัง้
ตอ้งเป็นอตัราทีแ่ขง่ขนัไดก้บักลุ่มธุรกจิเดยีวกนั เพื่อดแูลรกัษาผูบ้รหิารทีม่คีุณภาพ ทัง้น้ี ตอ้งคํานึงถงึ
ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัฯและผูถ้อืหุน้ไดร้บัดว้ย 

2.3 กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารทัง้หมด เป็นผูป้ระเมนิผลกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี เพื่อนําไปใชใ้น
การพจิารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ โดยใชบ้รรทดัฐานที่ได้ตกลงกนัล่วงหน้ากบั
กรรมการผูจ้ดัการตามเกณฑ์ที่เป็นรปูธรรม ซึ่งรวมถงึผลปฏบิตังิานทางการเงนิ ผลงานเกี่ยวกบัการ
ปฏบิตัติามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธใ์นระยะยาว และการพฒันาผูบ้รหิาร โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็น    
ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมนิขา้งต้น และประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้
กรรมการผูจ้ดัการทราบ 

3. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

3.1 คณะกรรมการบรษิทั สง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้ง
ในระบบการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั
ฯ เพือ่ใหม้กีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอยา่งต่อเน่ือง  

3.2 ทุกครัง้ที่มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัแนะนําลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯใหแ้ก่กรรมการใหม ่

3.3 คณะกรรมการบรษิทักําหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเพื่อทราบเป็นประจําถงึแผนการพฒันา และ 
สบืทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสูง มกีารเตรยีมให้พรอ้มเป็นแผนที่ต่อเน่ืองถึง      
ผูส้บืทอดงานในกรณีทีต่นไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

3.4 คณะกรรมการจดัใหม้โีครงการสาํหรบัพฒันาผูบ้รหิารโดยใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเป็นประจาํทุกปี 
ถงึสิง่ทีไ่ดท้าํไปในระหวา่งปี และพจิารณาควบคูก่นัไปเมือ่พจิารณาแผนสบืทอดงาน 
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กรรมการบริษทัได้ผา่นการอบรมหลกัสตูรจากสถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษทัฯไทย (IOD) ดงันี้ 

รายชื่อ 
หลกัสตูร 

DAP DCP SFE FSD RCP ACEP ACP FND 

ดร.ถกล   นนัธริาภากร 8/2004 228/2016     8/2005  

นายวริฐั   สขุชยั SET/2012 204/2015 24/2015  36/2015 14/2015   

นางสริมิา   เอีย่มสกุลรตัน์ SET/2012 211/2015 24/2015      

นางวลรีตัน์   เชือ้บุญชยั SET/2012 205/2015  28/2015  14/2015   

นายภาคภมู ิ  วอ่งไพฑรูย ์ 42/2005    36/2015 14/2015   

ดร.โสตถธิร   มลัลกิะมาส 102/2013        

นางสาววรนุช   สไุพบลูยพ์พิฒัน์ SET/2012        

นายวสนัต ์  นนัทขวา้ง 116/2015 211/2015 28/2015 24/2015     

นายธรรมนูญ   ตรเีพช็ร 116/2015 211/2015 28/2015 24/2015     

ดร.สพุจน์   เธยีรวฒุ ิ  195/2014      20/2005 

หมายเหตุ :  *  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 มมีตอินุมตักิารซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดัและบรษิทัยอ่ย และมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้นายวสนัต ์นนัทขวา้ง 
นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร และนายสพุจน์ เธยีรวฒุ ิเป็นกรรมการบรษิทัฯ 
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4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

4.1 บรษิทัฯและคณะกรรมการชุดยอ่ยมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเอง(Self Assessment) เป็น
ประจาํอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพจิารณาผลงานและปญัหาเพื่อการปรบัปรุง
แกไ้ขต่อไป 

4.2 บรษิัทฯได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมนิคณะกรรมการบรษิัทในภาพรวมไว้ใน
รายงานประจาํปี ดงัน้ี 

กระบวนการประเมนิตนเองแบ่งเป็น 
4.2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายคณะ 

  คณะกรรมการบรษิัท เป็นผู้อนุมตัิ และทบทวนแบบประเมนิผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง  
ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีห่น่วยงานกาํกบัดแูลกาํหนด 

  เลขานุการบรษิทัฯ เป็นผูส้รุปและวเิคราะหผ์ลการประเมนิประสทิธภิาพการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบรษิทั และรายงานผลการวเิคราะหจ์ากการประเมนิใหค้ณะกรรมการบรษิทั 

  เลขานุการบรษิทัฯ นําผลวเิคราะหแ์ละความเหน็เพิม่เตมิจากคณะกรรมการบรษิทั ไปจดัทํา
แผนเพือ่ดาํเนินการปรบัปรงุ 

4.2.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบคุคล 
  คณะกรรมการบรษิัท เป็นผู้อนุมตัิ และทบทวนแบบประเมนิผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง  

ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีห่น่วยงานกาํกบัดแูล กาํหนด 
  กรรมการรายบุคคล เป็นผู้ประเมนิตนเอง เพื่อแสดงความเหน็เกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ของ

กรรมการ  ความเป็นอสิระ  โครงสรา้งการบรหิาร  การพฒันาความรู ้และความเหน็เกีย่วกบั
การบรหิารจดัการองคก์ร 

  เลขานุการบรษิทัฯ เป็นผูส้รุปผลและวเิคราะห์ผลการประเมนิรายงานคณะกรรมการบรษิทั  
เพือ่จดัทาํแผนพฒันากรรมการรายบุคคล 

4.3 หลกัเกณฑก์ารประเมนิตนเอง 
4.3.1 หลกัเกณฑก์ารประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายคณะ 

  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ  ประกอบดว้ย  ความหลากหลายของกรรมการ  
สดัสว่นของกรรมการ คุณสมบตัขิองคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 

  บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย การใชเ้วลาทีเ่พยีงพอ
ต่อการพจิารณาเรื่องที่สาํคญั  รายการที่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุม
ภายในการจดัการความเสีย่ง 

  การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดว้ย กําหนดการประชุมล่วงหน้าทัง้ปี คุณภาพเอกสาร  
ความเพยีงพอของขอ้มลูต่อการตดัสนิใจของกรรมการ   

  การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย ประสทิธภิาพในการเขา้ร่วมประชุม  ความ
เป็นอสิระในการตดัสนิใจลงมตแิละการแสดงความเหน็ของกรรมการ  การกาํหนดกรอบเวลา
ในการประชุม     

  ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการปรกึษาหารอืร่วมกนั  
การเปิดโอกาสใหม้สีว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหา 

  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย ความเขา้ใจในบทบาท
หน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบรษิัทฯและ
สภาวะแวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ แผนสบืทอดตาํแหน่งงาน 
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4.3.2 หลกัเกณฑก์ารประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายบคุคล 
  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของ

คณะกรรมการ ความเหมาะสมเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ 

  การประชุมของคณะกรรมการ  ประกอบด้วย  การเขา้ร่วมประชุม การแสดงความเห็นใน 
การประชุม การศกึษาขอ้มลูการประชุมลว่งหน้า 

  บทบาท  หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  ประกอบดว้ย ความเป็นอสิระของ
กรรมการในการแสดงความเหน็ ความเพยีงพอในการเขา้รว่มกจิกรรมของบรษิทัฯระบบการ
ควบคุมภายในและการจดัการความเสีย่ง การเปิดเผยขอ้มลู 

 

5,  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2558 
5.1  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายคณะ 

คดิเป็น  ร้อยละ  80.40 อยูใ่นระดบั  ดี 

หวัข้อประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 73.63 

2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 76.79 

3. การประชุมคณะกรรมการ 85.32 

4. การทาํหน้าทีข่องคณะกรรมการ 83.67 

5. ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 85.00 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 77.98 
 

ขอ้คดิเหน็/ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิจากการประเมนิตนเอง พบวา่   
  การพฒันา ปรบัปรุงกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อมาเป็นกรรมการบรษิทัฯให้เป็นไปอย่าง

โปร่งใส  ยุติธรรม  จะสนับสนุนให้กระบวนการทํางานของคณะกรรมการบริษัทมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้   

  การพิจารณาและทบทวนนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ควรมีความเหมาะสม มีอิสระ
เพยีงพอ และมัน่ใจวา่ทุกกระบวนการในการดาํเนินงานมคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

  การกาํหนดแผนการสบืทอดงานในตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯยงัเป็นปจัจยัสาํคญั
ทีต่อ้งตดิตามอยา่งใกลช้ดิ  

 

5.2 ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบคุคล 
คดิเป็น  ร้อยละ  81.79 อยูใ่นระดบั  ดี 

หวัข้อประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 82.14 

2. การประชุมคณะกรรมการ 83.93 

3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 79.29 
 

ขอ้คดิเหน็/ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิจากการประเมนิผล พบวา่   
  กรรมการ ควรมีการควบคุมและติดตามการดําเนินการของฝ่ายจดัการให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมยิง่ขึน้ รวมไปถงึควรมกีารพฒันาและเรยีนรูเ้พื่อเพิม่ทกัษะในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่
ตลอดเวลา 
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5.3 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย 
5.3.1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.3.1.1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ 

คดิเป็น  ร้อยละ  83.40  อยูใ่นระดบั  ดี 

หวัข้อประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหมาะสม  
ทาํใหก้ารทาํงานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพ 

80.95 

2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินการให้คณะกรรมการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการประชุมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

84.72 

3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้ห้
ความสําคญั  ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตัิตามในเรื่อง
ต่างๆ อยา่งเพยีงพอ 

84.52 

 

ขอ้คดิเหน็/ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิจากการประเมนิผล พบวา่   
  กรรมการมคีวามเหน็ตรงกนัว่า บรษิทัฯควรกําหนดจํานวนบรษิทัฯจดทะเบยีนที่กรรมการ

ชุดย่อยแต่ละท่านจะไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิัทฯจดทะเบียนนัน้ๆ ให้มีความ
ชดัเจนยิง่ขึน้ 

 

5.3.1.2 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบคุคล 
คดิเป็น  ร้อยละ  85.83  อยูใ่นระดบั  ดี 

หวัข้อประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 91.67 

2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 79.17 

3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 86.67 

ขอ้คดิเหน็/ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิจากการประเมนิผล พบวา่   
  กรรมการ ควรมีการควบคุมและติดตามการดําเนินการของฝ่ายจดัการให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมยิง่ขึน้ รวมไปถงึ กรรมการแต่ละบุคคล ควรมกีารพฒันาและเรยีนรูเ้พื่อเพิม่ทกัษะ
ในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูต่ลอดเวลา 

 

5.3.2 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร 
5.3.2.1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารรายคณะ 

คดิเป็น  ร้อยละ  82.65 อยูใ่นระดบั  ดี 
หวัข้อประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิาร มคีวามเหมาะสม  
ทาํใหก้ารทาํงานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพ 

69.05 

2. การประชุมคณะกรรมการบรหิารไดด้าํเนินการใหค้ณะกรรมการปฏบิตัิ
หน้าทีใ่นการประชุมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

88.89 

3. บทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร ไดใ้ห้
ความสาํคญั  ใชเ้วลาในการพจิารณา ทบทวนและปฏบิตัติามในเรื่อง
ต่างๆ อยา่งเพยีงพอ 

90.00 
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ขอ้คดิเหน็/ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิจากการประเมนิผล พบวา่   
  คุณสมบตัิของกรรมการในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิ

หน้าทีต่ามขอบเขตอาํนาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีก่ําหนดไว ้มผีลต่อประสทิธภิาพการ
ทาํงานของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบรหิาร ให้ความสําคญัในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตัิตามนโยบาย     
กลยุทธ์ เป้าหมาย  แผนการดําเนินธุรกจิ ตลอดจนงบประมาณประจําปีของบรษิทัฯ เป็น
อยา่งดยีิง่  

5.3.2.2  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารรายบคุคล 
คดิเป็น  ร้อยละ  83.06 อยูใ่นระดบั  ดี 

หวัข้อประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิาร 79.17 

2. การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 83.33 

3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 86.67 

ขอ้คดิเหน็/ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิจากการประเมนิผล พบวา่   
  บทบาท หน้าที่ของกรรมการบรหิาร สามารถช่วยสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ

บรษิทัไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

5.3.3 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
5.3.3.1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรายคณะ 

คดิเป็น  ร้อยละ  76.75 อยูใ่นระดบั  ค่อนข้างดี 
หวัข้อประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

1. โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมคีวาม
เหมาะสม ทาํใหก้ารทาํงานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพ 

74.76 

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดํ าเนินการให้
คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการประชุมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

77.50 

3. บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง ไดใ้หค้วามสาํคญั  ใชเ้วลาในการพจิารณา ทบทวนและปฏบิตัติาม
ในเรือ่งต่างๆ อยา่งเพยีงพอ 

78.00 

ขอ้คดิเหน็/ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิจากการประเมนิผล พบวา่   
  การพจิารณาทบทวนหลกัเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมใน

การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบที่กําหนดไว้อย่าง
สมํ่าเสมอ  สามารถช่วยสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบรษิัทให้มปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ 

5.3.3.2  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรายบคุคล 
คดิเป็น  ร้อยละ  76.08 อยูใ่นระดบั  ค่อนข้างดี 

หวัข้อประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 70.83 
2. การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 78.75 
3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 78.67 
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ขอ้คดิเหน็/ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิจากการประเมนิผล พบวา่   
  กรรมการ ควรตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาและเรยีนรูใ้นดา้นต่างๆ ที่อาจจะเป็นความ

เสีย่งอนัจะสง่ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯตลอดเวลา  รวมไปถงึ ควรมเีวลาและทุ่มเทใน
การปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ที ่และเป็นไปตามขอบเขตอํานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ
ทีไ่ดก้าํหนดไว ้
หมายเหต ุ:   ผลการประเมนิตนเองขา้งตน้ เป็นขอ้มลูของปี 2558  เน่ืองจากบรษิทัฯจดัทาํการประเมนิผล            

ปีละ 1 ครัง้ในเดอืนตุลาคม ของทุกปี 

9.8    การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่  
บรษิทัฯยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจ ด้วยความรบัผดิชอบอย่างมเีหตุผล  เป็นธรรม สุจรติ โปร่งใส มอีสิระ 

รบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละหลกัการสากล เพื่อสรา้ง
ความเชื่อมัน่แก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุม่และสนบัสนุนการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

บรษิทัฯตระหนกัวา่การคอรร์ปัชัน่เป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการบรรลุเป้าหมายดงักลา่ว รวมทัง้ยงัเป็นอุปสรรค
สาํคญัในการพฒันาการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ เพื่อใหบ้รรลุ
เจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯจึงจดัทํานโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ พร้อมทัง้กําหนดบทบาทหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ แนวทางปฏบิตั ิตลอดจนมาตรการในการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี  

9.8.1  คาํนิยามตามนโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 

การคอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การกระทาํการใดๆ ไมว่า่จะเป็นการนําเสนอ (offering) การใหค้าํมัน่
สญัญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การให้หรือรบั (giving or accepting) 
ทรพัยส์นิหรอืผลประโยชน์อื่นใด กบัเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืบุคคลอื่นใดทีท่าํธุรกจิกบับรษิทัฯ  ไมว่า่โดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่
ไม่เหมาะสมทางธุรกจิ ยกเวน้กรณีทีก่ฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ หรอื จารตีทาง
การคา้ ใหก้ระทาํได ้ 

9.8.2  นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 

กรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร และ พนกังาน จะไมก่ระทาํหรอืยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบไมว่า่กรณีใดๆ  
โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทัง้น้ีบริษัทฯได้กําหนดแนวทางปฎิบตัิ มาตรา
ดาํเนินการ และบทบาทหน้าที ่ผูร้บัผดิชอบ ตลอดจนจดัใหม้กีารสอบทานและทบทวนการปฏบิตัติามนโยบายการ
ต่อต้านคอร์รปัชัน่น้ีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคบั  และ 
กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการกําหนดนโยบายและการกํากบัดูแลใหม้รีะบบที่

สนับสนุนการต่อต้านคอร์รปัชัน่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ในได้ว่า ฝ่ายบรหิารได้ตระหนักและให้
ความสาํคญัต่อนโยบายดงักลา่ว  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ี 
ระบบควบคุมภายใน ระบบบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมาตรฐาน
ของตลาดหลกัทรพัย ์มคีวามรดักุม เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 

3. ผูบ้รหิาร มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการกาํหนดใหม้รีะบบและใหม้กีารสง่เสรมิและสนบัสนุนนโยบาย
ต่อต้าอนคอรร์ปัชัน่ เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ
ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย  
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แนวทางปฏิบติั 
1. กรรมการบรษิทัฯ ผู้บรหิาร และ พนักงาน ต้องปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 

และหลกัการกํากบัดูแลกิจการ  โดยต้องไม่เขา้ไปเกี่ยวข้องกบัเรื่องคอร์รปัชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม  

2. กรรมการบรษิทัฯ ผู้บรหิาร และพนักงาน จะไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็หรอืมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบั
การกระทําที่เข้าข่ายการคอร์รปัชัน่ โดยต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรอืบุคคลที่ต้องรบัผิดชอบ หรอื
กรรมการตรวจสอบ หรอืผ่านช่องทางการรายงานที่กําหนดไว้ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ  

3. บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรม และความคุม้ครองต่อพนกังานทีป่ฏเิสธหรอืแจง้เรื่องคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักจิกรรมของบรษิทัฯ โดยจะไมล่ดตาํแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบ  

4. ผูท้ีก่ระทําการคอรร์ปัชัน่ เป็นการกระทําผดิจรรยาบรรณของบรษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาทางวนิัย
ตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯไดก้าํหนดไว ้และอาจจะตอ้งโทษทางกฎหมาย 

5. บริษัทฯจะสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่ รวมทัง้แจ้งวิธีการในการแจ้งเบาะแส          
ขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะภายในบรษิทัฯ ผ่านทางสื่อต่างๆ  เช่นป้ายประกาศ การกระจายเสยีง การ
ปฐมนิเทศพนกังานและกรรมการ ระบบอนิทราเน็ต เป็นตน้ เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการนโยบายน้ี
เขา้ไปปฏบิตั ิและสรา้งเป็นวฒันธรรม 

6. กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานจะหลกีเลี่ยงการให้หรอืการรบัของขวญัและ/หรอืของกํานัล  ของขวญั  
ทรพัยส์นิ ประโยชน์อื่นๆ ตลอดจนการรบัรองหรอืรบัเลีย้ง  ซึง่มมีลูคา่เกนิปกตวิสิยั  ระหวา่งผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ  หรอืจากผูอ้ื่น  เพื่อมใิหเ้กดิช่องทางทุจรติหรอืเกดิความไมเ่ป็นธรรมต่อผูเ้กีย่วขอ้ง
อื่นๆตลอดจนเพือ่ใหก้ระบวบการจดัซือ้จดัจา้งเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม  

มาตราการการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 

บรษิัทฯได้จดัให้มชี่องทางในการร้องเรยีน ขอ้คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุม
กระบวนการรบัเรื่องราวรอ้งเรยีน การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และการสรุปผล รวมทัง้การใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้และ
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีที่ไดร้บัผลกระทบหรอืมคีวามเสีย่งที่จะได้รบัผลกระทบจากการดําเนิน
ธุรกิจของบรษิัทฯหรอืการปฏิบตัิหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ เกี่ยวกบัการทําผิด
จรรยาบรรณ การทําผดิกฎหมาย  รวมทัง้พฤตกิรรมที่อาจสอ่ถงึการทุจรติ บรษิทัฯสง่เสรมิใหผู้แ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน
หรอืเบาะแส 

ทัง้น้ีผู้แจง้เรื่องรอ้งเรยีนสามารถแจง้เรื่องราวหรอืเบาะแส โดยระบุเอกสารให้ชดัเจนว่าเป็น ”เอกสารลบั”  
เรยีนประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระ ผา่นทางชอ่งทางต่อไปน้ี  

 จดหมาย       เรยีน   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บรษิทัฯ หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน) 
  เลขที ่19/18-19 RCA Block A ถนนพระราม 9   
  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 

 อเีมล ์    chairac@harn.co.th  

ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รบัเรื่องโดยตรง โดยผู้แจง้เบาะแสไม่จําเป็นต้องระบชื่อตนเองหากมี
ความประสงคจ์ะไมเ่ปิดเผย  ผูเ้แจง้เรือ่งรอ้งเรยีน ผูแ้จง้เบาะแส ตลอดจนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง จะไดร้บัการคุม้ครองที่
เหมาะสมและเป็นธรรมจากบรษิทัฯ เช่น ไม่มกีารเปลี่ยนตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที่ทํางาน พกังาน ข่มขู ่  
รบกวนการปฎบิตังิาน เลกิจา้ง หรอื การกระทาํอื่นใดทีไ่มเ่ป็นธรรมบรษิทัฯจะเกบ็เรือ่งขอ้มลูเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีน
เป็นความลบั ไมเ่ปิดเผยต่อผูไ้มเ่กีย่วขอ้ง  เวน้แต่ทีจ่าํเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของกฏหมาย 
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บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รบัทราบเรื่องหรอืข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องร้องเรยีน จะต้องรกัษาขอ้มูลให้เป็น
ความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เวน้แต่เมื่อจําเป็นต้องเปิดเผยตามขอ้กําหนดของกฏหมาย หากมกีารจงใจ 
ฝ่าฝืนนําข้อมูลออกไปเปิดเผย บรษิัทฯจะดําเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบงัคบั และ/หรอืดําเนินการตาม
กฏหมาย แลว้แต่กรณี 
 
การดาํเนินงานในปี 2559 : 

1. บรษิทัฯไดส้ง่เสรมิความรูใ้นรปูแบบ การอบรม / สมัมนา เชงิปฏบิตักิาร ชื่อหลกัสตูร “แนวปฏบิตัทิีด่กีบั
การต่อตา้นการทุจรติ คอรร์ปัชัน่” ในวนัที ่27 สงิหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา โดยเชญิวทิยากร 
อ.ธนกฤต เพิม่พูนขนัตสิุข  เพื่อความเขา้ใจและสามารถนําไปปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ร่วมกนั
เสนอแนวทางแกไ้ขและป้องกนัการทุจรติของส่วนงานต่าง ๆ โดยมรีะดบัผูบ้รหิารตัง้แต่ ผูจ้ดัการขึน้ไป 
รว่มกนั 43 คน 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม   

นโยบายภาพรวม 
บรษิัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัเกี่ยวกับความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : 

CSR) อนัเป็นองคป์ระกอบทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหน้าของธุรกจิอยา่งยัง่ยนื โดยบรษิทัฯ มกีระบวนการที่
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง และได้นําเอาวสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกิจ และเป้าหมายของบรษิัทฯ มาร่วมพิจารณา      

ในการกาํหนดความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงัน้ี 

10.1  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ  บรษิัทฯ ยึดมัน่แนวทางการบรหิารงานตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม     
สรา้งความน่าเชื่อถอืในการบรหิารจดัการดว้ยยดึหลกัการปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีกบัองคก์รทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ 
ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หน้ีและคู่แขง่ทางธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม บรษิทัฯ สง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม เพื่อ
กระตุน้ใหเ้กดินวตักรรม สง่เสรมิการพฒันาสนิคา้และบรกิารใหด้ขีึน้ อนัเป็นการเสรมิสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
และมาตรฐานการครองชพีในระยะยาว ส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขัน้ตอน (Business 
Chain) ดูแลผลกระทบจากการกระทําของบรษิัทฯ ที่มีต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ผลกระทบต่อกิจการอื่นจาก
กระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพต่อสิทธ ิ         
ในทรพัยส์นิและไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

ส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

1. ดําเนินกจิกรรมต่างๆ ในลกัษณะที่สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัของการแข่งขนั ตลอดจนให้
ความรว่มมอืกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั 

2. กําหนดขัน้ตอนปฏิบตัิและมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องหรอืสมรู้ร่วมคิดกับพฤติกรรมที่
ขดัขวางการแขง่ขนั 

3. สง่เสรมิใหพ้นกังานตระหนักถงึความสาํคญัของการปฏบิตัติามกฎหมายการแขง่ขนัและการแขง่ขนัที่
เป็นธรรม 

4. สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ส่งเสรมิการ
แขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

5. ใส่ใจต่อบรบิททางสงัคมที่อยู่แวดล้อมบรษิัทฯ และไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาตหิรอืทาง
สงัคมเชน่ ความยากจนเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

ส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่คณุค่า 

1. กําหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสงัคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจดัซื้อ การ
กระจายสนิคา้ 

2. สนับสนุนใหบ้รษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งยอมรบัและปรบัใชน้โยบายในลกัษณะเดยีวกนั โดยไมก่่อใหเ้กดิการ
แขง่ขนัทีไ่มเ่ป็นธรรม 

3. มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลกัการและประเด็นที่เกี่ยวกับความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัทีต่นเขา้ไปเกีย่วขอ้ง 

4. สง่เสรมิการปฏบิตัติ่อกนัอย่างเป็นธรรมทัว่ทัง้ห่วงโซ่คุณค่าทุกครัง้ที่เป็นไปได ้ทัง้ในดา้นตน้ทุนและ
ผลตอบแทนในการดําเนินการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม กล่าวคอื เพิม่พูนความสามารถในการ
บรรลุวตัถุประสงคด์า้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของทุกกจิการในห่วงโซ่คุณค่า ไดแ้ก่ การดาํเนินการ
จดัซื้ออย่างเหมาะสม เช่น การสรา้งหลกัประกนัให้เกดิราคาที่เป็นธรรมดว้ยเวลาส่งมอบที่เพยีงพอ
และสญัญาการคา้ทีม่ ัน่คง เป็นตน้ 
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ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรพัยสิ์น 

1. ปฏบิตักิารตรวจสอบอยา่งเหมาะสม เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรษิทัฯ ไดร้บัอนุญาตอยา่งถกูกฎหมายในการใช้
และใหส้ทิธใิชส้อยทรพัยส์นิต่างๆ 

2. ไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมใดๆอนัเป็นการละเมดิทรพัยส์นิ ไดแ้ก่ การใชต้าํแหน่งทางการตลาดที่
เหนือกวา่ในทางมชิอบ การผลติของปลอม และการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 

3. ชาํระคา่การใชห้รอืไดม้าซึง่ทรพัยส์นิอยา่งเป็นธรรม 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มมีาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มสี่วนได้เสยีไดร้บัความเสยีหายจากการที่บรษิทัฯ ละเมดิสทิธิ
ตามกฎหมายของผูม้สีว่นไดเ้สยี และเปิดโอกาสใหแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระทําความผดิกฎหมายหรอื
จรรยาบรรณผ่านกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีระบวนการดาํเนินการหลงัจากมี
ผูแ้จง้เบาะแส โดยใหม้กีารตรวจสอบขอ้มลูและมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงักําหนดแนวทางในการปฏบิตังิานในหน้าทีข่อง กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ
บรษิทัฯ รวมถงึจรรยาบรรณและภาระความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสรา้งมาตรฐาน
ดา้นพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของของบุคคลดงักล่าวให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสตัยส์ุจรติ โดยมกีารกําหนด
จรรยาบรรณธุรกจิ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัอิยา่งทัว่ถงึทัง้องคก์ร รวมถงึ
การตดิตามผลการปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอ 

10.2 การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 

การทุจรติ (Corruption) หมายถงึ การใชอ้ํานาจทีไ่ดม้าหรอืการใชท้รพัยส์นิทีม่อียูใ่นทางมชิอบเพื่อประโยชน์
สว่นตนหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประโยชน์ของผูอ้ื่น การทุจรติอาจเกดิไดห้ลายลกัษณะ อาท ิการตดิสนิบน
เจ้าพนักงานด้วยการชกัชวนการเสนอ การให้  หรอืการรบัสนิบน  ทัง้ที่เป็นเงนิและสิง่ของ  การมผีลประโยชน์  
ทบัซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงนิ การยกัยอก การปกปิดข้อเท็จจรงิ การขดัขวางกระบวนการยุติธรรม การค้า
ภายใต้แรงอทิธพิล การทุจรติดงักล่าวมไิดห้มายความถงึเพยีงความสมัพนัธ์ระหว่างเอกชนกบัหน่วยงานของรฐั
เทา่นัน้ แต่ยงัครอบคลุมถงึธุรกรรมระหวา่งบุคคลหรอืกจิการในระหวา่งภาคเอกชนดว้ยกนัเองดว้ย 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึผลเสยีของการทุจรติ การฉ้อโกง การหาผลประโยชน์สว่นตวัจากบรษิทัฯ จงึไดก้ําหนด 
นโยบายต่อตา้นการทุจรติ และแนวปฏบิตัใินการดาํเนินการทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการทุจรติ และเป็นแนวทางให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนตอ้งถอืปฏบิตั ิและหลกีเลีย่งการกระทาํอนัมชิอบ โดยใหม้กีารสอบทานการ
ปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตัแิละขอ้กําหนดในการดําเนินการ
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กําหนดทางกฎหมาย โดยมแีนวทาง
ปฏบิตัดิงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติ โดยตอ้งไม่เขา้ไป
เกีย่วขอ้งกบัเรื่องการทุจรติ ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม ตลอดจนไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉยเมื่อพบ
เหน็การกระทาํทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

2. ไม่กระทําหรอืสนบัสนุนการใหส้นิบนในทุกรปูแบบ รวมทัง้ควบคุมใหก้ารบรจิาค การใหข้องขวญัทาง
ธุรกจิ และการสนบัสนุนกจิการต่างๆ มคีวามโปรง่ใส  และไมม่เีจตนาเพือ่โน้มน้าวใหเ้จา้หน้าทีภ่าครฐั
หรอืเอกชนดาํเนินการไมเ่หมาะสม 

3. จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง รวมถงึการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม และ     
มปีระสทิธผิล เพือ่ป้องกนัการประพฤตมิชิอบต่างๆ 

4. เสริมสร้างให้พนักงาน คู่สญัญา และคู่ค้า ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และการต่อต้าน       
การทุจรติ  
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5. ให้ความรูด้้านการต่อต้านการทุจรติแก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน เพื่อส่งเสรมิความซื่อสตัย์
สจุรติ และรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยมกีารจดัการอบรมเรือ่งการต่อตา้น
การทุจรติใหแ้ก่พนกังานใหม ่ภายใน 90 วนั นบัจากวนัเขา้ทาํงาน  

6. ตระหนักถงึความสาํคญัในการเผยแพร่ใหค้วามรู ้และทําความเขา้ใจกบับุคคลอื่นทีต่อ้งปฏบิตัหิน้าที ่     
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ หรอือาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทัฯ ในเรื่องทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ต่อตา้นการทุจรติ  

7. จดัให้มีแนวปฏิบตัิที่ดีเกี่ยวกบัการรบั  การให้ของขวญั  ทรพัย์สนิ และ/หรอื ประโยชน์อื่น โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อมใิหเ้กดิช่องทางทุจรติ หรอืเกดิความไมเ่ป็นธรรมต่อผูเ้กี่ยวขอ้งอื่น ตลอดจนเพื่อให้
กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม โดยใหห้ลกีเลีย่งการรบัของขวญั 
และ/หรอื ของกํานัล ซึ่งมมีลูค่าเกนิปกตวิสิยัจากผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทัฯ หรอืจากผูอ้ื่น ซึ่ง
อาจไดป้ระโยชน์จากการปฏบิตังิานของพนกังานของบรษิทัฯ ตลอดจนการหลกีเลีย่งการรบัเลีย้งจาก
ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทัฯ หรอืจากผูอ้ื่น ซึง่อาจไดป้ระโยชน์จากการปฏบิตังิานของพนักงาน
ของบรษิทัฯ 

8. จดัให้มีช่องทางการสื่อสารสําหรบัแจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการทุจรติ โดยพนักงานสามารถแจ้ง หรอื
รายงานเหตุการณ์ทุจรติ หรอืเหตุการณ์ทีน่่าสงสยัวา่จะมกีารทุจรติไดใ้นชอ่งตามทีก่ําหนดในประกาศ
ของบรษิทัฯ โดยมกีารกําหนดรายละเอยีดความผดิ สถานะความผดิ และมาตรการลงโทษ รวมทัง้
อาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผดิกฎหมาย 

9. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรอืแจ้งเรื่องการทุจรติเกี่ยวกบับรษิัทฯ โดยใช้
มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามรว่มมอืในการรายงานการทุจรติ 

ในปี 2559 บรษิทัฯไดส้่งเสรมิความรูใ้นรปูแบบสมัมนา เชงิปฏบิตักิาร ชื่อหลกัสตูร “แนวปฏบิตัทิี่ดกีบัการ
ต่อตา้นการทุจรติ คอรร์ปัชัน่” ในวนัที่ 27 สงิหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา  โดยเชญิคุณธนกฤต เพิม่พูน
ขนัตสิขุ มาเป็นวทิยากร เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจและสามารถนําไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม รวมทัง้รว่มกนั
เสนอแนวทางแก้ไขและป้องกนัการทุจรติของฝ่ายงานต่างๆ โดยมรีะดบัผู้บรหิารตัง้แต่ผู้จดัการขึ้นไปเข้าร่วม
สมัมนา 
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10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดว้ยความความเคารพต่อชวีติและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องทุกคนทุกฝา่ย สง่เสรมิ
ใหทุ้กสว่นงานของบรษิทัตอ้งปฏบิตัอิยูบ่นพืน้ฐานของศกัดิศ์รแีละใหค้วามคุม้ครองสทิธเิสรภีาพตลอดจนปฏบิตัติ่อ
กนัอยา่งเสมอภาค ซึง่เป็นรากฐานของการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล โดยกาํหนดแนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

1. บรษิทัฯมแีนวทางที่จะส่งเสรมิและกระตุ้นให้มกีารปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐานและ
ความเสมอภาค โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื่องสญัชาติ เชื้อชาติ สผีิว เพศ ภาษา ศาสนา 
ความเชื่อทางการ เมอืง หรอืความเชื่อในทางอื่นใด ชาตพินัธุห์รอืพืน้เพทางสงัคม ทรพัยส์นิ กําเนิด 
หรอืสถานะ 

2. บรษิทัฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยหมัน่ตรวจสอบดูแลมใิหธุ้รกจิของตน
เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไมส่นบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้น
การใชแ้รงงานเดก็ เป็นตน้ 

3. บรษิทัฯ เคารพสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ของพนกังาน ซึง่ครอบคลุมถงึการมอีสิระในการใหค้วาม 
เห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การได้รบัข้อมูลหรอืความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้จดัให้มี
ชอ่งทางการสือ่สารเพือ่รบัฟงัความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเสร ี

10.4 การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัพนักงานซึ่งเป็นทรพัยากรที่สาํคญัของบรษิทัฯ ที่มสี่วนช่วยขบัเคลื่อนให้องค์กร
เตบิโตอย่างยัง่ยนื สรา้งความมัน่คงแก่พนักงานและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมนีโยบายที่จะดูแล
พนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวสัดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนา
ความกา้วหน้า รวมทัง้มสีภาพการทาํงานทีป่ลอดภยัและถกูสขุอนามยั โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงัน้ี 

1.  ปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 
2.  จดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีด่ ีและปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 
3.  ปฏบิตัติ่อพนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปจัเจกชน และศกัดิศ์รขีองความ

เป็นมนุษย ์
4.  ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อพนกังาน 
5.  การพจิารณาการแต่งตัง้และการโยกยา้ย รวมทัง้การใหร้างวลั และการลงโทษ กระทําดว้ยความเป็น

ธรรม โดยคาํนึงถงึความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานเป็นเกณฑ ์
6.  ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถงึและสมํ่าเสมอ 
7.  หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าที่การงานของ

พนกังาน หรอืคุกคาม และสรา้งความกดดนัต่อสภาพจติใจของพนกังาน 
8. พนกังานมสีทิธใินการรอ้งเรยีนกรณีทีไ่มไ่ดร้บัความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการทีก่าํหนด 
9.  รบัฟงัขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ จากพนกังานทุกระดบัอยา่งเทา่เทยีมและเสมอภาค 

พนกังานทุกคนในบรษิทัฯ จะมคีา่นิยมรว่มกนั และมแีนวทางในการปฏบิตังิานสูเ่ป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ ซึง่บรษิทัฯ 
ให้ความสําคญักับการสร้างความมัน่คงในการดํารงชีพของพนักงานในองค์กรให้ มีชีวิตในการทํางานที่ดีขึ้น        
มสีขุภาพด ี มคีวามสขุ ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิประสทิธภิาพในหน้าทีก่ารงาน  ภายใตร้ปูแบบการจดัตัง้คณะทาํงานเพื่อ
ดแูลและรบัผดิชอบพนกังานทุกระดบั ทุกแผนก ตลอดจนถงึพนกังานทุกคนในองคก์ร เพื่อใหพ้นกังานมคีวามรูส้กึ
มสีว่นรว่มอยา่งเตม็ที ่ ซึง่พนกังานจะเป็นผูม้สีว่นสาํคญั  ในการขบัเคลื่อนธุรกจิใหม้คีวามเตบิโตและมัน่คงอยา่งใน
ปจัจุบนั โดยบรษิทัฯ มกีารดูแลพนักงานนอกจากเงนิเดอืนที่พนักงานไดร้บัแลว้ บรษิทัฯ ยงัได้จดัให้มสีวสัดกิาร
และผลประโยชน์อื่นในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่พนักงานอกีดว้ย โดยสวสัดกิารต่างๆ ที่
บรษิทัฯ จดัใหน้ัน้ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานทีส่ามารถแขง่ขนัไดก้บับรษิทัเอกชนชัน้นําในอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั และ
บรษิทัฯ อยูใ่นสถานภาพทีส่ามารถจะจา่ยได ้
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ในปี 2559  บรษิทัฯ จดัให้มงีาน Family Day ครัง้แรกอย่างเป็นทางการ  เพื่อสรา้งความรกั ความผูกพนั
ระหวา่งบรษิทั พนกังาน และครอบครวัของพนกังาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน 

บรษิัทฯ ให้ผลตอบแทนและสวสัดิการกบัพนักงานทุกคน  ได้แก่  เงนิเดือน  โบนัสประจําปี   โดยมีการ   
ปรบัเงนิเดอืน และใหโ้บนัสประจําปีทุกปีตามผลประเมนิการปฏบิตังิานของพนักงาน โดยใชก้ารกําหนดดชันีชีว้ดั
ความสาํเรจ็ (KPI) เพื่อเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการปฎบิตังิานของพนักงาน และมคี่าล่วงเวลา เงนิรางวลั ประกนั
ชวีติ ประกนัอุบตัเิหตุ กองทุนเงนิทดแทน กองทุนประกนัสงัคมตามอตัราทีก่รมแรงงานกําหนดขึน้  กองทุนสาํรอง
เลี้ยงชีพ  โครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เครื่องแบบพนักงาน  เงินช่วยเหลืองาน
ฌาปนกจิศพ งานท่องเทีย่วประจําปี ปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหพ้นักงานไดพ้กัผ่อน และเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
ระหวา่งพนกังาน อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัมใีหส้วสัดกิารอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากขอ้กาํหนดตามกฎหมาย เชน่ ตรวจสขุภาพ
พนักงานประจําปี โปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษ การเข้ารบัการรกัษาพยาบาล(ที่ไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุ)  
สวสัดิการต่างๆ เหล่าน้ีเป็นสิง่จูงใจให้พนักงาน  อุทิศตนต่องานอย่าง มอือาชีพ ทุ่มเทการทํางานด้วยความรู ้
ความสามารถดว้ยความตัง้ใจ และทํางานใหเ้กดิผลงานที่ดทีีสุ่ด นอกจากน้ียงัตอ้งมจีรยิธรรม มรีะเบยีบวนิัย เพื่อ
มุง่ใหพ้นกังานบรษิทัฯ ยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตั ิและตอ้งรบัผดิชอบในตวัเอง 

ด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

บรษิทัฯ มคีวามห่วงใยในเรื่องความปลอดภยัในการปฏบิตังิานของพนักงานทุกคน มุ่งมัน่และจะดําเนินการ
ในทุกทางเพื่อใหม้กีารดแูลเกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานเป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ือง และมปีระสทิธภิาพควบคู่ไปกบัการปฏบิตังิานของพนักงาน มกีารจดัทํา “คู่มอืความปลอดภยั” เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานได้อย่างปลอดภยั มกีารจดัอบรมและฝึกซ้อมพื้นฐานการดบัเพลงิเบื้องต้น ตลอดจน     
มกีารวางแผน กําหนดผูร้บัผดิชอบหน้าที่อย่างชดัเจน เพื่อให้การปฏบิตัเิป็นไปอย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพ
ประจาํทุกปี  
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ด้านพฒันาบคุลากร 

 มกีารจดัอบรมความรูเ้ฉพาะด้านในงาน มีการเชิญวทิยากรจากโรงงานผู้ผลิตมาบรรยาย มกีารส่งอบรม
ภายนอกและอบรมภายในบริษัทฯ รวมทัง้มีการจดักิจกรรม Team Building เพื่อการพัฒนาตนเองและสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัพนักงานทัง้หมดในบรษิัทฯ  รวมถึงการสนับสนุนให้มีการพฒันาความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเน่ือง  โดยจดัทาํเป็นแผนงานประจาํปี มกีารตดิตามวดัผลการปฏบิตัติามแผนอยา่งต่อเน่ือง  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
10.5 ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
บรษิทัฯ มุ่งเน้นการ “เป็นผู้ผลติ และจําหน่ายอุปกรณ์ ระบบปรบัอากาศ และระบบดบัเพลงิครบวงจร เพื่อ

สร้างความสะดวกสบายและความปลอดภยัให้แก่ผู้บรโิภค” การบรกิารลูกค้าด้วยสนิค้าคุณภาพ การบรกิารที่
รวดเรว็ ตรงต่อเวลา ถูกต้อง และคุ้มค่า ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกต่างและความสามารถในการ
แข่งขนั  ช่วยผูกใจลูกค้าได้ในระยะยาวและเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทฯ อีกทัง้บริษัทฯ ยงัคํานึงถึงต้นทุนและ     
ความคุม้คา่ในการลงทุน เพือ่สรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ภายใตป้รชัญา Balanced Scorecard  

บรษิทัฯ มกีารทํา CSR กบัลูกคา้ผ่านการดําเนินการของพนกังาน และกจิกรรมในฝา่ยต่างๆ ซึ่งบรษิทัฯ  ได้
เลง็เหน็ถงึความสาํคญัของผลติภณัฑท์ีไ่ดคุ้ณภาพ  เพื่อสรา้งความสะดวกสบายและความปลอดภยัใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 
จงึทําใหผ้ลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ จําหน่ายมคีุณภาพ และไดร้บัรองมาตรฐานสากล พจิารณาคดัเลอืกแหล่งผลติภณัฑ์
และวตัถุดบิที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม กระบวนการจดัซื้อจดัหามคีวามโปร่งใสตรวจสอบได ้ มขีอ้มูลผลติภณัฑ์ที่
ครบถ้วนถูกต้อง สามารถตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการรบัรองได้  มีการจดัเก็บรกัษา
ผลติภณัฑ์ตามมาตรฐานเพื่อพรอ้มสง่มอบใหก้บัลูกคา้  มกีารขายและการตลาดที่ไม่เอารดัเอาเปรยีบผูบ้รโิภค มี
บรกิารหลงัการขาย มกีารตดิต่อกบัลกูคา้อยา่งต่อเน่ืองหลงัจากสง่มอบสนิคา้แลว้ และมกีระบวนการรบัคาํรอ้งเรยีน
จากลูกคา้ผ่านช่องทางโทรศพัท ์ผ่านพนักงานของบรษิทัฯ หรอืทางจดหมายอเิลค็ทรอนิกส ์โดยฝา่ยบรหิารระบบ
คุณภาพเป็นผูร้บัผดิชอบคํารอ้งเรยีน เพื่อทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไข พรอ้มทัง้หามาตรการเพื่อป้องกนัไม่ให้
เกดิขึน้ซํ้าจากสาเหตุเดยีวกนั  
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นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัมกีารรบัประกนัสนิค้าเพื่อให้ผู้บรโิภคมัน่ใจในผลิตภณัฑ์มากยิง่ขึ้น รวมทัง้จดัหา
ผลติภณัฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองด้านความสะดวกสบายและความปลอดภยั อีกทัง้ยงัสามารถช่วยลดต้นทุนให้กบั
ผูบ้รโิภคเพื่อใหผู้บ้รโิภคไดป้ระโยชน์มากทีส่ดุ บรษิทัฯ ไดเ้หน็ความสาํคญัของลกูคา้ และตอบสนองความตอ้งการ
อยา่งรวดเรว็ บรษิทัฯ จงึมขี ัน้ตอนกระบวนปฏบิตังิานตามโครงสรา้งบรษิทัทีก่ําหนดไว ้เพื่อใหก้ระบวนการทาํงาน
ดาํเนินไปอยา่งราบรื่นตามเป้าหมายจนไดร้บัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตามนโยบายคุณภาพทีว่่า “เราตัง้มัน่
ในการสรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ ดว้ยสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพสงู  เทคโนโลยทีีนํ่าหน้า และการจดัการธุรกจิ
ทีเ่ป็นเลศิ  

10.6  การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม โดยให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกบัความปลอดภยั ความมัน่คง สุขอนามยัและสิง่แวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และ
คํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ บริษัทฯ จําหน่าย
ผลติภณัฑ์และบรกิารเพื่อสนองความต้องการของสงัคม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ภายใต้กรอบกฎหมายและ
จรยิธรรม เพื่อไปปฏบิตัริ่วมกบักลยุทธท์างการตลาด เช่น วางตําแหน่งตราผลติภณัฑ์ ทําใหผ้ลติภณัฑ์เป็นทีรู่จ้กั
ของลกูคา้ เน้นจรรยาบรรณ กฎเกณฑแ์ละระเบยีบวนิยัในบรษิทัฯ เพื่อใหล้กูคา้เกดิความมัน่ใจต่อบรษิทัฯ และตรา
สนิคา้ทีบ่รษิทัฯ จาํหน่าย สง่ผลใหร้ายไดข้องบรษิทัฯ สงูขึน้อยา่งยัง่ยนื   

การสรา้งจติสาํนึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ในหมู่พนักงานทุกระดบัอย่าง
ต่อเน่ือง คนืกําไรสว่นหน่ึงเพื่อกจิกรรมทีจ่ะมสีว่นสรา้งสรรคส์งัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ ดาํเนินธุรกจิโดย
ใหม้ผีลกระทบต่อความเสยีหายของสงัคม สิง่แวดลอ้ม และคุณภาพชวีติของประชาชนน้อยที่สุด  การปฏบิตัแิละ 
ใหค้วามรว่มมอืหรอืควบคุมใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบยีบทีอ่อกโดย
หน่วยงานกํากบัดูแล การให้ความสําคญักบักิจกรรมของชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสงัคม 
ชุมชน สิง่แวดลอ้ม มุง่สรา้งสรรค ์และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิบรษิทัฯ มกีารกําหนดมาตรการต่างๆ ซึง่ถอืเป็น
หน้าที่ของพนักงานทุกคนพงึใส่ใจและปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง เช่น เรื่องมาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้า รวมถึง
กําหนดแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการใชเ้ครื่องปรบัอากาศ ไฟแสงสว่าง เครื่องคอมพวิเตอรโ์ดยคํานึงถงึประโยชน์
สงูสดุของการใชง้าน เพื่อเป็นการประหยดัคา่ใชจ้า่ย และเป็นการสรา้งจติสาํนึกในการประหยดัพลงังานอยา่งยัง่ยนื 
เพือ่ประโยชน์สว่นรวม และสนองนโยบายการประหยดัพลงังานของรฐับาล 

10.7  การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

บรษิทัมจีติสาํนึกถงึบทบาทหน้าทีก่ารเป็นสมาชกิทีด่ตี่อสงัคม โดยตอ้งปฏบิตัหิรอืควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติาม
กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยบรษิทัใหค้วามสาํคญัและรบัผดิชอบต่อชุมชนและ
สงัคมใกล้เคยีงเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อม รวมถงึให้การสนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสงัคม
ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม โดยสง่เสรมิและสนับสนุนพนักงานบรษิทัใหร้วมตวักนัเพื่อจดั
กจิกรรมเพื่อสงัคม อนัไดแ้ก่ โรงเรยีนในถิน่ทุรกนัดาร  สถานเดก็กําพรา้  สถานคนพกิาร  เพื่อเป็นการตอบแทน
สงัคมเมื่อมโีอกาส  โดยบรษิทัจะช่วยเหลอืเงนิค่าเดนิทางและร่วมกจิกรรมในงบประมาณที่กําหนดแต่ละกจิกรรม
ตามความเหมาะสม 
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10.8  การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดาํเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ส่ิงแวดล้อม และผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญั และทุ่มเททรพัยากร ทัง้ระดบักระบวนการทาํงานในองคก์ร ในการคดัสรรผลติภณัฑ์
และบรกิาร ที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น “ผู้นําในการให้บรกิารโซลูชัน่ด้าน
วิศวกรรม”  บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งส่วนใหญ่
จําเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งพนักงานที่ได้รบัคัดเลือกให้ไปอบรมดูงานต่างประเทศจะนําความรู ้
ประสบการณ์ มาต่อยอด พัฒนางานให้มีความก้าวหน้า  รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์และให้การอบรมแก่
พนักงานอื่น ๆ ในฝ่ายที่ตนสงักัด และมุ่งมัน่ในการสร้างความสําเร็จร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัทฯ 
นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมินวตักรรมใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของค่านิยมองคก์ร และบรษิทัยงัมกีารเผยแพรน่วตักรรม
ซึง่ถอืเป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยใชก้ารสือ่สารและเผยแพรใ่หก้บักลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีรบัทราบทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม โดยการใช้ช่องทางการสื่อสารที่มคีวามหลากหลาย เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า ขอ้มูลข่าวสารของบรษิทัเขา้ถึง
กลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัอยา่งทัว่ถงึ 

ในปี 2559  บรษิัทได้จดัตัง้โครงการ “Mission Possible” ขึ้น เพื่อให้พนักงานร่วมกันคิดค้นวิธีปรบัปรุง 
พฒันาการทํางานของตนเองรวมถงึหน่วยงานอื่นๆ ด้วยวธิกีารใหม่ๆ ที่ชาญฉลาดอย่างต่อเน่ือง เสรมิสรา้งการ
พฒันาศกัยภาพของบุคคลกรใหส้ามารถวเิคราะหป์ญัหาเชงิสรา้งสรรคแ์ละคดิอยา่งเป็นระบบ สรา้งบรรยากาศของ
ความรว่มมอืและความสมัพนัธท์ีด่ภีายในหน่วยงาน รวมถงึหน่วยงานอื่นๆ  โดยกรรมการบรหิารใหก้ารสนบัสนุน
พจิารณาคดัเลอืกและอนุมตัเิงนิรางวลั  เป็นประจาํทุกเดอืน  
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ค่านิยมองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR after process) 

ในปี 2559 บรษิทัฯ ได้จดักจิกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ขอ้มูลสนิค้าและบรกิารที่เป็นประโยชน์  
แก่ลกูคา้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น ๆ ใหม้คีวามเขา้ใจ และสามารถนําขอ้มลูไปปรบัใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงัต่อไปน้ี 

- “Update NFPA&FM Approve How to Reliable ESFR for Storage Application” สาํหรบัผูอ้อกแบบ
ในงานโครงการต่าง ๆ จดัวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2559 ณ โรงแรมโกล้เดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนี กรงุเทพฯ 

- “Mini Vic 's Day”  สําหรบัผู้ออกแบบในงานโครงการต่าง ๆ จดัวนัที่ 25 มนีาคม 2559 ณ โรงแรม   
โกล้เดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนี กรงุเทพฯ 
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- “Mini Vic 's Day : Optimum Solutions For Fire Protection System” จดัวนัที ่13 พฤษภาคม 2559 
ณ EEC Engineering Network, กรงุเทพฯ 

- TEMCA FORUM & EXHIBION 2016 PATTAYA : “Stronger Together” จัดวนัที่ 19-20 สิงหาคม 
2559 ณ โรงแรมรอยลั คลฟิ บชี พทัยา 
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11.   การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 

11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เกี่ยวกบัความเพียงพอต่อระบบควบคมุภายในของบริษทัฯ 

 บรษิัทได้ตระหนักถึงความสําคญัของการจดัการระบบการควบคุมภายในที่ด ีเนื่องจากจะช่วยให้การดําเนินงานของบรษิัทเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยคณะกรรมการบรษิัทได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานความเหมาะสมและความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในทีฝ่า่ยบรหิารจดัใหม้ขีึน้ เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้า่บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน 

และการตดิตามดูแลการดําเนินงาน เหมาะสม เพยีงพอ ในการดูแลการดําเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย และขอ้กําหนดที่สอดคลอ้งกบัแนวทางของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

และ ตลท. และระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯในการประชุม คณะกรรมการครัง้ที ่5/2559 เมื่อวนัที5่ กนัยายน 2559 ซึง่มกีรรมการตรวจสอบ
ของบรษิทัฯ ทัง้ 3 ท่านเขา้ร่วมประชุม โดยเลขานุการฝา่ยตรวจสอบไดร้ายงานความคบืหน้าในการแกไ้ขและตดิตามผลการตรวจสอบภายในซึ่งคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิความเพยีงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยมแีบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในที่จดัทําโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มรีะบบ
ควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

11.1.1  ข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชีเกี่ยวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทัฯ 

บรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2558 มขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ดงันี้ 

หวัข้อ สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผูบ้ริหาร และความคืบหน้าในการดาํเนินการ  

1. บรษิัทฯ มีการเปลี่ยนใบกํากบัสนิค้าและใบส่ง
สนิค้าใหม่ให้ลูกค้า จากการวางบิลไม่ทนั ทาง
บรษิทัฯ นําขอ้มูลดงักล่าวมาจดัทํารายงานอายุ
ลกูหนี้การคา้ 

ผลกระทบ 

รายงานอายุลูกหนี้การค้า แสดงมูลค่าที่ไม่
สะท้อนถึงปญัหาการค้างชําระหนี้ของลูกหนี้
การคา้ในระบบอยา่งชดัเจน 

บริษัทฯ  ควรกํ าหนดวิธีการจัดทํ า
รายงานอายุลกูหนี้การคา้โดยจะตอ้งนับ
อายจุากใบกาํกบัสนิคา้และใบสง่สนิคา้ที่
ไดม้กีารสง่ใหก้บัลกูคา้เป็นใบแรก 

ความเหน็ของผูบ้รหิาร 
เหน็ควรปรบัวธิกีารจดัทํารายงานอายุลูกหนี้การคา้โดยนับอายุจากใบกํากบัสนิคา้และใบ
ส่งสนิค้าที่ได้มกีารส่งให้กบัลูกค้าเป็นใบแรกตามที่เสนอ เพื่อสะท้อนอายุลูกหนี้การค้าที่
ชดัเจน 

ความคบืหน้าในการดาํเนินการของบรษิทัฯ  

ฝา่ยบรหิารไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการประชุมเมื่อวนัที ่5 กนัยายน 2559 

วา่ บรษิทัฯ ไดจ้ดัทํารายงานอายุลูกหนี้โดยไดป้รบัปรุงอายุลูกหนี้ซึ่งนับอายุจากใบกํากบั
สนิค้าและใบส่งสนิค้าที่ได้มกีารส่งให้กบัลูกค้าเป็นใบแรกแล้ว ทัง้นี้ การจดัทํารายงาน
ทางการเงิน ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ลูกหนี้รวมจากกรณีดังกล่าวเท่ากับ 0.57  

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.47 จากมลูคา่คงเหลอืของลกูหนี้ทัง้หมด 121.32 ลา้นบาท  
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หวัข้อ สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผูบ้ริหาร และความคืบหน้าในการดาํเนินการ  

2. บริษัทฯ มีการจัดทํารายละเอียดประกอบงบ
การเงนิและจดัเตรยีมเอกสารประกอบรายการ
บางส่วนไม่ถูกต้องและล่าช้า เช่น รายละเอียด
ค่านายหน้า ค่าจูงใจพนักงาน โบนัส ค่าใช้จ่าย
คา้งจา่ย รายละเอยีดการกระทบยอดผลต่างตาม
บัญชีกับหนังสือยืนยันตอบกลับของลูกหนี้ 

เจ้าหนี้บางราย และรายงานนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

ผลกระทบ 

อาจทําใหบ้รษิทัรบัรูร้ายการบญัชลีูกหนี้ เจา้หนี้
บางราย ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ไม่
ถกูตอ้ง ครบถว้น 

บรษิทัควรจดัทาํรายละเอยีดประกอบงบ
การเงนิ และจดัเตรยีมเอกสารประกอบ
รายการทัง้หมดใหพ้รอ้มก่อนที่จะมกีาร
เขา้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ 

ความเหน็ของผูบ้รหิาร 
บรษิัทฯ รบัทราบข้อสงัเกต และจะดําเนินการปรบัปรุง โดยบรษิัทฯ ได้มอบหมายให้
ผู้จดัการแผนกบญัชเีป็นผู้รบัผดิชอบในการสอบทานรายการบญัชตี่างๆ โดยมผีลตัง้แต่
เดอืนมกราคม 2559 

ความคบืหน้าในการดาํเนินการของบรษิทัฯ 

ฝ่ายบรหิารได้รายงานความคบืหน้าในการดําเนินการต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการ
ประชุมเมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2559 ว่า บรษิัท ฯ ได้กําหนดขัน้ตอนการทํางานเพิ่มเติม 

โดยกําหนดใหพ้นักงานระดบัเจา้หน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัทํารายละเอยีดประกอบรายการบญัชแีละ
ทุก ๆ รายการบญัช ีและจะต้องได้รบัการสอบทานหรอืตรวจสอบโดยผู้จดัการฝ่ายบญัช ี

ซึ่งบรษิทัฯ ได้ถือปฏิบตัิมาตัง้แต่เดอืนมกราคม 2559  โดยการจดัทํางบการเงนิในรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืน ปี 2559 ไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้ไม่พบประเดน็ความ
ไมถ่กูตอ้งทีเ่ป็นนยัสาํคญัแต่อยา่งใด 

สําหรบัการส่งหนังสอืยืนยนัยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ โดยปกติจะดําเนินการสําหรบัการ
ตรวจสอบยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี สําหรบัปี 2559 นี้บรษิทั ฯ จะมอบหมายให้ผู้จดัการ
ฝ่ายการเงนิ เป็นประสานงานและตดิตามหนังสอืยนืยนัยอด รวมทัง้สอบทานและจดัทํา
รายการปรบัปรุงทางบญัชกีรณีพบยอดคงเหลอืที่ไม่ตรงกนั และส่งให้ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
เพือ่ทาํการสอบทานและปรบัปรงุรายการ (ถา้ม)ี ไดท้นัตามกาํหนดเวลาของผูส้อบบญัช ี
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11.1.2  ความเหน็เกี่ยวกบัระบบควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายในของ บริษทั ไฟรว์ิคเตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งบรษิทั อลัทมิา แอดไวเซอรี ่จาํกดั ทําหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ ซึ่งบรษิทั อลัทมิา แอดไวเซอรี ่จาํกดั ไดแ้ต่งตัง้ให ้นางสาวชลฎา ธรีะพฒันานนท ์และ 

นางสาวสวุมิล เทีย่งแท ้เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เนื่องจากเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตั ิวฒุกิารศกึษา และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมเพยีงพอต่อการเป็นผูค้วบคุมการปฏบิตังิานดงักลา่ว 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผูท้ีด่าํรงตาํแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 เรือ่งรายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  โดยในการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2559 เมื่อวนัที ่15 สงิหาคม 2559 ฝา่ยบรหิารและเลขานุการบรษิทัไดร้ายงานผลการตรวจสอบภายในใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ครัง้ที ่3/2559 เมื่อวนัที่ 15 สงิหาคม 2559 ฝา่ยตรวจสอบภายในไดร้ายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส และเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในสว่น

ของกระบวนการปฏบิตังิานทีต่รวจสอบมปีระสทิธผิลตามทีค่วร  

หวัข้อ สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผูบ้ริหาร/ความคืบหน้าในการดาํเนินการ 

1. ระบบการจดัสง่สนิคา้ 

 1.1  บริษัทไม่ได้นําเงินคํ้าประกันที่เรียกเก็บ

จากผูใ้หบ้รกิารขนสง่ไปฝากไวใ้นบญัชขีอง

บรษิทัฯ 

บรษิัทฯ ควรนําเงนิทีได้รบัมาฝากเข้า

บญัชีธนาคารของบรษิัทฯ และบนัทึก

บัญชีในระบบให้ถูกต้องครบถ้วนทุก

รายการ 

ความเหน็ของผูบ้รหิาร 

เห็นควรตามที่เสนอ และดําเนินการแก้ไขโดยการใช้ระบบเงนิประกนัผลงานในระบบ 

SAP แทนการเปิดบญัชเีงนิฝากของบรษิทัฯ 

ความคบืหน้าในการดาํเนินการของบรษิทัฯ 

ฝ่ายบรหิารได้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ในการประชุมเมื่อวนัที่ 5 กันยายน 

2559 ว่า บริษัทฯ ได้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินประกันผู้ให้บริการขนส่ง 

เหมอืนกบัเงนิประกนัผลงานของผูร้บัเหมา (Retention)  และฝากเงนิคํ้าประกนัดงักล่าว

เขา้ไวใ้นบญัชธีนาคารของบรษิทัฯ ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2559 เป็นตน้ไป 
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หวัข้อ สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผูบ้ริหาร/ความคืบหน้าในการดาํเนินการ 

 1.2  การปฏบิตังิานด้านเอกสารเพื่อเตรยีมการ

จดัสง่สนิคา้แบบใหม่ทําใหก้ารควบคุมทีจ่ะ

ป้องกนัความผดิพลาดมปีระสทิธผิลลดลง 

บรษิทัฯ ควรพจิารณาเพิม่ชอ่งในการทาํ

แบบฟอรม์ใบควบคุมการขนสง่สนิคา้ให้

สามารถระบุวนัที่จ ัดส่ง แยกต่างหาก

จากวนัที่จดัทําเอกสาร ทําให้สามารถ

ทาํใบคุมล่วงหน้าได ้ช่วยในการควบคุม 

ตรวจสอบสนิคา้ และความครบถว้นของ

เอกสาร โดยไม่ทําให้การประมวลผล

รายงานการจดัสง่ไมส่บัสน 

ความเหน็ของผูบ้รหิาร 

บรษิทัฯ จะศกึษาขอ้จาํกดัของระบบ SAP และประชุมรว่มกบัฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึฝา่ย 

ICT เพือ่หาขอ้สรปุทีจ่ะชว่ยใหร้ะบบงานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ความคบืหน้าในการดาํเนินการของบรษิทัฯ 

ฝ่ายบรหิารได้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ในการประชุมเมื่อวนัที่ 5 กันยายน 

2559 ว่า บรษิทั ฯ ได้ปรบัปรุงระบบงาน โดยการจดัทําใบควบคุมการขนส่งสนิค้า และ 

ให้แผนกจดัส่งระบุวนัที่ส่งของด้วยการประทบัตราวนัที่ส่งของ และยดึวนัดงักล่าวแทน

วนัที่ในระบบ และสื่อสารกบัฝ่ายบญัชแีละการเงนิด้วยวนัที่ดงักล่าว โดยมผีลบงัคบัใช้

ตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2559 และจากการตรวจสอบติดตามในปจัจุบัน แผนกจดัส่งก็

สามารถดาํเนินการจดัทาํแผนการสง่สนิคา้ลว่งหน้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. เรือ่ง การบรหิารจดัการทรพัยส์นิ 

- ไม่มีบันทึกการมอบอํานาจแก่พนักงาน  

ในการทําธุรกรรมขายรถยนต์และรบัเงิน

แทนบรษิทัฯ 

ก า ร ข า ย ท รัพ ย์ สิ น ที่ มี ร า ค า สู ง 

ผู้ดําเนินการควรได้รบัการมอบหมาย

อยา่งเป็นทางการโดยผูม้อีํานาจ เพื่อให้

แน่ใจวา่เป็นผูร้บัมอบอาํนาจทีเ่หมาะสม

และมีความสามารถในการรบัผิดชอบ

ดําเนินการและรบัเงนิสดแทนบรษิัทฯ 

นอกจากนี้ ควรต้องให้ผู้ซื้อลงนามใน

สัญญาซื้อขายเพื่อให้ส ัญญามีความ

สมบู ร ณ์ ใช้ ใน ก ารอ้ า งอิ งก ารโอน

กรรมสิทธิแ์ละภาระผูกพันอื่นๆที่เกิด

จากการใชร้ถยนตไ์ด ้ 

ความเหน็ของผูบ้รหิาร 

เหน็ควรตามที่เสนอ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําคู่มอืปฏบิตักิารเกี่ยวกบัทรพัยส์นิโดยคาดว่า

แลว้เสรจ็ไตรมาส 2 ปี 2559 

ความคบืหน้าในการดาํเนินการของบรษิทัฯ 

ฝ่ายบรหิารได้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ในการประชุมเมื่อวนัที่ 5 กันยายน 

2559 ว่า บรษิทั ฯ ได้จดัทําคู่มอืปฏบิตักิารเกี่ยวกบัทรพัยส์นิ ฉบบัใหม่ โดยครอบคลุม

ประเดน็เกี่ยวกบัการแบ่งแยกหน้าที่และการมอบอํานาจเกี่ยวกบัการขายทรพัย์สนิแล้ว 

โดยมผีลบงัคบัใชเ้มือ่เดอืนมถิุนายน 2559 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  

สว่นที ่2 (11) การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง หน้า 107 

11.2  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั ชิลแมทช ์จาํกดั และบริษทั คิวทเูอส จาํกดั เกี่ยวกบัความเพียงพอต่อระบบควบคมุภายใน 

ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั ชลิแมทช์ จํากดั (“ชลิแมทช์”)และ บรษิทั ควิทูเอส จํากดั (“ควิทูเอส หรอื บรษิทัย่อย”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ชลิแมทช ์  

ครัง้ที่ 4/2559 เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2559 คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของชลิแมทช์และบรษิทัย่อยแลว้ พบว่า ชลิแมทช์และบรษิทัย่อย มรีะบบการ
ควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

11.2.1  ข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชีเกี่ยวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทั ชิลแมทช ์จาํกดั 

บรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดั ในปี 2558 มขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัระบบควบคุมภายในของชลิแมทช ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ดงันี้ 

หวัข้อ สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผูบ้ริหาร/ความคืบหน้าในการดาํเนินการ 

1. บรษิทัมกีารเปลีย่นใบกํากบัสนิคา้และใบสง่สนิคา้

ใหมใ่หลู้กคา้ จากการวางบลิไม่ทนั ทางบรษิทันํา

ขอ้มลูดงักลา่วมาจดัทาํรายงานอายลุกูหนี้การคา้ 

ผลกระทบ 

รายงานอายุลูกห นี้การค้า แสดงมูลค่าที่ ไม่

สะท้อนถึงปญัหาการค้างชําระของลูกหนี้การค้า

ในระบบอยา่งชดัเจน 

 

บรษิัทควรกําหนดวธิกีารจดัทํารายงานอายุลูกหนี้

การคา้โดยจะตอ้งนับอายุจากใบกํากบัสนิคา้และใบ

สง่สนิคา้ทีไ่ดม้กีารสง่ใหก้บัลกูคา้เป็นใบแรก 

ความเหน็ผูบ้รหิาร 

ชลิแมทช์เห็นควรปรบัวธิกีารจดัทํารายงานอายุลูกหนี้การค้าโดยนับอายุ

จากใบกํากบัสนิคา้และใบสง่สนิคา้ทีไ่ดม้กีารสง่ใหก้บัลกูคา้เป็นใบแรกตามที่

เสนอ เพือ่สะทอ้นอายลุกูหนี้การคา้ทีช่ดัเจน 

ความคบืหน้าในการแกไ้ข  

ฝา่ยบรหิารไดร้ายงานต่อคณะกรรมการชลิแมทช ์ในการประชุมเมื่อวนัที่ 5 

กนัยายน 2559 วา่ ชลิแมทช ์ไดด้ําเนินการจดัทํารายงานอายุลูกหนี้โดยได้

ปรบัปรุงอายุลูกหนี้ ซึ่งนับอายุจากใบกํากบัสนิคา้และใบสง่สนิคา้ทีไ่ดม้กีาร

สง่ใหก้บัลกูคา้เป็นใบแรกเรยีบรอ้ยแลว้  
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หวัข้อ สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผูบ้ริหาร/ความคืบหน้าในการดาํเนินการ 

2. ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้คิดค่าบริการ 

การสนับสนุนกบับรษิทัย่อยยอ้นหลงัตัง้แต่เดอืน

มกราคม 2558 จํานวนเงนิ 2.58 ลา้นบาท ซึ่งใน

ระหวา่งการตรวจสอบไมพ่บวา่มกีารจดัทาํสญัญา

ระหว่างกนั อย่างไรก็ตามเมื่อวนัที่ 18 เมษายน 

2559 สํานักงานได้รบัสําเนาสญัญาระหว่างกัน

โดยลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2558 

ผลกระทบ 

บรษิัทมีความเสี่ยงและจุดอ่อนในระบบควบคุม

ภายในด้านเอกสารหลกัฐานในการยนืยนัความ

น่าเชื่อถอืของรายการและการตดิตามรายการใน

ภายหลงั และทําให้บรษิทัรบัรูบ้ญัชรีายได้อื่นใน

งบการเงินแต่ละไตรมาสไม่ถูกต้องตามงวด 

รวมถงึการเปิดเผยรายการทีไ่ม่ครบถว้นในหมาย

เหตุประกอบงบการเงนิเกี่ยวกบัรายการทีเ่กดิขึน้

และยอดคงเหลอืกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บรษิัทควรจดัทําเอกสารประกอบรายการทุกบญัชี

ใหถ้กูตอ้งตามระบบความควบคุมภายในทีด่ ี

ความเหน็ผูบ้รหิาร 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ชิลแมทช์ได้ลงทุนถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน  

ควิทเูอส ซึ่งเป็นบรษิทัยอ่ย โดยตามขอ้ตกลงการรวมธุรกจิจะมกีารปนัสว่น

ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิตามหลกัเกณฑ์ที่ตกลงกนัไวล้่วงหน้า เนื่องจาก

ชิลแมทช์มกีารให้บรกิารหน่วยงานสนับสนุนให้แก่บรษิัทย่อย ซึ่งแต่เดิม

บรษิัทย่อยอยู่ระหว่างการจดัหาพนักงานเป็นของบรษิัทย่อยเองแต่ยงัไม่

สมามารถจดัหาได้ ทางชลิแมทช์และบรษิัทย่อยจงึตกลงกนัจดัทําสญัญา

บรกิารงานสนบัสนุนและเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายระหวา่งกนัตามหลกัเกณฑ ์โดย

ในปี 2558 ชิลแมทช์และคิวทูเอส ได้มีการจัดทําสัญญาการสนับสนุน

ระหวา่งกนัและมกีารเรยีกเกบ็ตามอตัราคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้แลว้  

ความคบืหน้าในการแกไ้ข  

ฝา่ยบรหิารไดร้ายงานต่อคณะกรรมการชลิแมทช ์ในการประชุมเมื่อวนัที่ 5 

กนัยายน 2559 วา่  สาํหรบัปี 2559 ชลิแมทชไ์ดท้าํสญัญาจา้งบรกิารกบัควิ
ทูเอสเรยีบรอ้ยแล้ว โดยสญัญาลงวนัที่ 4 มกราคม 2559 มรีะยะเวลาการ
ให้บริการ 12 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2559 
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3. บรษิทัมกีารจดัทาํรายละเอยีดประกอบงบการเงนิ

ล่าชา้และมบีางสว่นขาดเอกสารประกอบรายการ 

เช่ น  รายละ เอีย ดกํ า ไรข าด ทุ น จากอัต รา

แลกเปลี่ยน และรายละเอยีดประกอบงบการเงนิ

สว่นใหญ่ขาดความถูกตอ้ง เนื่องจากขาดขัน้ตอน

การตรวจสอบจากผูม้อีํานาจหน้าทีร่บัผดิชอบ ทาํ

ให้เกิดการแก้ไขในระหว่างการตรวจสอบงบ

การเงนิหลายรอบ เช่น รายละเอยีดค่านายหน้า 

รายละเอยีดค่าจูงใจพนักงาน สนิค้าระหว่างทาง 

สนิค้าเสื่อมสภาพ เงนิลงทุน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

เงนิประกนพนักงาน รายละเอียดภาษีหกั ณ ที่

จ่ า ย  ราย ล ะ เอี ย ด ก ารคํ าน วณ ภ าษี  แล ะ

รายละเอยีดการกระทบยอด Payroll  

ผลกระทบ 

ทาํใหเ้กดิความลา่ชา้ในการตรวจสอบงบการเงนิ 

บรษิัทควรกําหนดขัน้ตอนการตรวจสอบ 

การจดัทํารายละเอยีดประกอบงบการเงนิ

ให้ถูกต้องจากผู้มีอํานาจหน้าที่และควร

จดัทาํรายละเอยีดประกอบงบการเงนิ และ

จดัเตรยีมเอกสารประกอบรายการทัง้หมด

ให้พร้อมก่อนที่จะมกีารเข้าตรวจสอบงบ

การเงนิของบรษิทั 

ความเหน็ผูบ้รหิาร 

ชลิแมทช์รบัทราบขอ้สงัเกต และจะดําเนินการปรบัปรุง โดยชลิแมทช์ได้มอบหมาย 

ใหผู้จ้ดัการแผนกบญัชเีป็นผูร้บัผดิชอบในการสอบทานรายการบญัชตี่างๆ โดยมผีล
ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2559 

ความคบืหน้าในการแกไ้ข 

ฝา่ยบรหิารไดร้ายงานต่อคณะกรรมการชลิแมทชใ์นการประชุมเมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 

2559  ว่า ชลิแมทช์ได้กําหนดขัน้ตอนการทํางานเพิม่เติม โดยกําหนดให้พนักงาน
ระดบัเจา้หน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัทาํรายละเอยีดประกอบรายการบญัชแีละทุก ๆ รายการบญัช ี

และจะต้องได้รบัการสอบทานหรอืตรวจสอบโดยผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีซึ่งชลิแมทช์ได ้

ถอืปฏบิตัมิาตัง้แต่เดอืนมกราคม 2559  

สาํหรบัการสง่หนังสอืยนืยนัยอดลูกหนี้และเจา้หนี้ โดยปกตจิะดาํเนินการสาํหรบัการ
ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วนัสิ้นปี สําหรบัปี 2559 นี้ ชิลแมทช์จะมอบหมายให้
ผู้จดัการฝ่ายการเงนิ เป็นผู้ประสานงานและตดิตามหนังสอืยนืยนัยอด รวมทัง้สอบ
ทานและจดัทํารายการปรบัปรุงทางบญัชกีรณีพบยอดคงเหลอืทีไ่ม่ตรงกนั และสง่ให้
ผู้จ ัดการฝ่ายบัญชีเพื่อทําการสอบทานและปรบัปรุงรายการ (ถ้ามี) ได้ทันตาม
กาํหนดเวลาของผูส้อบบญัช ี
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11.2.2  ข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชีเกี่ยวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทั คิวทเูอส จาํกดั 

บรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองควิทเูอส มขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัระบบควบคุมภายในของควิทเูอส สาํหรบัปี 2558 ซึง่สามารถสรปุได ้ดงันี้ 

หวัข้อ สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผูบ้ริหาร/ความคืบหน้าในการดาํเนินการ 

1. ไมพ่บการลงนามรบัสนิคา้และวนัทีร่บัสนิคา้หรอื
วันที่ ร ับบริการในใบกํากับและใบส่งสินค้า
บางสว่น 

ผลกระทบ 

ขาดหลกัฐานในการยนืยนัที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกบั
การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนให้ลูกค้า
เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

- บริษัทควรกํ าหนดให้ลูกค้าลง
ลายมอืชื่อในใบกํากบัสนิคา้และใบ
ส่งสนิค้า เพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนั
ว่าได้มีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนให้ลูกค้าแล้วอย่าง
ถกูตอ้งและเรยีบรอ้ยแลว้ 

ความเหน็ผูบ้รหิาร 

บรษิัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจเรื่องการให้ลูกค้าลงนามรบัสินค้าหรอืบรกิารใน
ใบกํากบัและใบส่งสนิค้า สําหรบักรณีลูกค้าในต่างจงัหวดัอาจมกีารลงนามรบัสนิค้า หรอื
บรกิารในเอกสารไมค่รบถว้น ดงันัน้ควิทเูอสจงึไดด้าํเนินการยงัใหล้กูคา้เซน็ตร์บัสนิคา้และ
ส่งอีเมลล์เอกสารการรับสินค้ามาที่คิวทู เอสเพิ่มอีกทางหนึ่งเพื่ อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการรบัสนิคา้อกีดว้ย  

ความคบืหน้าในการแกไ้ข 

ฝา่ยบรหิารไดร้ายงานต่อคณะกรรมการชลิแมทช ์ในการประชุมเมื่อวนัที ่5 กนัยายน 2559 

ว่า ควิทูเอสได้ดําเนินการแก้ไขเรื่องการลงนามรบัสนิค้าของควิทูเอสในกรณีดงักล่าวแล้ว
ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2559  

2. รายการรายได้จากการให้บรกิารด้านบุคลากร
และการนําสง่ภาษตี่างๆ ใหแ้ก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
กนัไมม่เีอกสารเกีย่วกบัสญัญาวา่จา้ง 

ผลกระทบ 

บรษิัทมีความเสี่ยงในด้านเอกสารหลกัฐานใน
การยนืยนัความน่าเชื่อถือของรายการและการ
ตดิตามรายการในภายหลงั 
 

- บรษิทัควรแนบเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการบนัทกึบญัชใีห้ครบถ้วนให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
บญัช ีพ.ศ. 2543 กาํหนด 

ความเหน็ผูบ้รหิาร 
ควิทูเอสมกีารให้บรกิารด้านบุคลากรและการนําส่งภาษีต่างๆ ให้แก่บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั
โดยมกีารจดัทําสญัญาจ้างบรกิารระหว่างกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมกีารลงนามโดย
คู่สญัญาทัง้สองฝ่าย พรอ้มทัง้จดัทําเอกสารประกอบรายการทัง้ใบแจง้หนี้ ใบเสรจ็รบัเงนิ
และใบนําสง่ภาษหีกั ณ ที่จ่าย เป็นตน้ สาํหรบักรณีการบนัทกึบญัชอีาจมกีารแนบเอกสาร
ประกอบการบนัทึกบญัชไีม่ครบถ้วน ดงันัน้ควิทูเอสจงึเห็นควรกําชบัแผนกบญัชใีนการ
บันทึกรายการดังกล่าว ให้แนบเอกสารประกอบรายการทัง้สญัญาว่าจ้าง ใบแจ้งหนี้ 

ใบเสร็จรบัเงินและใบนําส่งภาษีหัก ณ  ที่จ่าย เป็นต้น ให้ครบถ้วนเพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการบนัทกึบญัช ี

ความคบืหน้าในการแกไ้ข 

ฝา่ยบรหิารไดร้ายงานต่อคณะกรรมการชลิแมทช ์ในการประชุมเมื่อวนัที ่5 กนัยายน 2559 

วา่ ในการใหบ้รกิารกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนันัน้ ควิทเูอสไดแ้นบสญัญาและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบนัทกึบญัชทีัง้ชุดแลว้โดยเริม่ปฏบิตัติัง้แต่เดอืนมกราคม 2559 เป็นตน้มา 
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หวัข้อ สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผูบ้ริหาร/ความคืบหน้าในการดาํเนินการ 

3. บรษิทัไมม่ทีะเบยีนคุมรายงานการใหบ้รกิารของ

ชา่งบรกิาร 

ผลกระทบ 

อาจทําให้บรษิัทรบัรู้รายการไม่ครบถ้วน และ/

หรอืไมถ่กูตอ้งตรงตามงวดบญัช ี

 

บรษิัทควรจดัให้มีการทําทะเบียนคุม

รายงานการให้บรกิารของช่างบรกิาร 

และจดัเกบ็เอกสารใหค้รบถว้น 

ความเหน็ผูบ้รหิาร 

ควิทูเอสรบัทราบขอ้สงัเกตดงักล่าว และไดแ้กป้ญัหาโดยดําเนินการตดิตัง้และใชง้านระบบ 

SAP version 2 ซึง่รวมถงึการปรบัปรุงแกไ้ขคู่มอืการทํางาน การปรบัปรุงตารางผูม้อีํานาจ
อนุมตัริายการต่างๆ เป็นตน้ สาํหรบัทะเบยีนคุมรายงานของช่างบรกิาร ควิทเูอสไดค้วบคุม
รายงานการให้บริการของช่างบริการด้วย  Module Work Order ในระบบ  SAP ซึ่ ง
ระบบงานดงักล่าวจะมกีารควบคุมการ running เลขทีเ่อกสารไวโ้ดยอตัโินมตั ิหากมรีายใด
ที่ทําการยกเลกิใบงาน Work Order เก่าไป ระบบจะทําการออกเลขที่เอกสารลําดบัถดัไป 

เพื่อป้องกันกรณีที่รายการเลขที่เอกสารซํ้าซ้อน นอกจากนั ้นระบบ Work Order ยัง
สามารถแสดงและใชต้ดิตามสถานะงานการใหบ้รกิารของแต่ละงานได ้ทําใหส้ามารถออก
บิลเรยีกเก็บเงนิตามงานบรกิารแต่ละรายที่ทําเสรจ็แล้ว หรอืติดตามความคืบหน้ากรณี
ตดิขดัปญัหาอื่นๆ เพือ่บรหิารจดัการเรือ่งตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ 

ความคบืหน้าในการ 

ฝา่ยบรหิารไดร้ายงานต่อคณะกรรมการชลิแมทช ์ในการประชุมเมื่อวนัที ่5 กนัยายน 2559  

ว่า คิวทูเอสได้ดําเนินการติดตัง้และใช้งานระบบ SAP version 2 ทําให้ควิทูเอสสามารถ
ควบคุมรายงานของช่างบรกิารในเรื่องของ Running เลขที่เอกสาร ตลอดจนสถานะของ
การใหบ้รกิารของแต่ละงานได ้ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2559 
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4. บริษัทมีการจัดทํารายละเอียดประกอบงบ
การเงินบางส่วนล่าช้า เช่น  รายละเอียดค่า
นายหน้า ค่าจูงใจพนักงาน รายได้ค่าบริการ 
รายละเอียดการคํานวณภาษี และการจัดทํา
รายละเอยีดประกอบงบการเงนิบางส่วนยงัขาด
ความถูกต้อง เช่น ลูกหนี้การค้าและเช็ครับ
ล่ ว งห น้ า  รายละเอียดภ าษี หัก  ณ  ที่ จ่ าย 

รายละเอยีดการกระทบยอด Payroll 

ผลกระทบ 

อาจทําให้ เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบ  

งบการเงนิ 

บ ริษั ท ค ว รกํ าห น ด ขั ้น ต อน ก าร
ตรวจสอบการจัดทํ ารายละเอียด
ประกอบงบการเงินและจัดเตรียม
เอกสารประกอบรายการทัง้หมดให้
พร้อมก่อนที่จะมีการเข้าสอบทานงบ
การเงนิของบรษิทั 

ความเหน็ผูบ้รหิาร 

ควิทูเอสรบัทราบขอ้สงัเกต และดําเนินการปรบัปรุง โดยควิทูเอสไดม้อบหมายใหผู้จ้ดัการ
แผนกบัญชีเป็นผู้รบัผิดชอบในการสอบทานรายการบัญชีต่างๆ โดยมีผลตัง้แต่เดือน
มกราคม 2559 

ความคบืหน้าในการแกไ้ข 

ฝา่ยบรหิารไดร้ายงานต่อคณะกรรมการชลิแมทชใ์นการประชุมเมื่อวนัที ่5 กนัยายน 2559  

ว่า ควิทูเอสไดก้ําหนดขัน้ตอนการทํางานเพิม่เตมิ โดยกําหนดใหพ้นักงานระดบัเจา้หน้าที่
เป็นผูจ้ดัทาํรายละเอยีดประกอบรายการบญัชแีละทุกๆ รายการบญัช ีและจะตอ้งไดร้บัการ
สอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้จดัการฝ่ายบัญชี ซึ่งคิวทูเอสได้ถือปฏิบัติมาตัง้แต่เดือน
มกราคม 2559  

5. บรษิทัไม่มกีาร Running เลขที่สญัญาใหบ้รกิาร
ซ่อมบํารุง และมีการจดัทําสญัญาย้อนหลงัใน
บางสญัญา 
ผลกระทบ 

อาจทําให้บรษิัทรบัรู้รายได้ไม่ถูกต้องตรงตาม
งวด 

 

บ ริษั ท ค ว รจัด ให้ มี ก า ร  Running 

เอกสาร สญัญาทุกประเภทก่อนหลงั
ตาม เห ตุการณ์  รวมถึงการจัดทํ า
ทะเบยีนคุมใหค้รบถว้น 

ความเหน็ผูบ้รหิาร 
ควิทูเอสรบัทราบขอ้สงัเกตดงักล่าว และไดแ้กป้ญัหาโดยดําเนินการตดิตัง้และใชง้านระบบ 
SAP version 2 ซึง่รวมถงึการปรบัปรุงแกไ้ขคู่มอืการทํางาน การปรบัปรุงตารางผูม้อีํานาจ
อนุมตัริายการต่างๆ เป็นตน้ สาํหรบัสญัญาใหบ้รกิารซ่อมบํารุง ควิทเูอสไดจ้ดัทะเบยีนคุม
สญัญาเช่าในระบบ SAP คอื Transaction Code ZSDR001 โดยแบ่งประเภทของสญัญา
ออกเป็น  3 ประเภท ได้แก่ สัญญาเช่าระยะสัน้ Transaction Code ขึ้นต้นด้วย ZMV 
ทะเบียนสญัญาเช่า Transaction Code ขึ้นต้นด้วย ZCT2 และทะเบียนสญัญาบริการ 
Transaction Code ขึ้นต้นด้วย ZCT3 โดยระบบจะมีการควบคุมการ running เลขที่
เอกสารไวโ้ดยอตัโินมตั ินอกจากนัน้ระบบยงับนัทกึขอ้มูลระยะเวลาเริม่ต้นและสิน้สุดของ
แต่ละสญัญาได ้ทําให้ควิทูเอส สามารถบรหิารจดัการเรื่องการออกใบแจง้หนี้ในการเรยีก
เกบ็คา่บรกิารครบถว้น 
ความคบืหน้าในการแกไ้ข 
ฝา่ยบรหิารไดร้ายงานต่อคณะกรรมการชลิแมทช ์ในการประชุมเมื่อวนัที ่5 กนัยายน 2559 
ว่า คิวทูเอสได้ทําการติดตัง้และใช้งานระบบ SAP version 2 ตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพันธ ์
2559 ทําให้ควิทูเอสสามารถควบคุมการออกเลขที่เอกสารต่างๆ ตลอดจนบรหิารจดัการ
เรือ่งการออกใบแจง้หนี้ในการเรยีกเกบ็คา่บรกิารไดโ้ดยผา่นระบบ SAP 
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6. บริษัทขาดบุคลากรหัวหน้าคลังสินค้า จึงให้
หวัหน้าคลงัสนิค้า บมจ.ไฟรว์คิเตอร ์รกัษาการ
แทน โดยการให้บรกิารในส่วนดงักล่าว ไม่มใีน
สญัญาบรกิารสว่นกลางระหวา่งกนัแต่อยา่งใด 

ผลกระทบ 

อาจทําให้บริษัทมีจุด อ่อนในระบบควบคุม
ภายในของระบบสนิคา้ 

 

บรษิทัควรสรรหาบุคคลกรให้เพยีงพอ 

เพื่อป้องกนัการเขา้ถงึสนิคา้จากบุคคล
ทีไ่มม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 

ความเหน็ผูบ้รหิาร 
ควิทูเอสรบัทราบขอ้สงัเกตดงักล่าวและไดด้ําเนินการจดัทําสญัญาบรกิารและเรยีกเกบ็เงนิ
ค่าบรกิารระหว่างควิทูเอสและไฟรว์คิเตอร ์ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. – 31 ก.ค. 59 ตามค่าใชจ้่าย
ทีเ่กดิขึน้จรงิ ตลอดจนไดจ้ดัหาพนกังานบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ของควิทเูอสเองแลว้ 

ความคบืหน้าในการแกไ้ข 

ฝา่ยบรหิารไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการประชุมเมื่อวนัที ่5 กนัยายน 2559  

ว่า ควิทูเอส ได้จดัหาพนักงาน พรอ้มทัง้มอบอํานาจให้พนักงานดงักล่าวมหีน้าที่บรหิาร
จดัการคลงัสนิค้าของคิวทูเอส ทัง้ด้านการบรหิารคน การจดัการพื้นที่ และอนุมตัิงาน
เอกสารต่างๆ ของคลงัสนิคา้ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่27 กรกฎาคม 2559  

7. ในเดอืน ธนัวาคม 2558 บรษิทัยนิยอมใหบ้รษิทั
ใหญ่คิดค่าบรกิารวชิาชีพย้อนหลงัตัง้แต่เดือน
มกราคม 2558 เป็นจํานวนเงนิ 2.58 ล้านบาท 

ซึง่ในระหวา่งการตรวจสอบไม่พบวา่มกีารจดัทํา
สญัญาระหว่างกัน อย่างไรก็ตามเมื่อวนัที่ 18 

เมษายน 2559 สํานักงานได้รบัสําเนาสญัญา
ระหวา่งกนัโดยลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2558 

ผลกระทบ 

บริษัทมีความเสี่ยงและจุดอ่อนในระบบการ
ควบคุมภายในด้านเอกสารหลักฐานในการ
ยืนยันความน่าเชื่อถือของรายการและการ
ตดิตามรายการในภายหลงั และอาจทาํใหบ้รษิทั
รบัรูค้า่ใชจ้า่ยไมถ่กูตอ้งตรงตามงวด 

บรษิทัควรมกีารตรวจสอบหลกัเกณฑ ์

หรืออัตราค่าบริการที่ใช้บริการจาก
บ ริษั ท ที่ เกี่ ย วข้อ งกันทั ้งห มด ให้
เห ม า ะสม  แ ล ะค ว รต ก ล งอัต ร า
ค่าบรกิารให้ชดัเจนก่อนการจดัทํางบ
การเงินทุกงวด  เพื่ อให้งบการเงิน
แสดงผลการดาํเนินงานทีถ่กูตอ้ง 

ความเหน็ผูบ้รหิาร 
เมื่อวนัที่ 5 มกราคม 2558 ชลิแมทชไ์ดล้งทุนในควิทูเอส โดยมผีลทําใหค้วิทูเอส มสีถานะ
เป็นบรษิทัทย่อยของชลิแมทช์ โดยตามขอ้ตกลงการรวมธุรกจิจะมกีารปนัส่วนค่าใช้จ่าย
ตามที่เกดิขึน้จรงิตามหลกัเกณฑ์ที่ตกลงกนัไวล้่วงหน้า เนื่องจากชลิแมทชม์กีารใหบ้รกิาร
หน่วยงานสนบัสนุนใหแ้ก่ควิทเูอส ซึง่แต่เดมิควิทเูอสอยูร่ะหวา่งการจดัหาพนกังานเป็นของ
ตนเองแต่ยงัไม่สมามารถจดัหาได้ ทางชิลแมทช์และคิวทูเอสจึงตกลงกนัจดัทําสญัญา
บรกิารงานสนับสนุนและเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายระหว่างกนัตามหลกัเกณฑ์ โดยในปี 2558 ชลิ
แมทช์และควิทูเอส ไดม้กีารจดัทําสญัญาการสนับสนุนระหว่างกนัและมกีารเรยีกเก็บตาม
อตัราคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้แลว้  

ความคบืหน้าในการแกไ้ข 

ฝา่ยบรหิารไดร้ายงานต่อคณะกรรมการชลิแมทช ์ในการประชุมเมื่อวนัที ่5 กนัยายน 2559  

วา่  สาํหรบัปี 2559 ควิทูเอสไดท้ําสญัญาจา้งบรกิารกบัชลิแมทชเ์รยีบรอ้ยแลว้ โดยสญัญา
ลงวนัที ่4 มกราคม 2559 มรีะยะเวลาการใหบ้รกิาร 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่4 มกราคม 2559 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
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11.3  ความเหน็เกี่ยวกบัระบบควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายใน 

11.3.1  ความเหน็เกี่ยวกบัระบบควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ชิลแมทช ์จาํกดั  

เนื่องจากบรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดั และบรษิทั ควิทเูอส จาํกดั (ควิทเูอส หรอื บรษิทัยอ่ย) ไมม่ฝีา่ยตรวจสอบภายในของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ชลิแมทชแ์ละบรษิทัยอ่ย จงึไดว้า่จา้งใหบ้รษิทั 

ไอษ์ธวนิ จาํกดั (ไอษ์ธวนิ) ใหท้าํหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ซึง่บรษิทั ไอษ์ธวนิ จาํกดั ไดแ้ต่งตัง้ให ้นายพงษ์ศกัดิ ์ธโนปจยัโยธนิ เป็นหวัหน้าผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั
และบรษิทัย่อย โดยผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อยไดท้ําการสอบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานทีส่าํคญั ตามแนวทางของ COSO: The 

Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission  และสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ตลอดจนสอบทานกระบวนการควบคุมตามนโยบาย ระเบยีบและขัน้ตอน
การปฏิบตังิานต่างๆ ตามที่บรษิทัและบรษิทัย่อยได้กําหนดไว ้โดยไอษ์ธวนิไดท้ําการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานที่ได้จากการปฏิบตังิานจรงิ รวมทัง้เขา้สงัเกตการณ์ปฏบิตังิานจรงิ เพื่อนํามา
วเิคราะห์ ประเมนิเพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบักจิกรรมที่สอบทาน ว่าไดม้กีารถอืปฏบิตัติามแนวทางที่บรษิทัและบรษิทัย่อยกําหนดไว ้โดยในการประชุมคณะกรรมการของชลิแมทช์ ครัง้ที ่
4/2559 เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2559  ซึ่งผู้บรหิารได้รายงานผลการตรวจสอบภายในประจําปี 2558 ของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถงึความคบืหน้าในการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน โดยมี
ภาพรวมผลการดาํเนินงานตรวจสอบ ดงันี้ 

1. เรือ่งการควบคุมภายในและการบรหิารจดัการ 

ผูต้รวจสอบภายในมคีวามเหน็วา่ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารควบคุมภายในและการบรหิารจดัการอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ โดยบรษิทัและบรษิทัย่อย อยู่ระหว่างดําเนินการปรบัปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการควบคุม 

2. เรือ่งการปฏบิตัติามระเบยีบของบรษิทั 

ผูต้รวจสอบภายในมคีวามเหน็วา่ จากรายการทีเ่ลอืกตรวจสอบโดยสว่นใหญ่หน่วยงานไดถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบและวธิกีารทีบ่รษิทักําหนดไวแ้ลว้ สว่นขอ้บกพร่องทีต่รวจสอบพบ
ตามทีร่ายงานไว ้ไดน้ําหารอืกบัผูบ้รหิารของหน่วยงาน เพือ่แกไ้ขปรบัปรงุใหเ้ป็นตามวธิกีารปฏบิตังิานทีก่าํหนดไวแ้ลว้ 

3. เรือ่งรายการทางบญัชกีารเงนิและการปฏบิตัติามขอ้กฎหมาย 

ผูต้รวจสอบภายในมคีวามเหน็วา่ รายการทางบญัชกีารเงนิมคีวามเชื่อถอืไดว้า่ถกูตอ้งตามทีค่วร และไดถ้อืปฏบิตัติามขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

4. เรือ่งระบบงานเทคโนโลย ี

ผูต้รวจสอบภายในมคีวามเหน็ว่า บรษิทัควรปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการทํางานของบรษิทัและ
การควบคุมภายในของระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ผูต้รวจสอบภายในของชลิแมทชแ์ละบรษิทัยอ่ย มขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

หวัข้อ สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผูบ้ริหาร/ความคืบหน้าในการดาํเนินการ 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน 

(รวมทัง้องคก์ร)  

- คูม่อืการทาํงานโปรแกรม SAP ของ

บริษัท ยังขาดการจัดทําเป็นคู่มือ 

ใหพ้นกังานใชใ้นการปฏบิตังิาน 

 

- บริษัทมีคู่มือการใช้ SAP อยู่ใน Intranet แต่ยัง

ไมไ่ดป้ระกาศใช ้

ความเหน็ผูบ้รหิาร 

ชลิแมทชแ์ละควิทเูอสรบัทราบขอ้สงัเกตดงักล่าวและไดด้ําเนินการตดิตัง้คู่มอืการ

ใชร้ะบบ SAP ในระบบ Intranet ของบรษิทั พรอ้มทัง้ประกาศใชท้าง Intranet ให้

พนกังานทราบโดยทัว่กนัแลว้ 

ความคบืหน้าในการแกไ้ข 

ฝ่ายบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการชิลแมทช์ ในการประชุมเมื่อวันที ่ 

5 กันยายน 2559 ว่า ชิลแมทช์และคิวทูเอส ได้ประกาศใช้คู่มือ SAP ทาง 

Intranet แลว้ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2559 

2. เรื่องการกําหนดรหสัพื้นที่จดัวางสนิค้า

ในคลังสินค้าเพิ่ม เติม  พบว่าในการ

กําหนดรหสัพืน้ทีก่ารวางสนิคา้ทีบ่รเิวณ

พื้นคลงัเป็นรหสัเดยีวซึ่งเป็นพื้นที่กวา้ง 

ทําให้ในการสบืค้นสนิค้าต้องใช้เวลาใน

การหาสนิคา้คอ่นขา้งนาน 

 

- บรษิัทควรมกีารกําหนดรหสัพื้นที่การวางสนิค้าที่

บริเวณพื้นที่คลังที่เป็นโซนย่อยให้มากขึ้นเพื่อ

สะดวกในการอา้งองิและคน้หาสนิคา้ 

 

ความเหน็ผูบ้รหิาร 

ชิลแมทช์รบัทราบข้อสงัเกตดงักล่าวและได้ดําเนินการจดัพื้นที่ในโกดงัสินค้า 

(Layout) พรอ้มกําหนดป้ายบ่งชีแ้ละตําแหน่งกลุ่มของสนิคา้ดงักล่าวอยา่งชดัเจน 

เพื่อช่วยให้การค้นหาสนิค้าเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเรว็และมขีอ้มูลการวาง

สนิคา้ทีส่อดคลอ้งกบัโปรแกรม SAP ของบรษิทั 

ความคบืหน้าในการแกไ้ข 

ฝ่ายบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการชิลแมทช์ ในการประชุมเมื่อวันที ่ 

5 กนัยายน 2559 ว่า ชลิแมทช์ไดจ้ดัทําผงัการวางสนิคา้ พรอ้มกําหนดป้ายบ่งชี ้

และตาํแหน่งกลุม่ของสนิคา้ทีเ่ป็นโซนยอ่ยแลว้ ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2559  
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11.3.2  ความเหน็เกี่ยวกบัระบบควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายในบริษทั คิวทเูอส จาํกดั 

หวัข้อ สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผูบ้ริหาร/ความคืบหน้าในการดาํเนินการ  

1. สินค้าภายในคลังสินค้าจะแบ่งได้เป็น

กลุ่ม ใหญ่ ได้  2 ประเภท  คือ  สินค้า

เครือ่งพมิพแ์ละอะไหลก่บัสนิคา้ประเภท

หมึกเติม ซึ่งจะมีการใช้สารทําละลาย

ป ระเภทสารโซ เว้น สารเคมีที่ เป็ น

สว่นผสมของหมกึพมิพ ์

 

- ควรแยกสว่นการผสมสารเคมไีวห้่างจากสนิคา้ประเภท

อื่นๆ  รวมทัง้ควรมีมาตรการป้องกันอันตรายจาก

สารเคมี โดยต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ

สารเคมีหรือ MSDS (Material Safety Data Sheets) 

จดัเกบ็ไวใ้กล้ๆ  พรอ้มทัง้นํ้าไวช้ะลา้งเวลาทีส่ารเคมถีูก

หรอืสมัผสัรา่งกายผูป้ฏบิตังิาน 

 

ความเหน็ผูบ้รหิาร 

คิวทู เอสรับทราบข้อสังเกตดังกล่าวและได้ดํ าเนินการเช่ าโกดังกับ
บุคคลภายนอกเพื่อใช้เป็นที่เก็บรกัษาผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และสารเคมี
อนัตรายของบรษิทั อกีทัง้ยงัมกีารจดัทาํคู่มอืประกาศสทิธ ิหน้าทีข่องนายจา้ง
และลูกจา้งตามกฎหมายดา้นความปลอดภยัในการทํางานให้พนักงานไดร้บั
ทราบโดยทัว่กนั 

ความคบืหน้าในการแกไ้ข 

ฝ่ายบรหิารได้รายงานต่อคณะกรรมการชิลแมทช์ ในการประชุมเมื่อวนัที ่ 

5 กนัยายน 2559 ว่า ควิทูเอสได้ดําเนินการแยกการจดัเก็บและมมีาตรการ

ป้องกนัเรือ่งดงักลา่วแลว้ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2559  

2. จากการสุ่มตรวจนับสินค้าของคลัง 

สนิคา้จํานวน 20 รายการ พบว่าในการ

ระบุสถานที่จ ัดเก็บสินค้าจะใช้วิธีจาก

ความจําของพนักงานดูแลคลงัสนิคา้ซึ่ง

บางรายการทราบว่า อยู่กลุ่มสนิค้าจดั

บรเิวณใดแต่ตอ้งมกีารหาสนิคา้ 

 

- ควรมีการกําหนดแผนผงัการจดัเก็บสนิค้าให้ชดัเจน 

เพราะป จัจุบันยังขึ้นกับความจําของพนักงานที่

รบัผดิชอบเท่านัน้ อาจทาํใหไ้มส่ามารถหาสนิคา้ไมพ่บ

หรอืใชเ้วลานานในกรณีทีพ่นกังานทีร่บัผดิชอบหลกัไม่

ไดม้าปฏบิตังิานตามปกต ิ

ความเหน็ผูบ้รหิาร 

ควิทูเอสรบัทราบขอ้สงัเกตดงักล่าวและได้ดําเนินการจดัพื้นที่ในโกดงัสนิค้า 
(Layout) พร้อมกําหนดป้ายบ่งชี้และตําแหน่งกลุ่มของสนิค้าดงักล่าวอย่าง
ชดัเจน เพือ่ชว่ยใหก้ารคน้หาสนิคา้เป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเรว็ 

ความคบืหน้าในการแกไ้ข 

ฝ่ายบรหิารได้รายงานต่อคณะกรรมการชิลแมทช์ ในการประชุมเมื่อวนัที ่ 

5 กนัยายน 2559  ว่า ควิทูเอสได้จดัทําผงัการวางสนิค้า พรอ้มกําหนดป้าย

บง่ชีแ้ละตาํแหน่งกลุม่ของสนิคา้ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2559 
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12.  รายการระหว่างกนั  

12.1 รายชื่อบคุคลและนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

12.1.1 บคุคลและนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษทัฯ  

บรษิทัฯ มกีารทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทีส่ามารถสรปุความสมัพนัธไ์ดด้งันี้ 

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

1. บรษิทั หาญเอน็ยเินียริง่ จํากดั 
(“หาญเอน็ยเินียริง่”) 

ประกอบธุ รกิจให้ เช่ าทรัพย์สิน 
ได้แก่ พื้นที่สํานักงาน คลังสินค้า 
และรถยนต ์

1.1 มผีูถ้อืหุน้รว่มกนักบับรษิทัฯ ไดแ้ก่ 
1.1.1  นางสริมิา เอี่ยมสกุลรตัน์ ถือหุ้นในบรษิัทฯ รอ้ยละ 10.02 และถือหุ้นในหาญเอ็นยิเนียริง่ร้อยละ 33.32 ของทุนชําระแล้วของ  

หาญเอน็ยเินียริง่ 
1.1.2  นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสริมิา เอี่ยมสกุลรตัน์) ถือหุ้นในบรษิัทฯ ร้อยละ 9.71 และถือหุ้นในหาญเอ็นยิเนียริง่  

รอ้ยละ 33.32 ของทุนชาํระแลว้ของหาญเอน็ยเินียริง่ 
1.1.3  นางสาวนพพร ชาญณรงค ์(น้องสาวของนางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์) ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 0.03 และถอืหุน้ในหาญเอน็ยเินียริง่ 

รอ้ยละ 33.32 ของทุนชาํระแลว้ของหาญเอน็ยเินียริง่ 
1.1.4  นางประยูรศร ีชาญณรงค์ (มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถึง 1.1.3 ) เป็นผู้รบัผลประโยชน์สุดท้ายของ Nice Noble Limited 

(“บรษิัท ไนซ์ โนเบิล”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบรษิัทฯ รอ้ยละ 9.43 และคุณประยูรศรถีือหุ้นในหาญเอ็นยเินียริง่ร้อยละ 0.04 ของ  
ทุนชาํระแลว้ของหาญเอน็ยเินียริง่ 

1.2 มกีรรมการรว่มกนักบับรษิทัฯ ไดแ้ก่ 
1.2.1 นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ 

1.2.2  นายภาคภมู ิวอ่งไพฑรูย ์

2. บรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดั  

(“ชลิแมทช”์) 

ดํา เนินธุ รกิจ เป็นผู้ นํ า เข้า  และ  
จดัจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบทํา
ความเย็น และระบบปรบัอากาศ 
รวมทัง้ให้คําปรกึษาและออกแบบ
หอ้งเยน็  

2.1 มผีูถ้อืหุน้รว่มกนักบับรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

2.1.1 นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 10.02 และถอืหุน้ในชลิแมทชร์อ้ยละ 12.27 ของทุนชาํระแลว้ของชลิแมทช ์

2.1.2 นายเจน ชาญณรงค ์(น้องชายของนางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์) ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 9.71 และถอืหุน้ในชลิแมทชร์อ้ยละ 26.98 

ของทุนชาํระแลว้ของชลิแมทช ์

2.1.3 บรษิทั ไนซ ์โนเบลิ ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 9.43 และถอืหุน้ในชลิแมทชร์อ้ยละ 17.18 ของทุนชาํระแลว้ของชลิแมทช ์

2.1.4 นางสาวนพพร ชาญณรงค์ (น้องสาวของนางสิรมิา เอี่ยมสกุลรตัน์) ถือหุ้นในบรษิัทฯ ร้อยละ 0.03 และถือหุ้นในชิลแมทช ์ 

รอ้ยละ 12.27 ของทุนชาํระแลว้ของชลิแมทช ์
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2.1.5 นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 1.44 และถอืหุน้ในชลิแมทชร์อ้ยละ 6.74 ของทุนชาํระแลว้ของชลิแมทช ์

2.1.6 นางวลรีตัน์ เชือ้บุญชยั ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 1.73 และถอืหุน้ในชลิแมทชร์อ้ยละ 0.99 ของทุนชาํระแลว้ของชลิแมทช ์

2.1.7 นายภาคภมู ิวอ่งไพฑรูย ์ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 1.10 และถอืหุน้ในชลิแมทชร์อ้ยละ 1.14 ของทุนชาํระแลว้ของชลิแมทช ์

2.1.8 นางอุฬารนิ ชญัญาวงศศ์กัดิ ์ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 0.01 และถอืหุน้ในชลิแมทชร์อ้ยละ 0.90 ของทุนชาํระแลว้ของชลิแมทช ์

2.2 มกีรรมการรว่มกนักบับรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

2.2.1  นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ 

2.2.2  นายภาคภมู ิวอ่งไพฑรูย ์

2.2.3  นางวลรีตัน์ เชือ้บุญชยั 

3. บรษิทั ควิทเูอส จาํกดั   

(“ควิทเูอส”) 

ดํ า เนิ น ธุ รกิ จ เป็ น ผู้ นํ า เข้ า  จัด
จาํหน่าย และใหบ้รกิารโซลูชัน่ดา้น
วศิวกรรมสาํหรบัการพมิพด์จิติอล 

3.1 ควิทเูอสเป็นบรษิทัยอ่ยของชลิแมทชท์ีถ่อืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนชาํระแลว้ของควิทเูอส โดยมนีางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ และนายธรรมนูญ 

ตรเีพช็ร เป็นผูถ้อืหุน้ถอือกีทา่นละ 1 หุน้  

3.2 มกีรรมการรว่มกนักบับรษิทัฯ ไดแ้ก่  

3.2.1  นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ 

3.2.2  นายภาคภมู ิวอ่งไพฑรูย ์

3.2.3  นางวลรีตัน์ เชือ้บุญชยั 

4. นายเจน ชาญณรงค ์  นายเจน ชาญณรงค ์เป็นน้องชายของนางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ โดยทีน่ายเจน ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ  9.71 

5. นายรตันพนัธ ์มขุหรวิฒันานนท ์  นายรตันพนัธ ์มขุหรวิฒันานนท ์ปจัจบุนั ดาํรงตาํแหน่งเป็นหนึ่งในผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 0.95  
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12.1.2 บคุคลและนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษทั ชิลแมทช ์จาํกดั  

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

1. บรษิทั หาญเอน็ยเินียริง่ จาํกดั  

(“หาญเอน็ยเินียริง่”) 
ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าทรพัยส์นิ ไดแ้ก่ 
พื้นที่ สํานักงาน  คลังสินค้า และ
รถยนต ์

1.1 มผีูถ้อืหุน้รว่มกนักบับรษิทัฯ ไดแ้ก่ 
1.1.1  นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ ถอืหุน้ในชลิแมทช ์ รอ้ยละ 12.27 และถอืหุน้ในหาญเอน็ยเินียริง่รอ้ยละ 33.32 ของทุนชาํระแลว้

ของหาญเอน็ยเินียริง่ 
1.1.2  นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสิรมิา เอี่ยมสกุลรตัน์) ถือหุ้นในชิลแมทช์  ร้อยละ 26.98 และถือหุ้นในหาญ  

เอน็ยเินียริง่ รอ้ยละ 33.32 ของทุนชาํระแลว้ของหาญเอน็ยเินียริง่ 
1.1.3  นางสาวนพพร ชาญณรงค์ (น้องสาวของนางสริมิา เอี่ยมสกุลรตัน์) ถือหุ้นในชิลแมทช์  ร้อยละ 12.27 และถือหุ้นใน  

หาญเอน็ยเินียริง่ รอ้ยละ 33.32 ของทุนชาํระแลว้ของหาญเอน็ยเินียริง่ 
1.1.4  นางประยูรศร ีชาญณรงค ์(มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถงึ 1.1.3 ) เป็นผูร้บัผลประโยชน์สุดทา้ยของ Nice Noble Limited 

(“บรษิทั ไนซ ์โนเบลิ”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ในชลิแมทช ์ รอ้ยละ 17.18 และคุณประยรูศรถีอืหุน้ในหาญเอน็ยเินียริง่รอ้ยละ 0.04 
ของทุนชาํระแลว้ของหาญเอน็ยเินียริง่ 

1.2 มกีรรมการรว่มกนักบับรษิทัฯ ไดแ้ก่ 
1.2.1  นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ 

1.2.2 นายภาคภมู ิวอ่งไพฑรูย ์

2. บรษิทัฯ ดําเนินธุรกิจเป็นผู้นําเข้า และจัด
จาํหน่ายผลติภณัฑใ์นระบบดบัเพลงิ 
ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล 
รวมทัง้ให้คําปรึกษาและออกแบบ
ระบบในโครงการต่างๆ 

โปรดพจิารณารายละเอยีดตามขอ้ 12.1.1 ขอ้ 2 

3. บรษิทั ควิทเูอส จาํกดั  (“ควิทเูอส”) ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ นํ า เข้ า  จัด
จําหน่าย และให้บรกิารโซลูชัน่ด้าน
วศิวกรรมสาํหรบัการพมิพด์จิติอล 

3.1 ควิทูเอสเป็นบรษิทัย่อยของชลิแมทช์ทีถ่อืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนชําระแล้วของควิทูเอส โดยมนีางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ และนาย
ธรรมนูญ ตรเีพช็ร เป็นผูถ้อืหุน้ถอือกีทา่นละ 1 หุน้ 

3.2 มกีรรมการรว่มกนักบับรษิทัฯ ไดแ้ก่ 
3.2.1 นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ 

3.2.2 นายภาคภมู ิวอ่งไพฑรูย ์

3.2.3 นางวลรีตัน์ เชือ้บุญชยั 

3.2.4 นายวสนัต ์นนัทขวา้ง 
3.2.5 นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร 
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12.1.3 บคุคลและนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษทั คิวทเูอส จาํกดั  

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

1. บรษิทั หาญเอน็ยเินียริง่ จาํกดั  

(“หาญเอน็ยเินียริง่”) 
ประกอบธุ รกิจให้ เช่ าทรัพย์สิน 
ได้แก่ พื้นที่สํานักงาน คลังสินค้า 
และรถยนต ์

1.1 ควิทเูอสเป็นบรษิทัยอ่ยของชลิแมทชท์ีถ่อืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนชาํระแลว้ของควิทเูอส  

1.2 มกีรรมการรว่มกนักบับรษิทัฯ ไดแ้ก่ 
1.2.1 นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ 

1.2.2 นายภาคภมู ิวอ่งไพฑรูย ์

2. บรษิทัฯ ดําเนินธุรกิจเป็นผู้นําเข้า และจัด
จํ าห น่ าย ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ใน ระบ บ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศและ
สุขาภบิาล รวมทัง้ใหค้ําปรกึษาและ
ออกแบบระบบในโครงการต่างๆ 

โปรดพจิารณารายละเอยีดตามขอ้ 12.1.1 ขอ้ 3 

3. บรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดั (“ชลิแมทช”์) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้นําเข้า และจัด
จําห น่ายผลิตภัณฑ์ ในระบบทํา
ความเย็น และระบบปรบัอากาศ 
รวมทัง้ให้คําปรกึษาและออกแบบ
หอ้งเยน็  

โปรดพจิารณารายละเอยีดตามขอ้ 12.1.2 ขอ้ 3 

4. บรษิทั สรอ้ยสวรรค ์จาํกดั  

(“สรอ้ยสวรรค”์) 

ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 4.1 มผีูถ้อืหุน้ทางออ้มรว่มกนักบัชลิแมทชซ์ึง่เป็นบรษิทัใหญ่ของควิทเูอส ไดแ้ก่ 
4.1.1  นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ ถอืหุน้ในชลิแมทช์ รอ้ยละ 12.27 และถอืหุน้ในสรอ้ยสวรรคร์อ้ยละ 23.91 ของทุนชําระแลว้ของ

สรอ้ยสวรรค ์

4.1.2  นายเจน ชาญณรงค ์(น้องชายของนางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์) ถอืหุน้ในชลิแมทช ์ รอ้ยละ 26.98 และถอืหุน้ในสรอ้ยสวรรค ์
รอ้ยละ 58.69 ของทุนชาํระแลว้ของสรอ้ยสวรรค ์ 

4.1.3  นางประยูรศร ีชาญณรงค ์(มารดาของบุคคลตาม 4.1.1 ถงึ 4.1.2 ) เป็นผูร้บัผลประโยชน์สุดทา้ยของ Nice Noble Limited 
(“บรษิทั ไนซ ์โนเบลิ”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ในชลิแมทช ์รอ้ยละ 17.18 และคุณประยรูศรถีอืหุน้ในสรอ้ยสวรรคร์อ้ยละ 17.39 ของ
ทุนชาํระแลว้ของสรอ้ยสวรรค ์

4.2  มกีรรมการรว่มกนักบัชลิแมทช ์และควิทเูอส ไดแ้ก่ นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ 
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5. บรษิทั ชาญณรงค ์โฮลดิง้ กรุป๊ จาํกดั  

(“ชาญณรงค ์โฮลดิง้”) 
ประกอบธุรกจิจาํหน่ายเครือ่งจกัร
อุตสาหกรรม (ปจัจบุนั ชาญณรงค ์
โฮลดิง้ ไมไ่ดป้ระกอบธุรกจิใด เวน้
แต่การถอืครองเงนิฝาก และมี
รายไดใ้นรปูแบบรายไดด้อกเบีย้
เทา่นัน้) 

5.1 มผีูถ้อืหุน้ทางออ้มรว่มกนักบัชลิแมทชซ์ึง่เป็นบรษิทัใหญ่ของควิทเูอส ไดแ้ก่ 
5.1.1  นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ ถอืหุน้ในชลิแมทช ์รอ้ยละ 12.27 และถอืหุน้ในชาญณรงค ์โฮลดิง้รอ้ยละ 30.00 ของทุนชาํระแลว้

ของชาญณรงค ์โฮลดิง้ 
5.1.2  นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสริมิา เอี่ยมสกุลรตัน์) ถอืหุ้นในชลิแมทช์ รอ้ยละ 26.98 และถอืหุ้นในชาญณรงค ์ 

โฮลดิง้ รอ้ยละ 40.00 ของทุนชาํระแลว้ของชาญณรงค ์โฮลดิง้ 
5.1.3  นางสาวนพพร ชาญณรงค์ (น้องสาวของนางสิรมิา เอี่ยมสกุลรตัน์) ถือหุ้นในชิลแมทช์ ร้อยละ 12.27 และถือหุ้นใน  

ชาญณรงค ์โฮลดิง้ รอ้ยละ 30.00 ของทุนชาํระแลว้ของชาญณรงค ์โฮลดิง้ 
5.2  มกีรรมการรว่มกนักบัชลิแมทช ์และควิทเูอส ไดแ้ก่ นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ 

6. บรษิทั มาเธอรแ์ลนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั
(“มาเธอรแ์ลนด”์) 

ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 6.1 มผีูถ้อืหุน้ทางออ้มรว่มกนักบัชลิแมทชซ์ึง่เป็นบรษิทัใหญ่ของควิทเูอส ไดแ้ก่ 
6.1.1  นางสริมิา เอี่ยมสกุลรตัน์ ถอืหุน้ในชลิแมทช์  รอ้ยละ 12.27 และถอืหุ้นในมาเธอรแ์ลนด์ รอ้ยละ 33.33 ของทุนชําระแล้ว

ของมาเธอรแ์ลนด ์

6.1.2  นายเจน ชาญณรงค ์(น้องชายของ นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์) ถอืหุน้ในชลิแมทช ์รอ้ยละ 26.98 และถอืหุน้ในมาเธอรแ์ลนด ์
รอ้ยละ 33.33 ของทุนชาํระแลว้ของมาเธอรแ์ลนด ์

6.1.3  นางสาวนพพร ชาญณรงค์ (น้องสาวของ นางสิรมิา เอี่ยมสกุลรตัน์) ถือหุ้นในชิลแมทช์ ร้อยละ 12.27 และถือหุ้นใน  
มาเธอรแ์ลนด ์รอ้ยละ 33.33 ของทุนชาํระแลว้ของมาเธอรแ์ลนด ์

6.2 มกีรรมการรว่มกนักบัชลิแมทช ์และควิทเูอส ไดแ้ก่ นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ 

7. บรษิทั ปิยราษฎรแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จาํกดั 

(“ปิยราษฎร”์) 
ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

(ปจัจุบันได้จดทะเบียนเลิกบรษิัท 
ซึง่นายทะเบยีนไดร้บัจดทะเบยีนไว้
แลว้เมือ่วนัที ่27 ตุลาคม 2558 และ
ได้จดทะเบียนเสรจ็การชําระบญัช ี
เมือ่วนัที ่16 ธนัวาคม 2558 ) 

7.1 มผีูถ้อืหุน้ทางออ้มรว่มกนักบัชลิแมทชซ์ึง่เป็นบรษิทัใหญ่ของควิทเูอส ไดแ้ก่ 
7.1.1  นางสริมิา เอี่ยมสกุลรตัน์ ถอืหุน้ในชลิแมทช์  รอ้ยละ 12.27 และถอืหุน้ในปิยราษฎร ์รอ้ยละ 33.33 ของทุนชําระแล้วของ  

ปิยราษฎร ์
7.1.2  นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสริมิา เอี่ยมสกุลรตัน์) ถอืหุ้นในชลิแมทช์ รอ้ยละ 26.98 และถอืหุ้นในปิยราษฎร ์ 

รอ้ยละ 40.00 ของทุนชาํระแลว้ของปิยราษฎร ์
7.2 มกีรรมการรว่มกนักบัชลิแมทช ์และควิทเูอส ไดแ้ก่ นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ 

8. นางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์  ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของชลิแมทช ์และควิทเูอส และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของชลิแมทช ์ถอืหุน้รอ้ยละ 12.27 

9. นายเจน ชาญณรงค ์  นายเจน ชาญณรงค ์เป็นน้องชายของนางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์ โดยทีน่ายเจน ถอืหุน้ในชลิแมทช ์รอ้ยละ 26.98 

10. นายภาคภมู ิวอ่งไพฑรูย ์  นายภาคภมู ิวอ่งไพฑรูย ์เป็นกรรมการของบรษิทั และถอืหุน้ในบรษิทัฯ โดยออ้มผา่นชลิแมทชร์อ้ยละ 1.14 ของทุนชาํระแลว้ของ ชลิแมทช ์

11. นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร  นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของชลิแมทช์ และควิทูเอส และถอืหุน้ ในชลิแมทช์ รอ้ยละ 6.74 ของทุนชําระแล้วของ  
ชลิแมทช ์ 
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12.1.4  สรปุรายละเอียดรายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2558 และงวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

บรษิทัฯ มกีารทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ซึง่สามารถสรปุความสมัพนัธ ์ไดด้งันี้  

ตาราง 12.2.1   รายละเอียดรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ  กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2558 และงวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

1.  บรษิทั หาญ เอน็ยเินียริง่ จาํกดั  

(“หาญเอน็ยเินียริง่”) 

1.1  บริษัทฯ  เช่ าสํานักงานและ
คลงัสนิคา้จากหาญเอน็ยเินียริง่ 
- คา่เชา่อาคารสาํนกังาน 

- เจา้หนี้อื่น 

 

 

5,211,480 

- 

 

 

2,530,140 

- 

สญัญาเชา่อาคารสาํนกังาน 

1. บรษิทัฯ ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าอาคารสาํนักงานเลขที ่19/7-8 ซอยศูนยว์จิยั 

ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 244.00 

ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรอืเท่ากับ 

73,200 บาทต่อเดอืนระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. 2557 - 30 

ก.ย. 2559 โดยเมือ่วนัที ่16 พ.ย. 2558 บรษิทัฯ ไดท้าํบนัทกึขอ้ตกลงเพิม่เตมิ 

โดยขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่เช่าเป็น 171 ตารางเมตร ในอตัราค่าเช่า 300 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดอืน หรอืเท่ากบั 51,300 บาทต่อเดอืน โดยให้มผีลตัง้แต่
วนัที่ 1 ม.ค. 2559 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดอายุสญัญา ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดข้อขยาย
อายุสญัญาเชา่จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

2. บริษัทฯ ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าอาคารสํานักงานเลขที่ 19/17-22 ซอย
ศูนย์วจิยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 

552.00 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรอื
เท่ากบั 165,600 บาทต่อเดือน ระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. 

2557 - 30 ธ.ค . 2559 โดยเมื่อวันที่ 16 พ .ย . 2558 บริษัทฯ ได้ทําบันทึก
ขอ้ตกลงเพิม่เตมิ โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. 2559 เป็นตน้ไปจนสิน้สุดอายุ
สญัญา โดยขอเปลีย่นแปลงพืน้ทีเ่ชา่ดงันี้ 

2.1  อาคารสํานักงานเลขที่ 19/17 ซอยศูนย์วจิยั ถนนพระราม 9 แขวง 
บางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ พืน้ทีร่วม 110 ตารางเมตร ในอตัรา
ค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรอืเท่ากับ 33,000 บาท  

ต่อเดอืน 
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 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

2.2  อาคารสาํนกังานเลขที ่19/18-19 ซอยศูนยว์จิยั ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ พืน้ทีร่วม 140 ตารางเมตร ในอตัรา
ค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรอืเท่ากับ 42,000 บาท  

ต่อเดอืน 

2.3  อาคารสาํนักงานเลขที ่19/20-22 ซอยศูนยว์จิยั ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ พืน้ทีร่วม 333 ตารางเมตร ในอตัรา
ค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรอืเท่ากับ 99,900 บาท  

ต่อเดอืน 

ทัง้นี้สําหรบัสญัญาทีใ่กล้ครบกําหนดสญัญาเช่า บรษิทัฯอยู่ระหว่างดําเนินการ
ต่อสญัญาเชา่ 
โดยราคาดงักล่าวเป็นอตัราค่าเช่าทีใ่กลเ้คยีงเมื่อเทยีบกบัราคาตลาดของการ

เช่าพืน้ทีอ่าคารสาํนกังานทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั และอยู่ในละแวกใกลเ้คยีงกนั ซึง่
มรีาคาคา่เชา่ประมาณ 290 - 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

สญัญาเชา่อาคารคลงัสนิคา้ 
บรษิัทฯ ตกลงจ่ายค่าเช่าพื้นที่อาคารคลงัสนิค้าและชัน้เก็บสนิค้าให้กบัหาญเอ็นยิ
เนียริง่ เพือ่เป็นอาคารเกบ็สนิคา้ โรงฟิวเตอรแ์ละแปรสภาพ ลานจดัเตรยีมและขนถ่าย
สนิคา้และทีท่าํการสาํนกังาน รวมพืน้ทีเ่ชา่เทา่กบั 1,760 ตารางเมตร โดยจา่ยชาํระค่า
เช่าเป็นรายเดอืนเดอืนละ 195,490 บาท มรีะยะเวลาเช่าตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทัง้นี้สําหรบัสญัญาทีใ่กล้ครบกําหนดสญัญาเช่า บรษิทัฯ
อยูร่ะหวา่งดาํเนินการต่อสญัญาเชา่ 
 

การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอตัราค่าเช่าสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาค่าเช่า
ของพืน้ทีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง  
แนวโน้มรายการในอนาคต: เป็นรายการทีย่งัคงมตี่อเนื่องและเป็นไปตามสญัญาเช่า
อาคารและสญัญาเชา่อาคารคลงัสนิคา้  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการเช่าพื้นที่อาคาร
สาํนักงานและอาคารคลงัสนิคา้เพื่อใชเ้ป็นสถานทีเ่กบ็สนิคา้แปรสภาพสนิคา้และใช้
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 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

เป็นลานจดัเตรยีมและขนถ่ายสนิค้า รายการดงักล่าวมคีวามจําเป็นเพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัฯและอตัราค่าเช่ามคีวามเหมาะสมโดยสามารถเทยีบเคยีง
ไดก้บัราคาคา่เชา่ของพืน้ทีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง 

  1.2  บรษิทัฯ รบัโอนผลประโยชน์
พนกังานจากหาญเอน็ยเินียริง่ 
- ลกูหนี้อื่น  

- ภาระผูกพันผลประโยขน์
พนกังาน  

 

 

1,379,465 

1,379,465 

 

 

1,379,465 

1,379,465 

ในปี 2557 บรษิัทฯ มีการปรบัโครงสร้างบุคคลากรของบรษิัทฯ โดยการรบัโอน
พนักงานจากหาญเอน็ยเินียริง่มาเป็นพนักงานของบรษิทัฯ โดยมกีารทําสญัญาโอน
ทรพัย์สนิพนักงานระหว่างกนั โดยบรษิทัฯ ตกลงนับระยะเวลาการทํางานต่อเนื่อง
ตามกฏหมายแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรบัโอนสิทธิและภาระผูกพันของ
พนักงานทัง้หมด โดยหาญเอ็นยิเนียริ่งตกลงยอมรบัภาระผูกพันผลประโยชน์
พนกังานในชว่งทีเ่ป็นพนกังานของหาญเอน็ยเินียริง่ จนถงึวนัทีโ่อนยา้ยมาทีบ่รษิทัฯ  

การกําหนดราคา: ราคาตามรายงานการประเมนิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน
โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ 

แนวโน้มรายการในอนาคต: เป็นรายการต่อเนื่อง เนื่องจากบรษิทัฯ ตอ้งมกีารบนัทกึ
การเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์พนักงานที่มกีารเปลี่ยนแปลงทุกปีตามเงื่อนไข
การคาํนวณรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเกดิจากการปรบัโครงสรา้ง
บุคคลากรของบรษิทัฯ ทําให้มกีารรบัโอนภาระผูกพนัและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบั
พนกังานของหาญเอน็ยเินียริง่มาเป็นของบรษิทัฯ ซึง่ถอืเป็นรายการทีส่มเหตุสมผล  
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 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

  1.3  บรษิทัฯ ซือ้ยานพาหนะจาก
หาญเอน็ยเินียริง่ 
- ทรพัยส์นิ ยานพาหนะ 
- เจา้หนี้อื่น 

 

 

1,736,000 

- 

 

 

- 

- 

บรษิัทฯ ซื้อยานพาหนะจากหาญเอ็นยิเนียริง่ เนื่องจากบรษิัทฯ เห็นว่าการซื้อ
ทรพัย์สินในครัง้นี้ทําให้บรษิัทฯได้ประโยชน์มากกว่าการซื้อสินทรพัย์ใหม่หรอื  

ทําสญัญาเช่าฉบับใหม่ เนื่องจากสภาพและอายุการใช้งานของสินทรพัย์ยงัอยู ่ 
ในเกณฑด์ ี

การกาํหนดราคา: ราคาตามมลูคา่บญัชคีงเหลอื  

แนวโน้มรายการในอนาคต: รายการดงักล่าวอาจมตี่อเนื่องในอนาคตตามความ
จาํเป็น โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารซือ้ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นรายการซื้อสนิทรพัย์
เพื่อใชใ้นการดําเนินธุรกจิปกต ิโดยเป็นรายการทีม่คีวามชดัเจน สมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2. บรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดั  

(“ชลิแมทช”์) 

2.1  บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารงานดา้นสนบัสนุน 

- รายได้จากการให้บริการ
งานดา้นสนบัสนุน 

- ลกูหนี้อื่น 

 

 

4,334,400 

 

- 

 

 

630,000 

 

- 

บรษิทัฯ มรีายได ้จากการให้บรกิารบรหิารจดัการงานด้านสนับสนุนแก่ ชลิแมทช ์ 

เช่น บรกิารงานธุรการ (ไฟฟ้า นํ้าประปา ทําความสะอาด) บรกิารงาน ISO บรกิาร
งานทรพัยากรบุคคล บรกิารงานจดัส่ง บรกิารระบบสารสนเทศ เป็นตน้ ซึง่บรษิทัฯ 

เรยีกเก็บจากชิลแมทช์ ตามสญัญาจ้างบรกิาร โดยมีระยะเวลาให้บรกิารตัง้แต่  
1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 ในอตัรา 105,000 บาทต่อเดอืน  

การกําหนดราคา: ราคาทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึ่งอา้งองิจากประมาณการค่าใชจ้่ายทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้ โดยประมาณการอตัรากําลงัคนตามงบประมาณประจาํปี และปนัสว่นตาม
อตัรากาํลงัคน หรอืพืน้ทีใ่ชง้าน หรอืจาํนวนระบบงาน หรอืจาํนวนรายการทีเ่กดิขึน้ 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ไม่มี ทัง้นี้มีผลตัง้แต่ ณ วนัที่โอนกิจการแล้วเสร็จ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เนื่องจาก
บรษิทัฯ รบัโอนพนักงานจากหาญเอน็ยเินียริง่ ทีเ่คยใหบ้รกิารดงักล่าวแก่บรษิทัใน
กลุ่ม ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารแก่ชลิแมทช์ด้วย ทําให้บรษิัทฯได้ใช้ประโยชน์จาก
พนักงานทีร่บัโอนมาอย่างคุม้ค่าและสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ ดว้ย มกีาร
กําหนดราคาค่าบรกิารมคีวามเป็นธรรม ไม่ทําให้บรษิทัฯเสยีเปรยีบ โดยภายหลงั
จากการรบัโอนกจิการแลว้รายการดงักล่าวจะไมถ่อืเป็นรายการระหวา่งกนั 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  

สว่นที ่2 (12) รายการระหวา่งกนั หน้า 126 

 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

  2.2  บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการ
จาํหน่ายสนิคา้ใหช้ลิแมทช ์

- รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 
- ลกูหนี้การคา้ 

 

 

6,950 

- 

 

 

- 

- 

บรษิทัฯ จาํหน่ายถงัสนิคา้เคมใีหก้บัชลิแมทช ์เพื่อใชใ้นกจิการ อนัเป็นไปตามปกต ิ

ธรกุจิของชลิแมทช ์ 

การกาํหนดราคา: ราคาตลาดเทยีบเทา่กบัทีข่ายใหก้บับุคคลภายนอก 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ไม่มี ทัง้นี้มีผลตัง้แต่ ณ วนัที่โอนกิจการแล้วเสร็จ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกต ิ 

ของบริษัทฯ  โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ ากับที่ขายให้กับ
บุคคลภายนอก โดยภายหลงัจากการรบัโอนกจิการแล้วรายการดงักล่าวจะไม่ถือ
เป็นรายการระหวา่งกนั 

  2.3  บรษิทัฯ ซือ้สนิคา้จากชลิแมทช ์

- ตน้ทุนขาย 

- เจา้หนี้การคา้ 

 

7,700 

- 

 

1,400 

- 

บรษิทัฯ ซือ้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมจิากชลิแมทชเ์พื่อนํามาจาํหน่ายต่อใหก้บัลูกคา้
ของบรษิทัฯ ในราคาตลาดซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคยีงกบัที่บรษิทัฯ ซื้อจากผูจ้ําหน่าย
รายอื่นๆ 

การกาํหนดราคา: ราคาตลาดเทยีบเทา่กบัทีซ่ือ้จากบุคคลภายนอก 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ไมม่ ีทัง้นี้มผีลตัง้แต่ ณ วนัทีโ่อนกจิการแลว้เสรจ็ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: : รายการดงักล่าวเป็นสนิคา้ทีช่ลิแมทชข์าย
ตามปกต ิทําใหบ้รษิทัฯ สามารถซื้อได้สะดวกและรวดเรว็ อกีทัง้บรษิทัฯ สามารถ
ประหยดัค่าใชจ้่ายในการเกบ็สต็อคสนิค้าได้ ซึ่งการซื้อสนิคา้ดงักล่าวเป็นรายการ
ธุรกจิปกตเิช่นเดยีวกบัการซือ้สนิคา้จากคู่คา้รายอื่น โดยซื้อในราคาตลาด ดงันัน้จงึ
เหน็วา่การทาํรายการมคีวามสมเหตุสมผลและมรีาคายุตธิรรม โดยภายหลงัจากการ
รบัโอนกจิการแลว้รายการดงักล่าวจะไมถ่อืเป็นรายการระหวา่งกนั 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  

สว่นที ่2 (12) รายการระหวา่งกนั หน้า 127 

 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

3. บรษิทั ควิทเูอส จาํกดั   

(“ควิทเูอส”) 

3.1  บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารงานดา้นสนบัสนุน 

- รายได้จากการให้บริการ
งานดา้นสนบัสนุน 

- ลกูหนี้อื่น 

 

 

6,628,800 

 

- 

 

 

1,380,000 

 

- 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้าก จากการใหบ้รกิารบรหิารจดัการงานดา้นสนบัสนุนแก่ควิทูเอส  

(ผูร้บับรกิาร) เช่น บรกิารงานธุรการ (ค่าไฟฟ้า นํ้าประปา ทําความสะอาด) บรกิาร
งาน ISO บรกิารงานทรพัยากรบุคคล บรกิารงานจดัส่ง ค่าบรกิารระบบสารสนเทศ 

เป็นตน้ ซึง่บรษิทัฯ เรยีกเกบ็จากควิทเูอส ตามสญัญาจา้งบรกิารโดยมรีะยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร ตัง้แต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 ในอตัรา 230,000 บาทต่อเดอืน  

การกําหนดราคา: ราคาทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่กําหนดจากประมาณการค่าใชจ้า่ยทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้โดยประมาณการอตัรากําลงัคนตามงบประมาณประจาํปี ในแต่ละประเภท
ของบรกิารและปนัส่วนตามอตัรากําลงัคน หรอืพื้นที่ใช้งานหรอืจํานวนระบบงาน
หรอืจาํนวนรายการทีเ่กดิขึน้ 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ไมม่ ีทัง้นี้มผีลตัง้แต่ ณ วนัทีโ่อนกจิการแลว้เสรจ็ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าว มีความเหมาะสม 

เนื่องจากบรษิทัฯ รบัโอนพนักงานจากหาญเอน็ยเินียริง่ ทีเ่คยใหบ้รกิารดงักล่าวแก่
บรษิทัในกลุ่ม ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารแก่ควิทเูอสดว้ย ทาํใหบ้รษิทัฯ ไดใ้ชป้ระโยชน์
จากพนกังานทีร่บัโอนมาอยา่งคุม้คา่และสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ ดว้ย โดย
การกําหนดราคาค่าบรกิารมีความเป็นธรรม ไม่ทําให้บรษิัทฯ เสียเปรยีบ โดย
ภายหลงัจากการรบัโอนกจิการแลว้รายการดงักล่าวจะไมถ่อืเป็นรายการระหวา่งกนั 

  3.2  บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการ
จาํหน่ายสนิคา้ใหค้วิทเูอส 

- รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 
- ลกูหนี้การคา้ 

 

 

800 

856 

 

 

- 

- 

บรษิทัฯ จาํหน่ายถงัสนิคา้เคมใีหก้บัควิทูเอส เพื่อใชใ้นกจิการ อนัเป็นไปตามปกต ิ

ธรกุจิของควิทเูอส 

การกาํหนดราคา: ราคาตลาดเทยีบเทา่กบัทีข่ายใหก้บับุคคลภายนอก 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ไมม่ ีทัง้นี้มผีลตัง้แต่ ณ วนัทีโ่อนกจิการแลว้เสรจ็ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกต ิ 

ของบริษัทฯ  โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ ากับที่ขายให้กับ
บุคคลภายนอก โดยภายหลงัจากการรบัโอนกจิการแล้วรายการดงักล่าวจะไม่ถือ
เป็นรายการระหวา่งกนั 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  

สว่นที ่2 (12) รายการระหวา่งกนั หน้า 128 

 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

4. นายเจน ชาญณรงค ์ บรษิทัฯ เชา่สาํนกังานจาก  

นายเจน ชาญณรงค ์

- คา่เชา่อาคารสาํนกังาน 

- เจา้หนี้อื่น 

 

 

469,050 

- 

 

 

212,400 

- 

บรษิทัฯ ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าพื้นที่อาคารสํานักงาน ชัน้ที่ 2 และ 3 ของอาคาร
เลขที ่19/6 ซอยศูนยว์จิยั พระราม 9 กรุงเทพฯ ใหก้บันายเจน ชาญณรงค ์โดยจา่ย
ชําระค่าเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ 35,400 บาท มีระยะเวลาเช่าตัง้แต่วนัที่ 15 

ธนัวาคม 2557  ถงึวนัที ่14 ธนัวาคม 2560 

การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอตัราค่าเช่าสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาค่าเช่า
ของพืน้ทีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง 

แนวโน้มรายการในอนาคต: เป็นรายการทีย่งัคงมตี่อเนื่องและเป็นไปตามสญัญาเช่า
อาคารสาํนกังาน  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการเช่าพื้นที่อาคาร
สาํนกังาน โดยมคีวามจาํเป็นเพือ่ใชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯและใชเ้ป็นทีต่ ัง้
สาํนกังานของบรษิทัฯ อตัราคา่เชา่มคีวามเหมาะสมโดยคา่เชา่สามารถเทยีบเคยีงได้
กบัราคาคา่เชา่ของพืน้ทีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง 

5. นายรตันพนัธ ์มขุหรวิฒันานนท ์ บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่น 

จากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์

- ลกูหนี้อื่น 

- รายไดอ้ื่น 

 

 

- 

531,775.70 

 

 

- 

- 

บรษิทัฯ จําหน่ายรถยนต์นัง่ 1 คนั ให้นายรตันพนัธ์ มุขหรวิฒันานนท์ ซึ่งรถยนต์
ดงักล่าวมอีายุการใชง้านมานานกวา่ 5 ปี และตดัค่าเสื่อมราคาจนเตม็มลูค่าทุนแลว้ 
โดยมกีารกําหนดราคาขายเป็นไปตามราคาตลาดของรถยนต์นัง่มอืสองที่ประกาศ
ขายอยูใ่นขณะนัน้ 

การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยสามารถเทยีบเคยีงได้กบัราคาขายของรถยนต ์

มอืสองรุน่เดยีวกนัในขณะนัน้ 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ไมม่ ีเนื่องจากภายหลงัการซือ้และรบัโอนกจิการ มกีาร

ปรบัโครงสรา้งองคก์ร สง่ผลใหคุ้ณรตันพนัธไ์มถ่อืเป็นผูบ้รหิารสงูสุด 4 รายแรก ทํา

ให้ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับหาญเอ็นจิเนียริ่ง 

โซลชูัน่ส ์

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและ
ราคาขายเป็นราคาตลาด โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจําหน่ายทรพัย์สนิของ
บรษิทัฯ 
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ตาราง 12.2.2   รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัท ชิลแมทช์ จํากัด กับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 และงวดหกเดือนสิ้นสุด              

วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

1. บรษิทั หาญ เอน็ยเินียริง่ จาํกดั  

(“หาญเอน็ยเินียริง่”) 
1.1 ชลิแมทช ์เชา่สาํนกังานจาก

หาญเอน็ยเินียริง่ 
-  คา่เชา่อาคารสาํนกังาน 

-   เจา้หนี้อื่น 

 

 

1,256,400 

- 

 

 

723,600 

- 

สญัญาเชา่อาคารสาํนกังาน 

1. ชิลแมทช์ จ่ายค่าเช่าอาคารสํานักงานเลขที่ 19/7-8 ซอยศูนย์วิจ ัย ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 36.00 ตาราง
เมตร ในอตัราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน หรอืเท่ากบั 10,800 

บาทต่อเดอืนระยะเวลาตามสญัญาเชา่ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2559 

ต่อมาต้นปี 2559 ชิลแมทช์ ขอขยายพื้นที่เช่าสํานักงานในส่วนนี้เป็น 37 

ตารางเมตร ในอตัราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ทําให้อตัราค่า
เช่าใหม่เป็น 11,100 บาทต่อเดอืน โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 เป็น
ตน้ไปจนสิน้สุดอายุสญัญาเช่า ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดข้อขยายอายุสญัญาเช่าจนถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

2. ชิลแมทช์ จ่ายค่าเช่าอาคารสํานักงานเลขที่ 19/18-22 ซอยศูนย์วิจยั ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นทีร่วม 313.00 ตาราง
เมตร ในอตัราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน หรอืเท่ากบั 93,900 

บาทต่อเดอืนระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2559 

ต่อมาต้นปี 2559 ชิลแมทช์ ขอขยายพื้นที่เช่าสํานักงานในส่วนนี้เป็น 365 

ตารางเมตร ในอตัราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ทําให้อตัราค่า
เชา่ใหมเ่ป็น 109,500 บาทต่อเดอืน โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 เป็น
ตน้ไปจนสิน้สดุอายุสญัญาเชา่ 
ทัง้นี้สาํหรบัสญัญาทีใ่กลค้รบกําหนดสญัญาเช่า บรษิทัฯอยู่ระหวา่งดาํเนินการ
ต่อสญัญาเชา่ 

โดยราคาดงักล่าวเป็นอตัราค่าเช่าทีใ่กล้เคยีงเมื่อเทยีบกบัราคาตลาดของการ
เช่าพืน้ทีอ่าคารสาํนกังานทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั และอยู่ในละแวกใกลเ้คยีงกนั ซึง่
มรีาคาคา่เชา่ประมาณ 290 - 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 
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 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอตัราค่าเช่าสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาค่าเช่า
ของพืน้ทีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง  

แนวโน้มรายการในอนาคต: เป็นรายการทีย่งัคงมตี่อเนื่องและเป็นไปตามสญัญาเช่า
อาคาร ทัง้นี้ ภายหลงัการโอนกจิการ บรษิทัฯ จะเป็นผูร้บัโอนสทิธแิละภาระผกูพนั
ตามสญัญาเช่าอนัเป็นผลจากการรบัโอนกจิการของชลิแมทช์และบรษิทัย่อย และ
หากจะเขา้ทํารายการเกี่ยวโยงกนัในอนาคต จะดําเนินการตามนโยบาย มาตรการ
และขัน้ตอนการทาํรายการเกีย่วโยงกนัของ บรษิทัฯ ทีก่าํหนดไว ้

  1.2 ชลิแมทช ์รบัโอนผลประโยชน์
พนกังานจากหาญเอน็ยเินียริง่ 
- ลกูหนี้อื่น  

- ภาระผกูพนัผลประโยขน์
พนกังาน  

 

 

1,884,732 
1,884,732 

 

 

 

1,889,010 

1,889,010 

 

ในปี 2557 ชิลแมทช์ มกีารปรบัโครงสร้างบุคลากรของชิลแมทช์โดยการรบัโอน
พนักงานจากหาญเอ็นยเินียริง่ มาเป็นพนักงานของชลิแมทช์ โดยมกีารทําสญัญา
โอนทรพัย์สินพนักงานระหว่างกัน โดยชิลแมทช์ตกลงนับระยะเวลาการทํางาน
ต่อเนื่องจากหาญเอน็ยเินียริง่ ตามกฏหมายแรงงาน นอกจากนี้ ชลิแมทชย์งัรบัโอน
สทิธแิละภาระผกูพนัของพนกังานทัง้หมด โดยหาญเอน็ยเินียริง่ ตกลงยอมรบัภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในช่วงทีเ่ป็นพนกังานของหาญเอน็ยเินียริง่ จนถงึวนัที่
โอนยา้ยมาทีช่ลิแมทช ์

การกําหนดราคา: ราคาตามรายงานการประเมนิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน
โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ภายหลงัการโอนกจิการ บรษิทัฯ จะเป็นผูร้บัโอนภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานดงักล่าว อนัเป็นผลจากการรบัโอนกจิการของชลิแมทช์
และบรษิทัย่อย และหากจะเขา้ทํารายการเกีย่วโยงกนัในอนาคต จะดําเนินการตาม
นโยบาย มาตรการและขัน้ตอนการทาํรายการเกีย่วโยงกนัของ บรษิทัฯ ทีก่าํหนดไว ้ 
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 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

2. บรษิทั ไฟรว์คิเตอร ์จาํกดั 

(มหาชน) 

2.1  ชิลแมทช์ ใช้บริการงานด้าน
สนบัสนุนจากไฟรว์คิเตอร ์
- คา่บรหิารสว่นกลาง 
- เจา้หนี้อื่น 

 

 

4,334,400 

- 

 

 

630,000 

- 

ชลิแมทช์ มคี่าใช้จ่ายจากการใช้บรกิารงานด้านสนับสนุนจากไฟร์วคิเตอร์  เช่น 

ค่าบรกิารงานธุรการ (ค่าไฟฟ้า นํ้าประปา ค่าทําความสะอาด) ซึ่งชลิแมทช์ จ่าย
ชําระให้กบัไฟรว์คิเตอร ์ตามสญัญาจา้งบรกิารโดยมรีะยะเวลาการใชบ้รกิารตัง้แต่  
1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 ในอตัรา 105,000 บาทต่อเดอืน  

การกําหนดราคา: ราคาทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่กําหนดจากประมาณการค่าใชจ้า่ยทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้ โดยประมาณการอตัรากําลงัคนตามงบประมาณประจาํปีในแต่ละประเภท
ของบรกิารและปนัส่วนตามอตัรากําลงัคน หรอืพื้นที่ใช้งาน หรอืจํานวนระบบงาน 

หรอืจาํนวนรายการทีเ่กดิขึน้ 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ไมม่ ีทัง้นี้มผีลตัง้แต่ ณ วนัทีโ่อนกจิการแลว้เสรจ็ 

  2.2  ชลิแมทช ์มรีายไดจ้ากจาํหน่าย
สนิคา้ให ้

 ไฟรว์คิเตอร ์
- รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 
- ลกูหนี้ 

 

 

 

7,700 

- 

 

 

 

1,400 

- 

ชลิแมทช์ จาํหน่ายสนิคา้ใหไ้ฟรว์คิเตอร ์เพื่อใชใ้นกจิการอนัเป็นไปตามปกตธิรุกจิ
ของไฟรว์คิเตอร ์

การกาํหนดราคา: ราคาตลาดเทยีบเทา่กบัทีข่ายใหก้บับุคคลภายนอก 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ไมม่ ีทัง้นี้มผีลตัง้แต่ ณ วนัทีโ่อนกจิการแลว้เสรจ็ 

  2.3 ชลิแมทช ์ซือ้สนิคา้           
จากไฟรว์คิเตอร ์
- คา่อุปกรณ์และซ่อมแซม

บาํรงุรกัษา 
- เจา้หนี้การคา้ 

 

 

6,950 

 

- 

 

 

- 

 

- 

ชิลแมทช์ ซื้อสนิค้าข้อต่อวาล์วนํ้าและถังดบัเพลิงจากไฟร์วคิเตอร์ เพื่อนํามาใช้
ซ่อมแซมอุปกรณ์สาํนักงานของชลิแมทช ์ในราคาตลาด ซึง่เป็นราคาทีใ่กลเ้คยีงกบั
ทีช่ลิแมทช ์ซือ้จากผูจ้าํหน่ายรายอื่นๆ 

การกาํหนดราคา: ราคาตลาดเทยีบเทา่กบัทีซ่ือ้จากบุคคลภายนอก 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ไมม่ ีทัง้นี้มผีลตัง้แต่ ณ วนัทีโ่อนกจิการแลว้เสรจ็ 
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 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

3. บรษิทั ควิทเูอส จาํกดั        

(“ควิทเูอส”) 
3.1  ชลิแมทช ์มรีายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารงานดา้นสนบัสนุน
จากควิทเูอส 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
งานดา้นสนบัสนุน 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
งานดา้นสนบัสนุนคา้งรบั 

 

 

 

2,583,372 
 

    2,583,372  
 

 

 

 

2,420,016 

 

2,589,417 

ชลิแมทช์ มรีายได ้จากการใหบ้รกิารบรหิารจดัการงานดา้นสนับสนุนแก่ ควิทูเอส  

ในดา้นการบรกิารงานการเงนิและบญัช ีการบรกิารระบบสารสนเทศ การบรกิารงาน
บรหิารทัว่ไป และการบรกิารงานเลขานุการบรษิทั เป็นต้น ซึ่งชลิแมทช์ เรยีกเก็บ
จากควิทูเอส ตามสญัญาจ้างบรกิารโดยมรีะยะเวลาให้บรกิารตัง้แต่ 5 ม.ค. 58 -  

31 ธ.ค. 58 ในอตัรา 2,583,372 บาทต่อปี โดยในปี 2559 ชลิแมทช ์ตกลงใหบ้รกิาร
บริหารจดัการงานด้านสนับสนุนแก่คิวทูเอส โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน  

เดอืนละ 403,336 บาท โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่4 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 สญัญาดงักล่าว
มอีายุ 1 ปี และหากไมม่กีารแจง้ยกเลกิสญัญา สญัญาจะต่ออายุโดยอตัโนมตั ิการจะ
บอกเลกิสญัญาตอ้งแจง้คูส่ญัญาอกีฝา่ยล่วงหน้า 60 วนั 

การกําหนดราคา: ราคาทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่กําหนดจากประมาณการค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ ซึ่งอ้างองิประเภทของบรกิารและปนัส่วนตามอตัรากําลงัคน หรอืพื้นที่ใช้งาน 

หรอืจาํนวนระบบงาน หรอืจาํนวนรายการทีเ่กดิขึน้ 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ไมม่ ีทัง้นี้มผีลตัง้แต่ ณ วนัทีโ่อนกจิการแลว้เสรจ็ 

  3.2  ชลิแมทช ์จาํหน่ายทรพัยส์นิ
ใหก้บัควิทเูอส 

- ลกูหนี้อื่น 

- รายไดอ้ื่น 

 

 

- 

- 

 

 

6,587 

6,156 

ชลิแมทช ์จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังานใหก้บัควิทเูอส เพือ่ใชใ้นการดาํเนินงาน  

การกาํหนดราคา: ราคาตามมลูคา่ทางบญัช 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ไมม่ ีทัง้นี้มผีลตัง้แต่ ณ วนัทีโ่อนกจิการแลว้เสรจ็ 
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ตาราง 12.2.3   รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัท คิวทูเอส จํากัด กับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 และงวดหกเดือนสิ้นสุด               

วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

1. บรษิทั หาญเอน็ยเินียริง่ จาํกดั  

(“หาญเอน็ยเินียริง่”) 
1.1  ควิทเูอส เชา่สาํนกังานและ

คลงัสนิคา้จากหาญเอน็ยเินียริง่ 
- คา่เชา่อาคารสาํนกังาน 

- เจา้หนี้อื่น 

 

 

2,647,200 

- 

 

 

1,729,260 

- 

สญัญาเชา่อาคารสาํนกังาน 

1. ควิทูเอสจ่ายค่าเช่าอาคารสาํนกังานเลขที ่19/7-8 ซอยศูนยว์จิยั ถนนพระราม 

9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 76.00 ตารางเมตร ใน
อตัราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรอืเท่ากบั 22,800 บาทต่อ
เดอืนระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2559 โดย
เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2558 ควิทูเอสไดข้ยายพืน้ทีเ่ช่าสาํนักงานเป็น 101.00 

ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรอืเท่ากับ 

30,300 บาทต่อเดือน โดยให้มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 จนสิ้นสุด
สญัญาเช่าดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ขอขยายอายุสญัญาเช่าจนถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 

2. คิวทูเอสจ่ายค่าเช่าอาคารสํานักงานเลขที่ 19/17-22 ซอยศูนย์วิจยั ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ พืน้ทีร่วม 532.00 ตาราง
เมตร       ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 

159,600 บาท   ต่อเดอืนระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. 2557 - 

30 ธ.ค. 2559   โดยเมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2558 ควิทูเอส ได้ขยายพื้นที่เช่า
สาํนกังาน         เป็น 575.00 ตารางเมตร ในอตัราค่าเช่า 300 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน หรอืเท่ากบั 172,500 บาทต่อเดอืน โดยให้มผีลตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2559 จนสิน้สดุสญัญาเชา่ดงักล่าว  
ทัง้นี้สาํหรบัสญัญาทีใ่กลค้รบกําหนดสญัญาเช่า บรษิทัฯอยู่ระหวา่งดาํเนินการ
ต่อสญัญาเชา่ 

โดยราคาดงักล่าวเป็นอตัราค่าเช่าที่ใกลเ้คยีงเมื่อเทยีบกบัราคาตลาดของการ
เช่าพื้นที่อาคารสํานักงานที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั และอยู่ในละแวกใกล้เคยีงกนั  

ซึง่มรีาคาคา่เชา่ประมาณ 290 - 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 
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 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

สญัญาเชา่อาคารคลงัสนิคา้ 
คิวทู เอสตกลงจ่ายค่ าเช่ าพื้ นที่ อาคารคลังสินค้าและชัน้ เก็บสินค้าให้กับ  

หาญเอ็นยิเนียริง่ เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสนิค้าของบรษิัทฯ รวมพื้นที่เช่าเท่ากบั  

285 ตารางเมตร โดยจ่ายชําระค่าเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ 38,200 บาท  มี
ระยะเวลาเชา่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดย เมือ่วนัที ่
16 ธนัวาคม 2558 ควิทูเอสได้ขยายพื้นทีเ่ช่าอาคารคลงัสนิค้าเป็น 722.00 ตาราง
เมตร ในอตัราค่าเชา่ 85,410 บาทต่อเดอืน โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 

จนสิ้นสุดสญัญาเช่าดังกล่าว ทัง้นี้สําหรบัสัญญาที่ใกล้ครบกําหนดสัญญาเช่า 
บรษิทัฯอยูร่ะหวา่งดาํเนินการต่อสญัญาเชา่ 
 

การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอตัราค่าเช่าสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาค่าเช่า
ของพืน้ทีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง  

แนวโน้มรายการในอนาคต: เป็นรายการทีย่งัคงมตี่อเนื่องและเป็นไปตามสญัญาเช่า
อาคารและคลงัสนิค้า ทัง้นี้ ภายหลงัการโอนกจิการ บรษิทัฯ จะเป็นผูร้บัโอนสทิธิ
และภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าอนัเป็นผลจากการรบัโอนกจิการของชลิแมทช์และ
บรษิัทย่อย และหากจะเข้าทํารายการเกี่ยวโยงกันในอนาคต จะดําเนินการตาม
นโยบาย มาตรการและขัน้ตอนการทาํรายการเกีย่วโยงกนัของ บรษิทัฯ ทีก่าํหนดไว ้
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 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

  1.2  ควิทเูอสรบัโอนผลประโยชน์
พนกังานจากหาญเอน็ยเินียริง่ 
- ลกูหนี้อื่น  

- ภาระผกูพนัผลประโยขน์
พนกังาน  

 

 

1,151,067 

1,151,067 

 

 

 

 

1,151,067 

1,151,067 

 

 

ในปี 2557 คิวทูเอสมีการปรบัโครงสร้างบุคคลากรของคิวทูเอสโดยการรบัโอน
พนกังานจากหาญเอน็ยเินียริง่ มาเป็นพนกังานของควิทเูอส โดยมกีารทาํสญัญาโอน
ทรพัย์สนิพนักงานระหว่างกนั โดยควิทูเอสตกลงนับระยะเวลาการทํางานต่อเนื่อง
จากหาญตามกฏหมายแรงงาน นอกจากนี้ ควิทูเอสยงัรบัโอนสทิธแิละภาระผูกพนั
ของพนักงานทัง้หมด โดยหาญเอ็นยเินียริง่ตกลงยอมรบัภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนักงานในช่วงที่เป็นพนักงานของหาญเอ็นยิเนียริ่ง จนถึงวนัที่โอนย้ายมาที ่ 
ควิทเูอส 

การกําหนดราคา: ราคาตามรายงานการประเมนิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน
โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ภายหลงัการโอนกจิการ บรษิทัฯ จะเป็นผูร้บัโอนภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานดงักล่าว อนัเป็นผลจากการรบัโอนกจิการของชลิแมทช์
และบรษิทัย่อย และหากจะเขา้ทํารายการเกีย่วโยงกนัในอนาคต จะดําเนินการตาม
นโยบาย มาตรการและขัน้ตอนการทาํรายการเกีย่วโยงกนัของ บรษิทัฯ ทีก่าํหนดไว ้

  1.3  ควิทเูอส มรีายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารงานดา้นสนบัสนุน
จากหาญเอน็ยเินียริง่ 
- รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

งานดา้นสนบัสนุน 

- รายไดค้า้งรบั 

 

 

 

240,000 

 

240,000 

 

 

 

120,000 

 

- 

ควิทูเอสมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้น การเงนิ การจดัทําบญัช ีตลอดจนการนําส่ง
เอกสารภาษตี่างๆ ใหก้บัหาญเอน็ยเินียริง่ ซึง่ควิทูเอสเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากหาญ
เอ็นยเินียริง่ ตามสญัญาจา้งบรกิารจํานวน 20,000 บาทต่อเดอืน โดยมรีะยะเวลา
ให้บรกิารตัง้แต่ 1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 โดยในปี 2559 ควิทูเอส มกีารต่อสญัญา
ใหบ้รกิารดงักล่าวภายใตเ้งือ่นไขการใหบ้รกิารเช่นเดยีวกบัปี 2558 โดยมรีะยะเวลา
การใหบ้รกิารตัง้แต่ 1 ม.ค. 59 – 30 ม.ิย. 59 

การกําหนดราคา: ราคาที่เกิดขึ้นจรงิ โดยกําหนดจากประมาณการค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้จรงิ ซึ่งอา้งองิประเภทของบรกิารและปนัส่วนตามอตัรากําลงัคน หรอืพืน้ที ่
ใชง้าน หรอืจาํนวนระบบงาน หรอืจาํนวนรายการทีเ่กดิขึน้  

แนวโน้มรายการในอนาคต: สญัญาให้บรกิารได้สิ้นสุดลงเมื่อวนัที่ 30 มถิุนายน 

2559 และไมไ่ดม้กีารต่อสญัญาเพือ่ใหบ้รกิารดงักล่าว 
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 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

  1.4  ควิทเูอส เชา่รถยนตจ์ากหาญ
เอน็ยเินียริง่ 
- คา่เชา่อื่น 

- คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 

 

 

36,000 

- 

 

 

18,000 

- 

ควิทูเอสทําสญัญาเช่ารถกระบะกบัหาญเอ็นยเินียริง่ พรอ้มอุปกรณ์และสิง่อํานวย
ความสะดวกในรถยนต์โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นรถสาํหรบัปฏบิตังิานของควิทเูอส 

ในอตัราค่าเช่าเดอืนละ 3,000 บาท มรีะยะเวลาการเช่าตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. 58 – 31 
ธ.ค. 58 โดยในปี 2559 ควิทเูอส มกีารต่อสญัญาเช่าดงักล่าวภายใตเ้งือ่นไขการเช่า
เชน่เดยีวกบัปี 2558 

การกาํหนดราคา: อตัราคา่เชา่สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ภายหลงัการรวมกจิการ บรษิทัฯ จะไม่ต่อสญัญาเช่า
ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ จะพิจารณาซื้อรถกระบะจากบุคคลภายนอกเป็น
สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ เอง   
 

 
 1.5  ควิทเูอส จา่ยดอกเบีย้ตัว๋

สญัญาใชเ้งนิทีกู่ย้มืจากหาญ
เอน็ยเินียริง่ 
- ดอกเบีย้จา่ย 

- ดอกเบีย้คา้งจา่ย 

 

 

 

64,078 

- 

 

 

 

- 

- 

ในปี 2558 คิวทูเอสกู้ยืมเงนิจากหาญเอ็นยิเนียริง่ เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน  

ในกจิการ  
การกาํหนดราคา: ราคาตลาดอา้งองิอตัราดอกเบีย้จากธนาคารพาณชิย ์

แนวโน้มรายการในอนาคต: ภายหลงัการโอนกจิการ หากจะเขา้ทาํรายการเกีย่วโยง
กนัในอนาคต จะดาํเนินการตามนโยบาย มาตรการและขัน้ตอนการทาํรายการเกีย่ว
โยงกนัของบรษิทัฯ ทีก่าํหนดไว ้
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 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

2. บรษิทัฯ 2.1  ควิทเูอสใชบ้รกิารงานดา้น
สนบัสนุนจากไฟรว์คิเตอร ์
- คา่บรหิารสว่นกลาง 
- เจา้หนี้อื่น 

 

 

6,628,800 

- 

 

 

1,380,000 

- 

 

 

คิวทูเอสมีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการงานด้านสนับสนุนจากไฟร์วิคเตอร์ เช่น 

ค่าบริการงานธุรการ (ค่าไฟฟ้า นํ้าประปา ค่าทําความสะอาด) ค่ารกัษาความ
ปลอดภยั เป็นตน้ ซึง่ควิทูเอส จ่ายชําระใหก้บัไฟรว์คิเตอร ์ตามสญัญาจา้งบรกิารที ่
โดยมรีะยะเวลาการใชบ้รกิารตัง้แต่ 1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59 ในอตัรา 230,000 บาท
ต่อเดอืน  

การกําหนดราคา: ราคาทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่กําหนดจากประมาณการค่าใชจ้า่ยทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้โดยประมาณการอตัรากําลงัคนตามงบประมาณประจาํปี ในแต่ละประเภท
ของบรกิารและปนัส่วนตามอตัรากําลงัคน หรอืพื้นที่ใช้งานหรอืจํานวนระบบงาน
หรอืจาํนวนรายการทีเ่กดิขึน้ 

แนวโน้มรายการในอนาคต ไมม่ ีทัง้นี้มผีลตัง้แต่ ณ วนัทีโ่อนกจิการแลว้เสรจ็ 

  2.2  ควิทเูอสใชบ้รกิารงานบรหิาร
สว่นกลาง(คลงัสนิคา้)จากไฟร์
วคิเตอร ์
- คา่บรหิารสว่นกลาง 
- เจา้หนี้อื่น 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

120,000 

120,000 

คิวทูเอส มีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการงานบริหารส่วนกลาง(คลังสินค้า) จาก  

ไฟรว์คิเตอร ์  
เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว คิวทูเอสอยู่ในระหว่างการจดัหาพนักงานระดับ
หวัหน้างานเพื่อรบัผดิชอบในการบรหิารงานสว่นกลางทีเ่กีย่วกบัคลงัสนิคา้ บรษิทัฯ 

จงึใชบ้รกิารจากไฟรว์คิเตอร ์โดยมกีารจดัทาํสญัญาจา้งบรหิารสว่นกลางระหวา่งกนั
เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. 59 – 31 ก.ค. 59 ในอัตราค่าบรกิาร 
เดอืนละ 20,000 บาท  

การกําหนดราคา: อตัราค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่อา้งองิค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิโดย
พจิารณาแต่ละประเภทของบรกิารและปนัส่วนตามอตัรากําลงัคน หรอืพืน้ทีใ่ชง้าน 

หรอืจาํนวนรายการทีเ่กดิขึน้ 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ไมม่ ีทัง้นี้มผีลตัง้แต่ ณ วนัทีโ่อนกจิการแลว้เสรจ็ (โดย 

ณ วนัที ่27 กรกฎาคม 2559 ควิทูเอสไดย้กเลกิสญัญาบรกิารงานบรหิารส่วนกลาง
(คลงัสนิคา้)กบัไฟรว์คิเตอรแ์ลว้ เนื่องจาก       ควิทูเอส ไดจ้ดัหาพนักงานของควิทู
เอสมาทาํหน้าทีด่งักล่าวไดแ้ลว้ โดยควิทเูอสจะจา่ยชาํระค่าบรกิารทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว
ภายในเดอืนสงิหาคม 2559)  



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  

สว่นที ่2 (12) รายการระหวา่งกนั หน้า 138 

 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

  2.3  ควิทเูอสซือ้และจา่ยคา่ตดิตัง้
อุปกรณ์ถงัดบัเพลงิใหก้บั    

ไฟรว์คิเตอร ์
- คา่ตดิตัง้อุปกรณ์และ

เครือ่งมอื 

- เจา้หนี้การคา้ 

 

 

 

800 

 

856 

 

 

 

- 

 

- 

ควิทเูอส ซือ้สนิคา้และจา่ยค่าตดิตัง้อุปกรณ์ถงัดบัเพลงิใหก้บัไฟรว์คิเตอร ์เพือ่ตดิตัง้
ในห้องประชุมของควิทูเอสเพื่อความปลอดภยั โดยจ่ายชําระในราคาตลาดซึ่งเป็น
ราคาเดยีวกนักบัทีค่วิทเูอสซือ้จากผูจ้าํหน่ายรายอื่นๆ 

การกาํหนดราคา: ราคาตลาดเทยีบเทา่กบัทีซ่ือ้จากบุคคลภายนอก 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ไมม่ ีทัง้นี้มผีลตัง้แต่ ณ วนัทีโ่อนกจิการแลว้เสรจ็ 

3. บรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดั       

(“ชลิแมทช”์) 

3.1  ควิทเูอสใชบ้รกิารงานดา้น
สนบัสนุนจากชลิแมทช ์

- คา่บรกิารวชิาชพีการ
จดัการ 

- คา่บรกิารวชิาชพีการ
จดัการ คา้งจา่ย 

 

 

 

 

2,583,372 
 

2,583,372 

 

 

 

2,420,016 

 

2,589,417 

ควิทูเอสมคี่าใชจ้า่ยจากการใชบ้รกิารงานดา้นสนับสนุนจากชลิแมทช ์โดยใชบ้รกิาร
ในดา้นการบรกิารงานการเงนิและบญัช ีการบรกิารระบบสารสนเทศ การบรกิารงาน
บรหิารทัว่ไป และการบรกิารงานเลขานุการบรษิทั เป็นต้น ซึ่งเรยีกเก็บค่าบรกิาร
ดงักล่าวตามสญัญาจา้งบรกิารโดยมรีะยะเวลาใชบ้รกิารตัง้แต่ 5 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 

58 ในอตัรา 2,583,372 บาทต่อปี โดยในปี 2559 คิวทูเอสตกลงใช้บรกิารบรหิาร
จดัการงานด้านสนับสนุนจากชลิแมทช์ โดยจ่ายชําระค่าบรกิารรายเดอืน เดอืนละ 
403,336 บาท โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่4 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 สญัญาดงักล่าวมอีายุ 1 
ปี และหากไมม่กีารแจง้ยกเลกิสญัญา สญัญาจะต่ออายุโดยอตัโนมตั ิการจะบอกเลกิ
สญัญาตอ้งแจง้คูส่ญัญาอกีฝา่ยล่วงหน้า 60 วนั 

การกําหนดราคา: ราคาทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่กําหนดจากประมาณการค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ ซึ่งอ้างองิประเภทของบรกิารและปนัส่วนตามอตัรากําลงัคน หรอืพื้นที่ใช้งาน 

หรอืจาํนวนระบบงาน หรอืจาํนวนรายการทีเ่กดิขึน้ 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ไมม่ ีทัง้นี้มผีลตัง้แต่ ณ วนัทีโ่อนกจิการแลว้เสรจ็ 

  3.2  ควิทเูอสซือ้สนิคา้จากชลิแมทช ์

- อุปกรณ์สาํนกังาน 

- เจา้หนี้อื่น 

 

- 

- 

 

6,156 

6,587 

ควิทเูอสซือ้อุปกรณ์สาํนกังานจากชลิแมทช ์เพือ่ใชใ้นการดาํเนินงาน  

การกาํหนดราคา: ราคาตามมลูคา่ทางบญัช ี 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ไมม่ ีทัง้นี้มผีลตัง้แต่ ณ วนัทีโ่อนกจิการแลว้เสรจ็ 
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สว่นที ่2 (12) รายการระหวา่งกนั หน้า 139 

 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

4. 4.1   บรษิทั สรอ้ยสวรรค์ จํากดั 
(“สรอ้ยสวรรค”์) 

 

4.2  บรษิทั ชาญณรงค ์โฮลดิง้ 
กรปุ จาํกดั             
(“ชาญณรงค ์โฮลดิง้”) 

 

4.3  บรษิทั มาเธอรแ์ลนด ์
พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั    
(“มาเธอรแ์ลนด”์) 

 

4.4  บรษิทั ปิยราษฎรแ์ลนด์
แอนดเ์ฮา้ส ์จาํกดั       
(“ปิยราษฎร”์) 

คิวทูเอสมีรายได้จากการให้บรกิาร
ง าน ด้ า น บัญ ชี ให้ กั บ กิ จ ก า รที่
เกีย่วขอ้งกนั 

- รายไดส้นบัสนุนบรกิาร 
- รายไดค้า้งรบั 

 

 

 

24,000 

24,000 

 

 

 

- 

- 

ควิทเูอส มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้น การเงนิ การจดัทาํบญัช ีตลอดจนการนําสง่
เอกสารภาษตี่างๆ ใหก้บักจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ไดแ้ก่ สรอ้ยสวรรค์ ชาญณรงค์ มา
เธอรแ์ลนด์ และปิยราษฎร์ ซึ่งควิทูเอส เรยีกเก็บค่าบรกิารจากกจิการที่เกี่ยวขอ้ง
ดงักล่าว ตามสญัญาจ้างบรกิารจํานวน 500 บาทต่อเดอืน โดยมรีะยะเวลาตัง้แต่  
1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 โดยสญัญาให้บรกิารได้สิ้นสุดลงเมื่อวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2558 และปจัจบุนัไมไ่ดม้กีารต่อสญัญาเพือ่ใหบ้รกิารระหวา่งกนั 

การกาํหนดราคา: ราคาทีเ่กดิขึน้จรงิ  ซึง่กําหนดจากประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ โดยอา้งองิประเภทของบรกิารและปนัส่วนตามอตัรากําลงัคน หรอืพืน้ทีใ่ชง้าน 

หรอืจาํนวนระบบงาน หรอืจาํนวนรายการทีเ่กดิขึน้ 

แนวโน้มรายการในอนาคต: ภายหลงัการโอนกจิการ หาก จะเขา้ทํารายการเกี่ยว
โยงกนัในอนาคต บรษิทัฯ จะดําเนินการตามนโยบาย มาตรการและขัน้ตอนการทํา
รายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ทีก่าํหนดไว ้

หมายเหตุ : โดยเมือ่วนัที ่27 ตุลาคม 2558 ปิยราษฎร ์ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทั ซึง่
นายทะเบยีนได้รบัจดทะเบยีนแล้วและไดจ้ดทะเบยีนเสรจ็การชําระบญัช ีเมือ่วนัที ่
16 ธนัวาคม 2558 

5. นายเจน ชาญณรงค ์ 5.1  ควิทเูอสเชา่อาคารสาํนกังาน
จากคุณเจน 

- คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 
- คา่เชา่อาคาร 

 

 

8,850 

168,150 

 

 

8,850 

97,350 

ควิทูเอส ทําสญัญาเช่าอาคาร โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อประกอบกจิการค้าธุรกจิและ

เป็นทีท่ําการสาํนักงานของควิทูเอส ในอตัราค่าเช่าเดอืนละ 17,700 บาท โดยจ่าย

ชําระค่าเช่าภายในวนัที ่5 ของทุกเดอืนและมรีะยะเวลาการเช่าตัง้แต่วนัที ่15 ม.ีค. 

58 – 14 ม.ีค. 61  

การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอตัราค่าเช่าสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาค่าเช่า
ของพืน้ทีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง 

แนวโน้มรายการในอนาคต: เป็นรายการทีย่งัคงมตี่อเนื่องและเป็นไปตามสญัญาเช่า
อาคาร ทัง้นี้ ภายหลงัการโอนกจิการ บรษิทัฯ จะเป็นผูร้บัโอนสทิธแิละภาระผกูพนั
ตามสญัญาเช่าอนัเป็นผลจากการรบัโอนกจิการของชลิแมทช์และบรษิทัย่อย และ
หากจะเขา้ทํารายการเกี่ยวโยงกนัในอนาคตจะดําเนินการตามนโยบาย มาตรการ
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 บคุคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท) 

รอบหกเดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

(หน่วย: บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

และขัน้ตอนการทาํรายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ทีก่าํหนดไว ้

6. นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร 6.1  คา่เบีย้ประกนัภยัรถยนต ์

- คา่เบีย้ประกนัรถยนต ์

- คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 

 

24,000 

24,000 

 

- 

- 

ควิทูเอสจ่ายคนืค่าเบี้ยประกนัภยัรถยนต์ของผู้บรหิาร ตามนโยบายของควิทูเอส 

โดยคุณธรรมนูญได้ทําการสํารองจ่ายแทนคิวทูเอส ไปก่อน แล้วจึงนําค่าเบี้ย
ประกนัภยัรถยนตด์งักล่าวมาเบกิกบัควิทเูอส 

การกาํหนดราคา: ราคาทีเ่กดิขึน้จรงิ  

แนวโน้มรายการในอนาคต: ภายหลงัการโอนกจิการ หากจะเขา้ทาํรายการเกีย่วโยง
กนัในอนาคต จะดาํเนินการตามนโยบาย มาตรการและขัน้ตอนการทาํรายการเกีย่ว
โยงกนัของ บรษิทัฯ ทีก่าํหนดไว ้



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  

สว่นที ่2 (12) รายการระหวา่งกนั หน้า 141 

12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

ในปี 2558 บรษิทัฯ มกีารทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนัหลายรายการ ซึ่งการทาํรายการ
ดงักล่าวมคีวามจาํเป็นและสมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นการดาํเนินธุรกจิตามปกต ิสนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

โดยมกีารกําหนดราคาของทาํรายการต่างๆ ทีเ่ป็นราคาตลาดหรอืราคายุตธิรรมเทยีบเคยีงไดก้บัการทาํรายการ
กบับุคคลภายนอกอื่น ยกเวน้สนิทรพัยด์ําเนินงานทีม่กีารโอนยา้ยระหว่างบรษิทัในกลุ่ม ตามการโอนยา้ย
พนักงานเพื่อการปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นเครื่องคอมพวิเตอรท์ีม่อีายุการใช้
งานมานานแลว้ และไดร้บัการ Upgrade และดูแลใหอ้ยู่ในสภาพการใชง้านทีด่ ีการโอนยา้ยทรพัยส์นิดงักล่าวได้
กาํหนดจากมลูค่าตามบญัชเีป็นสาํคญั ซึ่งการทาํรายการระหว่างกนัต่างๆ ทีผ่่านมาลว้นมคีวามสมเหตุสมผลและ
มรีาคาทียุ่ตธิรรม  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ มคีวามเหน็ว่ามคีวามจําเป็น
และสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ (สามารถดรูายละเอยีดของแต่ละรายการไดใ้นตาราง 12.2.1) 

12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2557 เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2557 ไดม้มีตกิําหนดนโยบายและ
ขัน้ตอนการอนุมตัิรายการระหว่างกนัของบรษิทั กบั บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มสี่วนได้เสยี 

หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต อาท ิผูถ้อืหุน้ใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีาํนาจควบคุม บุคคล
ที่เกี่ยวโยงกนั หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง เป็นต้น โดยบรษิัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ข้อบังคับประกาศคําสัง่หรือข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งดงักลา่ว รวมถงึ
การปฏิบตัิตามข้อกําหนดที่เกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ ตามมาตรฐาน    

การบญัชทีีก่าํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์ทัง้น้ี ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทางผลประโยชน์ หรอื
มสีว่นไดเ้สยีในการทาํรายการ จะไมส่ามารถมสีว่นรว่มหรอืไมม่สีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตัริายการดงักลา่วได ้

ในกรณีทีก่ฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดร้บัอนุมตักิารเขา้ทํารายการระหวา่งกนัจากคณะกรรมการบรษิทั หรอื
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ  บรษิัทฯ จะจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา และ       
ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจาํเป็นในการทาํรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ  

ทัง้น้ี การทํารายการระหว่างกนัที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป และการทํารายการ
ทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป หรอืธุรกรรมอื่นๆ ใหม้หีลกัการดงัน้ี 

การทาํรายการทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป  

การทํารายการทีเ่ป็นรายการทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้ทัว่ไปทีเ่กดิขึน้ระหว่างบรษิทัฯ กบั บุคคลทีอ่าจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสยี หรอือาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิัทฯได้
กําหนดกรอบการทํารายการดงักล่าว  ซึ่งไดถู้กพจิารณาและให้ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผ่าน
การพจิารณาอนุมตัเิป็นหลกัการจากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว โดยเมื่อมกีารทําธุรกรรมดงักล่าวฝ่ายจดัการของ
บรษิัทฯ สามารถอนุมตัิการทําธุรกรรมได้  โดยทําธุรกรรมในรายการดงักล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าใน
ลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนพงึกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอทิธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง (Arm’s Length Basis) และ
จะตอ้งเป็นรายการทางการคา้ทีบ่รษิทัฯ กระทาํเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ หรอืเป็นรายการทางการคา้ซึง่บรษิทั
ที่อยู่ในธุรกิจเดยีวกนักบับรษิัทฯ มกักระทําเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษิัทตน ซึ่งมรีาคาและเงื่อนไขที่เป็น
ธรรมและไมก่่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึง่รวมถงึเงือ่นไขทางการคา้ ดงัต่อไปน้ี 
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1. ราคาและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัหรอืใหก้บับุคคลทัว่ไป  

2. ราคาและเงือ่นไขทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 

3. ราคาและเงื่อนไขที่บรษิทัฯ สามารถแสดงได้ว่าผูป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะทํานองเดยีวกบับรษิทัฯ 

ใหก้บับุคคลทัว่ไป  

ทัง้น้ี  เมื่อมีการทําธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น  Arm’s Length Basis ใดๆ ดงักล่าวข้างต้น    

ฝ่ายจดัการของบรษิัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตดัสนิใจ ซึ่งภายหลงัจากที่ฝ่ายจดัการพิจารณาอนุมตัิแล้ว จะจดัทํา
รายงานสรุปการทาํธุรกรรมรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพื่อรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบ
รายการ  ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรษิัทพบว่า มกีารดําเนินการที่ไม่เป็นไปตามนโยบายที่
กาํหนดไว ้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัจะรว่มกนัดาํเนินการเพือ่หาทางแกไ้ขต่อไป 

การทาํรายการทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป หรอืการทาํธุรกรรมอื่นๆ 

การทาํรายการทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป  หรอืการทาํธุรกรรมอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งบรษิทัฯ 

กบั บุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต 

บรษิัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นและความ
เหมาะสมในการเขา้ทาํรายการ ตลอดจนความเหมาะสมดา้นราคาและเงือ่นไขในการเขา้ทาํรายการนัน้ๆ และมกีาร
เปรยีบเทียบกบัราคาที่ทํากบับุคคลภายนอกหรอืราคาตลาด ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัิต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มคีวามชํานาญ    

ในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึ้น บรษิัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรอืผู้สอบบญัชีของบรษิัทฯ    

เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผู้ที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรอืมสีว่นไดเ้สยีในการทํารายการ จะไม่สามารถมสีว่นรว่มหรอืไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตักิาร
ทาํรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว  

ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ไดร้บัการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีของบรษิทั (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี  
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12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ คาดว่ารายการระหว่างกนัที่เกดิจากการประกอบธุรกจิปกตแิละสนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ   

เช่น การเช่าพืน้ที่อาคารเพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้สาํนักงาน  การเช่าคลงัสนิคา้  การเช่ารถยนต์  การใหบ้รกิารบรหิารงาน
ดา้นสนบัสนุน จะยงัคงมอียูต่่อไป สาํหรบัรายการระหวา่งกนัทีย่งัคงมต่ีอไป หรอือาจเกดิขึน้ใหมใ่นอนาคตจะมกีาร
กําหนดนโยบายการคดิราคาระหว่างกนัอย่างชดัเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสําคญั โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานและใหค้วามเหน็ต่อรายการระหวา่งกนัทีเ่ป็นรายการธุรกจิปกตหิรอืสนบัสนุน
ธุรกจิปกตเิป็นรายไตรมาส 

ทัง้น้ี รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรอืขอ้กาํหนดคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํ
รายการเกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีี่กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในพระ
บรมราชปูถมัภ ์
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ไขเกี่ยวกับเรื่อง

งบการเงิน
ะเบียน 4917 
สดงความเห็นว
ับปส้ินสุดวันเดี

งบการเงิน
ะเบียน 4917 
สดงความเห็นว
ับปส้ินสุดวันเดี

งบการเงิน
ณธนานุตร  ผู
วามเห็นชอบจ
าวไมไดจัดทํา
ของผูสอบบัญชี

 งบการ
นประเสริฐกิจ 

 ซึ่งเปนผูสอบ
การเงินระหวาง
ระสําคัญจากกา

 

ซลูช่ันส จํากัด (ม

รเงินทีสํ่าคัญ 

ท่ีสําคัญ 

ชีของบริษัท 

ช่ือผูส

นายประวิทย
นายประวิทย
นายประวิทย
นายประวิทย
นายชวาลา  

านการสอบบญั

นสําหรับป 2
แหงบริษัท พีวี
งไมมีเง่ือนไขต
นินงาน และกร
รองท่ัวไป อยาง
ามาตรฐานการ
ลกระทบของก
งดังกลาว 

นสําหรับป 25
แหงบริษัท พี
วา งบการเงิน
ดียวกัน โดยถูก

นสําหรับป 25
แหงบริษัท พี
วา งบการเงิน
ดียวกัน โดยถูก

นสําหรับงวดห
สอบบัญชีรับอ
ากสํานักงาน 
ขึ้นตามมาตรฐ
ช ี 

รเงินสําหรับง
ผูสอบบัญชีรับ
บัญชีท่ีไดรับคว
งกาลดังกลาวไ
ารสอบทานขอ

มหาชน)         

สอบบัญชี 

ย วิวรรณธนานุต
ย วิวรรณธนานุต
ย วิวรรณธนานุต
ย วิวรรณธนานุต
เทียนประเสริฐกิ

ญชี 

556 ตรวจสอ
วี ออดิท จํากัด 
ตองบการเงินท่ี
ระแสเงินสด สํา
งไรก็ตาม ผูสอ
รบัญชี เรื่อง ภา
การใชมาตรฐา

557 ตรวจสอบ
วี ออดิท จํากั

นของบริษัทฯ ไ
กตองตามท่ีควร

558  ตรวจสอบ
วี ออดิท จํากั

นของบริษัทฯ ไ
กตองตามท่ีควร

หกเดือนสิ้นสุ
อนุญาต เลขทะ
ก.ล.ต. ผูสอบ
ฐานการบัญชี ฉ

งวดหกเดือน
อนุญาต เลขท
วามเห็นชอบจ
ไมไดจัดทําขึ้น
องผูสอบบัญชี 

                   

ผูสอบบัญชี
อนุญาตเล

ร 4917
ร 4917
ร 4917
ร 4917
จ 4301

อบโดย นายป
ซึ่งเปนผูสอบบ

ท่ีตรวจสอบ แล
าหรับปส้ินสุดว
อบบัญชีขอใหสั
าษีเงินได  มาถื
านการบัญชีดัง

บโดย นายประ
ัด ซึ่งเปนผูสอ
ไดแสดงฐานะ
รในสาระสําคญั

บโดย นายปร
ัด ซึ่งเปนผูสอ
ไดแสดงฐานะ
รในสาระสําคญั

สุดวันท่ี 30 
ะเบียน 4917 แ
บบัญชีไมพบส่ิ
ฉบับท่ี 34 เรื่อ

สิ้นสุดวันท่ี 3
ทะเบียน 4301
จากสํานักงาน ก
นตามมาตรฐาน

                   

ชีรับ
ลขท่ี

บริษัท ดีล

ประวิทย  วิวร
บัญชีท่ีไดรับคว
ะมีความเห็นว
วันเดียวกัน โด
สังเกตุหมายเห
ถือปฏิบัติเพ่ือจั
งกลาว โดยผูส

ะวิทย วิวรรณ
อบบัญชีท่ีไดรับ
ะทางการเงิน 
ญตามมาตรฐาน

ระวิทย วิวรรณ
อบบัญชีท่ีไดรับ
ะทางการเงิน 
ญตามมาตรฐาน

มิถุนายน 25
แหงบริษัท พีวี
งท่ีเปนเหตุให
ง งบการเงินระ

30 มิถุนาย
1 แหงบริษัท 
ก.ล.ต. ผูสอบบ
นการบัญชี ฉบั

                  

บริษัทผูส

บริษัท พีวี อ
บริษัท พีวี อ
บริษัท พีวี อ
บริษัท พีวี อ

อยท ทูช โธมัทสุ

รณธนานุตร 
วามเห็นชอบจ
างบการเงินขอ
ดยถูกตองตามท
ตุประกอบงบก
ัดทําและนําเสน
สอบบัญชีไมได

ธนานุตร 
บความเห็นชอ
ผลการดําเนิน
นการรายงานท

ณธนานุตร
บความเห็นชอ
ผลการดําเนิน
นการรายงานท

58 สอบทา
วี ออดิท จํากัด
เชื่อวาขอมูลท
ะหวางกาล ใน

น 2559 ส
ดีลอยท ทูช โธ
บัญชีไมพบส่ิงที
ับท่ี 34 เรื่อง “

                   

สอบบัญชี 

ออดิท จํากัด 
ออดิท จํากัด 
ออดิท จํากัด 
ออดิท จํากัด 
สุ ไชยยศ สอบบัญ

ผูสอบบัญชีรั
จากสํานักงาน ก
องบริษัทฯ ไดแ
ท่ีควรในสาระส
การเงิน โดยใน
นองบการเงินนี
ดแสดงความเห

ผูสอบบัญชีรั
อบจากสํานักงา
นงาน และกระ
ทางการเงิน 

ผูสอบบัญชีรั
อบจากสํานักงา
นงาน และกระ
ทางการเงิน 

านโดย นา
ด ซึ่งเปนผูสอบ
ทางการเงินระ
นสาระสําคัญจา

สอบทานโดยน
ธมัทสุ ไชยยศ 
ท่ีเปนเหตุใหเชื่
“งบการเงินระห
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ญชี จํากัด

ับอนุญาต     
ก.ล.ต. ได
แสดงฐานะ
สําคัญตาม
นระหวางป 
นี้ และไดมี
ห็นอยางมี

รับอนุญาต     
าน ก.ล.ต.   
ะแสเงินสด 

รับอนุญาต    
าน ก.ล.ต.   
ะแสเงินสด 

ยประวิทย    
บบัญชีท่ีได 
ะหวางกาล
กการสอบ

นายชวาลา     
สอบบัญชี 

ชื่อวาขอมูล
หวางกาล”  
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13.3  

สินทรัพยห
เงินสดแ
เงินลงทุน
ลูกหน้ีกา
มูลคางา
สินคาคง
สินทรัพย

รวมสินทรัพ
สินทรัพยไม

เงินฝาก
อุปกรณ 
สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพย

รวมสินทรัพ
รวมสินทรัพ

หนี
หนี้สินหมุน

เงินเบิกเ
สถาบันการเ

เจาหน้ีก
ภาษีเงิน
ประมาณ
หน้ีสินห

รวมหนี้สินห
หนี้สินไมห

ภาระผูก
หน้ีสินไม

รวมหนี้สินไ
รวมหนี้สิน 
สวนของผูถื

ทุนจดทะ
ทุนที่ออก
สวนเกนิ
กําไรสะส
    จัดสร
    ยังไม

รวมสวนขอ
รวมหนี้สิน

เอ็นจิเนยีริ่ง โซ

3) ขอมูลทางการ

ตารางสรุป

งบแสดงฐานะก

สินทรัพย
มุนเวียน 
ละรายการเทียบ
นชั่วคราว 
ารคาและลกูหน้ีอื่
นที่ทําเสร็จแตยงั
งเหลือ 
ยหมุนเวียนอื่น  
พยหมุนเวียน 
มหมุนเวียน 
ธนาคารตดิภาระ

ยไมมีตัวตน 
ยภาษีเงินไดรอตั
ยไมหมุนเวียนอื่น
พยไมหมุนเวียน
พย  
นี้สินและสวนขอ
นเวียน 
เกินบัญชีและเงนิ
เงิน 
การคาและเจาหน้ีอื
นไดคางจาย 
ณการหน้ีสินระยะ
มุนเวียนอื่น  
หมุนเวียน 
มุนเวียน 
กพันผลประโยชน
มหมุนเวียนอื่น  
ไมหมนุเวียน 

ถือหุน 
ะเบียน 
กและชําระแลว  
นมูลคาหุน 
สม 
รรแลว - สํารองต
มไดจัดสรร 
องผูถือหุน 
และสวนของผูถื

ซลูช่ันส จํากัด (ม

รเงินทีสํ่าคัญ 

ปงบการเงินขอ

การเงิน 

ย 

เทาเงินสด 

อืน่ 
งไมเรียกเก็บ 

หลักประกัน 

ัดบัญชี
น 
น 

องผูถือหุน 

นกูยืมระยะส้ันจาก

อื่น 

ส้ัน 

นพนักงาน 

 

ตามกฎหมาย 

ถือหุน

มหาชน)         

องบริษัทฯ 

ป 25
ตรวจส

ลาน
บาท

  

28.18
256.68
116.90
13.05

114.31
6.49

535.61

1.28
16.22
6.72
3.45
5.73

33.40
569.01
  
  

ก
0.00

88.57
2.78
0.09

10.26
101.70

9.84
5.67

15.51
117.21

175.00
175.00
218.31

11.84
46.65

451.80
569.01

                   

ณ วนั
558 
สอบ

%
ลา
บา

4.95 2
45.11 27
20.55 12
2.29 1

20.09 10
1.14

94.13 54

0.22
2.85 1
1.18
0.61
1.01
5.87 2

100.00 57

0.00
16.75 8
0.49
0.02
0.62

17.87 10

1.73
1.00
2.73 1

20.60 11

30.76 17
30.76 17
38.37 21

2.08
8.20 5

79.40 46
100.00 57

                   

นท่ี 31 ธันวาคม
ป 2557 

ตรวจสอบ
าน
าท %

5.66 4.48
0.16 47.20
9.86 22.69
7.63 3.08
1.52 17.74
2.98 0.52
7.81 95.71

0.00 0.00
2.81 2.24
5.48 0.96
1.48 0.26
4.79 0.84
4.56 4.29
2.37 100.00

0.00 0.00
8.20 15.41
5.84 1.02
0.39 0.07
6.30 1.10
0.73 17.60

6.40 1.12
4.71 0.82
1.11 1.94
1.84 19.54

5.00 30.57
5.00 30.57
8.31 38.14

9.53 1.67
7.69 10.08
0.53 80.46
2.37 100.00

                  

ป 2556 
ตรวจสอบ

ลาน
บาท %

 

2.52
28.27 1

130.18 4
6.21

102.16 3
1.54

270.88 9

0.00
7.54
0.19
2.76
0.01

10.50
281.38 10

 
 

10.00
80.19 2
7.29
0.00
3.15

100.63 3

5.04
0.00
5.04

105.67 3

65.00 2
65.00 2
5.10

6.50
99.11 3

175.71 6
281.38 10

                   

ณ วัน
มิถุนาย

สอบบ 

% 
ลาน
บาท 

  
    

0.90 19.36 
0.05 221.65 

46.26 121.36 
2.21 8.59 

36.31 114.88 
0.55 8.51 

96.27 494.35 
    

0.00 0.74 
2.68 14.18 
0.07 9.76 
0.98 2.45 
0.00 6.16 
3.73 33.29 

00.00 527.64 
  
  

3.55 0.00 
28.50 72.90 
2.59 2.10 
0.00 0.03 
1.12 3.37 

35.76 78.40 
    

1.79 10.38 
0.00 6.24 
1.79 16.62 

37.55 95.02 
    

23.10 175.00 
23.10 175.00 
1.81 218.31 

    
2.31 11.84 

35.22 27.47 
62.45 432.62 
00.00 527.64 

           

หนา 145 

นท่ี 30 
ยน 2559 
บทาน

%

3.67
42.01
23.00
1.63

21.77
1.61

93.69

0.14
2.69
1.85
0.46
1.17
6.31

100.00

0.00
13.82
0.40
0.01
0.64

14.86

1.97
1.18
3.15

18.01

33.17
33.17
41.37

2.24
5.21

81.99
100.00
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งบกําไรขา
เบ็ดเส

รายไดจากกา
และบริการ 

ตนทุนขายแล

กําไรขั้นตน 
รายไดอ่ืน 

คาใชจายในก

คาใชจายในก

ตนทุนทางกา

กําไรกอนภา
ภาษีเงินได  

กําไรสุทธิสํา
กําไรตอหุนข
พื้นฐาน 
กําไรตอหุนขั้
จํานวนหุนสา
เฉลี่ย (หุน) 

 

กระแสเงินส
กําไรกอนภา
รายการปรับ

คาเส่ือม
หน้ีสูญแ
ขาดทุนจ
(กําไร) ข
(กําไร) ข
(กําไร) ข
(กําไร) ข

ชั่วคราว 

คาใชจา
ดอกเบ้ีย
ดอกเบ้ีย

กําไรจากกา
ดําเนินงาน 

เอ็นจิเนยีริ่ง โซ

3) ขอมูลทางการ

าดทุน
สร็จ 

ลาน

ารขาย
5

ละบริการ 4

1

การขาย 

การบริหาร 

ารเงิน 

าษีเงินได 

าหรับป 
ข้ัน

ั้นพื้นฐาน 
ามัญถัว

350,00

งบ

สดจากกิจกรรม
าษีเงินได 
บกระทบกําไรกอน
ราคาและรายการ
และหน้ีสงสัยจะสูญ
จากการลดมูลคา
ขาดทุนจากการจํ
ขาดทุนจากการจํ
ขาดทุนจากอัตรา
ขาดทุนที่ยังไมเกิ

ยภาระผูกพันผลป
ยรับและเงินปนผล
ยจาย 

ารดําเนินงานกอน

ซลูช่ันส จํากัด (ม

รเงินทีสํ่าคัญ 

สําห

ป 2558 

ตรวจสอบ 

นบาท % 

567.54 100.00 

425.79 75.02 

41.75 24.98 
15.41 2.72 

34.39 6.06 

66.16 11.66 

0.00 0.00 

56.61 9.97 
10.41 1.83 

46.20 8.14 

    

0.13   

00,000   

กระแสเงินสด 

มดําเนินงาน 

นภาษีเงินได 
รตัดจายสินทรัพย
ญ 
สินคาคงเหลอื (ก
าหนายสินทรัพย
าหนายเงินลงทนุ
แลกเปลีย่นที่ยังไ
ดจากการปรับมูล

ประโยชนพนักงา
ลรับ 

นการเปลีย่นแปลง

มหาชน)         

หรับปสิ้นสุดวันที่ 3

ป 2557

ตรวจสอบ

ลานบาท 

572.04 1

422.05 

149.99 
11.39 

28.66 

55.12 

0.43 

77.17 
16.56 

60.61 

  

0.25 

243,260,274

ยไมมีตัวตน

กลับรายการ)
  
น 
ไมเกิดข้ึนจริง
ลคาของเงินลงทนุ

าน 

งในสินทรัพยและ

                   

31 ธันวาคม 

ป

บ ตร

% ลานบา

100.00 518.6

73.78 369.8

26.22 148.7
1.99 2.6

5.01 27.6

9.64 46.6

0.08 0.6

13.49 76.4
2.89 15.2

10.60 61.1

  

  0.4

  130,000,0

สําห

ป 255
ตรวจส
ลานบ

56.

4.
0.
0.

(2.6

0.
น

2.

0.
(0.5

ะหน้ีสิน

62.

                   

ป 2556 

รวจสอบ 

ท % 

61 100.00 

88 71.32 

73 28.68 
65 0.51 

64 5.33 

64 8.99 

68 0.13 

42 14.74 
26 2.94 

16 11.79 

    

47   

000   3

รับปส้ินสุดวันที

58 ป 2557
สอบ ตรวจสอบ
บาท ลานบาท

  
.61 77.1

.32 2.7

.95 0.3

.67 (1.40
64) (0.49

-
.19 0.4

.49 (0.74

.75 2.7
59) (0.08

- 0.4

.75 81.1

                  

สําหรับงวดหกเดื

ป 2559 

สอบทาน 

ลานบาท %

282.34 100

220.15 77

62.19 22
9.59 3

16.11 5

35.90 12

0.00 0

19.77 7
3.95 1

15.82 5

  

0.05 

50,000,000

ท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2556 
บ ตรวจสอบ 
ท ลานบาท 

    
7 76.42 

  
3 1.80 
9 0.78 
0) 3.90 
9) (0.45) 
- - 
0 1.31 

4) (0.08) 

7 2.90 
8) (0.06) 
3 0.68 

8 87.20 

                   

ดือนสิ้นสุดวันที่ 3

ป 

สอ

% ลานบาท

0.00 271.06

7.97 199.19

2.03 71.87
3.40 10.37

5.70 17.22

2.71 33.37

0.00 0.00

7.00 31.65
1.40 5.46

5.60 26.19

  

  0.07

  350,000,00

สําหรับงวด
ส้ินสุดวันท่ี 3

2559 
สอบทาน 
ลานบาท 

  
19.77 

  
2.36 
0.36 
1.36 
0.22 
1.57 

(0.36) 

(7.13) 

0.54 
(0.29) 

- 

18.40 
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30 มิถุนายน  

2558 

อบทาน 

ท % 

6 96.00 

9 70.55 

7 25.46 
7 3.67 

2 6.10 

7 11.82 

0 0.00 

5 11.21 
6 1.93 

9 9.28 

    

7   

00   

ดหกเดือน
30 มถุินายน 

2558 
สอบทาน 
ลานบาท 

  
31.65

2.33
0.42
1.16

(0.89)
(4.14)
0.36

2.02 

0.59 
(0.23)

-

33.27 
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การเปลี่ยนแ
ลูกหน้ีกา
งานระห
มูลคางา
สินคาคง
เงินฝาก
สินทรัพย
สินทรัพย

การเปลี่ยนแ
เจาหน้ีก
ประมาณ
หน้ีสินห
จายชําร
หน้ีส้ินไม

เงินสดรับ (
รับดอกเบ้ียแ
จายภาษีเงิน

เงินสดสุทธิ
กระแสเงินส

เงินลงทนุ
เงินสดจา
เงินสดจา
เงินรับจา

เงินสดสุทธิ
กระแสเงินส

เงินรับจา
จายชําร
เงินรับจา
จายชําร
จายดอก
เงินปนผ
เงินรับจา

เงินสดสุทธิ

เงินสดและ

เงินสดและ

เงินสดและ
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3) ขอมูลทางการ

งบ

แปลงในสินทรัพย
ารคาและลกูหน้ีอื่
วางทํา 
นที่ทําเสร็จแตยงั
งเหลือ 
สถาบันการเงินติ
ยหมุนเวียนอื่น 
ยไมหมุนเวียนอืน่
แปลงในหน้ีสินดํา
การคาและเจาหน้ีอื
ณการหน้ีสินระยะ
มุนเวียนอื่น 
ะภาระผูกพันผลป
มหมุนเวียนอื่น 
(จาย) จากการดํ
และเงินปนผล 
นได 

ธไิดมา (ใชไป) จ
สดจากกิจกรรม
นชั่วคราว 
ายซ้ืออุปกรณ 
ายซ้ือสินทรัพยไม
ากการจําหนายอุ

ธไิดมา (ใชไป) จ
สดจากกิจกรรม
ากเงินกูยืมระยะส
ะเงินกูยืมระยะส้ัน
ากเงินกูยืมระยะส
ะเงินกูยืมระยะส้ัน
กเบ้ีย 
ผลจาย 
ากการเพ่ิมทุนหุน

ธไิดมา(ใชไป)ใน

ะรายการเทียบเท

ะรายการเทียบเท

ะรายการเทียบเท

ซลูช่ันส จํากัด (ม

รเงินทีสํ่าคัญ 

กระแสเงินสด 

ยดําเนินงาน (เพิม่
อืน่ 

งไมเรียกเก็บ 

ตดภาระหลักประก

น 
าเนินงานเพิ่มข้ึน(
อื่น 
ส้ัน 

ประโยชนพนักงา

ดําเนินงาน 

จากกิจกรรมดําเ
มลงทุน 

มมีตัวตน 
อปกรณ

จากกิจกรรมลงท
มจัดหาเงิน 
ส้ันจากสถาบันกา
นจากสถาบันการ
ส้ันจากบุคคลหรือ
นจากบุคคลหรือกิ

นสามัญ 

นกิจกรรมจัดหาเ

ทาเงินสดเพ่ิมขึ้น

ทาเงินสด ณ วนั

ทาเงินสด ณ วนั

มหาชน)         

มข้ึน) ลดลง

กนั 

(ลดลง) 

าน 

นินงาน 

ทุน 

ารเงิน 
รเงิน 
อกิจการที่เกี่ยวขอ
กจิการที่เกี่ยวของ

เงิน 

น(ลดลง) 

นท่ี 1 มกราคม 

นท่ี 31 ธันวาคม

                   

สําห

ป 255
ตรวจส
ลานบ

12.

4.
(13.4
(1.2
(3.4
(0.9

0.
(0.3
3.

(0.3
0.

64.
0.

(14.8

50.

12.
(6.8
(2.0
0.

4.

องกัน
งกัน

(52.5

(52.5

2.

25.

28.

                   

รับปส้ินสุดวันที

58 ป 2557
สอบ ตรวจสอบ
บาท ลานบาท

.00 (0.06
-

.59 (11.43
46) 2.0
28)
47) (1.96
94) (4.78

.14 7.6
30) 0.3
.95 3.1
34) (1.42
.96 4.7
.60 79.4
.59 0.0
84) (16.72

.35 62.7
  

.76 (240.70
89) (7.96
08) (5.43
.88 0.1

.67 (253.95
  

- 50.0
- (60.00
-
-
- (0.44

50) (98.99
- 323.7

50) 214.3

.52 23.1

.66 2.5

.18 25.6

                  

ท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2556 
บ ตรวจสอบ 
ท ลานบาท 

  
6) (10.78) 
- 0.19 

3) (4.48) 
4 (4.42) 
- - 

6) 0.80 
8) 0.01 

  
1 7.48 
9 (0.92) 
5 (0.69) 
2) - 
1  - 
3 74.39 
8 0.06 
2) (18.32) 

9 56.13 
    

0) (28.00) 
6) (4.00) 
3) (0.04) 
4 0.36 

5) (31.68) 
    

0 18.96 
0) (21.71) 
- 13.00 
- (13.00) 

4) (0.68) 
9) (27.63) 
3 - 

0 (31.06) 

4 (6.61) 

2 9.13 

6 2.52 

                   

สําหรับงวด
ส้ินสุดวันท่ี 3

2559 
สอบทาน 
ลานบาท 

  
(0.15) 

- 
4.45 

(1.90) 
0.55 

(6.68) 
(0.44) 

  
(22.77) 
(0.05) 
(0.16) 

- 
0.57 

(8.18) 
0.29 

(3.62) 

(11.51) 
  

40.58 
(0.39) 
(2.94) 
0.44 

37.69 
  

- 
- 
- 
- 
- 

(35.00) 
- 

(35.00) 

(8.82) 

28.18 

19.36 
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ดหกเดือน
30 มถุินายน 

2558 
สอบทาน 
ลานบาท 

(3.08)
-

(7.18)
0.43

-
(1.31)
(0.57)

(17.31)
(0.11)
(7.21)

-
0.54

(2.51) 
0.23

(7.26)

(9.54) 
  

53.99
(5.84)
(1.15)
0.88

47.89 
  

- 
-
-
-
-

(52.49)
-

(52.49) 

(14.14) 

25.66 

11.52 
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อัตราสวน
อัตราสวนสภา
อัตราสวนสภา
อัตราสวนสภา
อัตราสวนหมุน
ระยะเวลาเกบ็
อัตราสวนหมุน

ระยะเวลาขาย

อัตราสวนหมุน
ระยะเวลาชําร
Cash Cycle  

อัตราสวน
อัตรากําไรข้ัน
อัตรากําไรจาก
อัตราสวนกําไ
อัตราสวนเงนิ

อัตรากําไรสุท
อัตราผลตอบแ

อัตราสวน
อัตราผลตอบแ
อัตราผลตอบแ
อัตราการหมุน

อัตราสวน
อัตราสวนหน้ีสิ
อัตราสวนควา

อัตราสวนควา
อัตราการจาย

อัตราสวน
มูลคาตามบัญ
กําไรตอหุนข้ัน
จํานวนหุนสาม
จํานวนหุนถัว

หมายเหตุ       1

2

3

4

5

เอ็นจิเนยีริ่ง โซ

3) ขอมูลทางการ

อัตร

นสภาพคลอง (L
าพคลอง (เทา) 
าพคลองหมุนเร็ว
าพคลองกระแสเงิ
นเวียนลูกหน้ีการ
บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 1)

นเวียนสินคาคงเห

ยสินคาเฉลี่ย (วนั

นเวียนเจาหน้ีการ
ระหน้ีเฉลี่ย (วัน) 
(วัน) 1) 
นแสดงความสา
นตน (%) 
กการดําเนินงาน 
ไรอื่น  (%) 
นสดตอการทํากําไ

ทธิ (%) 
แทนผูถือหุน (%)

นแสดงประสิทธิ
แทนจากสินทรัพ
แทนจากสินทรัพ
นของสินทรัพย (เ

นวิเคราะหนโยบ
้สินตอสวนของผูถื
ามสามารถชําระด

ามสามารถชําระภ
เงินปนผล (%) 5)

นอ่ืนๆ 
ญชีตอหุน (บาท) 
นพื้นฐาน (บาท) 
มัญ ณ วันส้ินงวด
เฉลี่ยถวงนํ้าหนัก

1) อัตราสวนทางกา
2) อัตราสวนความ
ดังกลาว ไมปราก

3) อัตราสวนความ
ดําเนินงานในงว

4) สําหรับงวด 6 เดื
5) อัตราสวนการจา
ลานบาท /อัตรา
จํานวน 52.50 
19 มีนาคม 2557

ซลูช่ันส จํากัด (ม

รเงินทีสํ่าคัญ 

ราสวนทางการเ

Liquidity ratio) 

 (เทา)
งินสด (เทา) 
รคา (เทา) 1) 
) 
หลือ (เทา) 1) 

น) 1) 

รคา (เทา) 1) 
1) 

ามารถในการหา

(%)

ไร (%)

)1) 

ธภิาพในการดําเ
ย (%)1) 
ยถาวร (%)1) 
เทา) 1)

บายทางการเงิน
ถือหุน (เทา) 
ดอกเบ้ีย (เทา) 

ภาระผูกพัน (เทา
) 

ด (พันหุน) 
ก (พันหุน) 

ารเงินสําหรับงวด 6

มสามารถในการชํา
กฏดอกเบี้ยจายจา

มสามารถชําระภาร
ดดังกลาว 

ดือนแรกป 2559 ไฟ

ายเงินปนผลป 255
าสวนการจายเงินป
ลานบาท / อัตรา

7 จํานวน 98.99 ล

มหาชน)         

เงิน  

ากําไร (Profitab

เนินงาน (Efficie

น (Financial poli

) 

6 เดือนแรก ป 255

าระดอกเบี้ยสําหรับ
ากการดําเนินงานแ

ระผูกพันในงวด 6 

ฟรวิคเตอร ไมไดมี

58 คํานวณจากเงิ
ปนผลป 2557 คํา
าสวนการจายเงินป
ลานบาท 

                   

bility ratio) 

ency ratio) 

icy ratio) 

 

59 คํานวณโดยวิธีป

บป 2558 และงวด
และการลงทุน 

6 เดือนแรก ป 25

มีการประกาศจายเงิ

งินปนผลจายตามม
านวณจากเงินปนผ
ปนผลป 2556 ค

                   

2558 

  
5.27 
3.95
0.50
4.71

76.41
4.82

74.74 

6.20 
58.03
93.12

  
24.98
7.26
2.64

122.21

7.93 
10.13 

  

8.10 
348.05

1.02

  
0.26

N/A 2)

0.82 
      75.75 

  
1.29 
0.13

350,000 
350,000

ปรับปรุงคาใหเปนร

ด 6 เดือนแรก ป 

59 มีผลติดลบเนื่อ

งินปนผล  

มติท่ีประชุมสามัญผ
ผลจายตามมติท่ีปร
คํานวณจากเงินปน

                  

2557 

  
5.44 
4.23
0.62
4.44

81.16
5.12

70.27 

6.31 
57.02
94.41

  
26.22
11.50
1.95

95.45

10.39 
19.05 

  

14.20 
622.51

1.37

  
0.24

185.91

0.36 
86.63  

  
1.32 
0.25

175,000 
243,260

รายป (Annualize)

2559 ไมไดทํากา

องจากไฟรวิคเตอร

ผูถือหุนเมื่อวันท่ี 2
ระชุมสามัญผูถือหุน
นผลจายตามมติท่ี

                   

2556 

  
2.69 
1.60 
0.57 
4.14 

86.97 
4.29 

83.95 

6.01 
59.87 

111.05 
  

28.68 
14.22 
0.51 

76.09 

11.73 
38.48 

  

23.38 
981.45 

1.99 

  
0.60 

110.49 

0.85 
161.86  

  
27.03 
9.41 

6,500 
6,500 

) 

ารคํานวณเนื่องจาก

รมีกระแสเงินสด (ใ

29 เมษายน 2559
นเมื่อวันท่ี 24 เม
ประชุมสามัญผูถือ
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30-มิ.ย.-59 

  
6.31 
4.62
-0.13
4.93

73.03
4.70

76.52 

7.19 
50.08
99.48

  
22.03
3.61
3.28

-113.04

5.42 
7.15 

  

5.77 
208.07

1.06

  
0.22

N/A 2)

-0.30 3) 
N/A 4)

  
1.24 
0.05

350,000 
350,000

กในงวดบัญชี

ใชไป) ในการ

9 จํานวน 35 
มษายน 2558 
อหุนเมื่อวันท่ี       
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13.4  ขอ

13.4.1 สรุ
เสมื

จาก
บัญชี ผูสอบ
ของบริษัทฯ

13.4.2  ตาร

ง

สินทรัพยห
เงินสดแ
เงินลงทุ
ลูกหน้ีก
ลูกหน้ีต

หน่ึงป 
มูลคางา
สินคาค
สินทรัพ

รวมสินทรัพ
สินทรัพยไม

เงินลงทุ
เงินฝาก
ลูกหน้ีร
อุปกรณ
คาความ
สินทรัพ
สินทรัพ
สินทรัพ

รวมสินทรัพ
รวมสินทรัพ

หนี้สินหมนุ
เงินเบิก

การเงิน 
เจาหน้ีก
เงินปนผ
ภาษีเงิน
ประมาณ
หน้ีสินห

รวมหนี้สินห

เอ็นจิเนยีริ่ง โซ

3) ขอมูลทางการ

มูลทางการเงิ

ปรายงานกา
มอืน 

กรายงานการให
บบัญชีมีความ
ฯ จัดทําและกําห

รางสรุปขอมูล

งบแสดงฐานะก

สินท
มุนเวียน 
และรายการเทียบ
ทุนชั่วคราว 
การคาและลกูหน้ีอื
ตามสัญญาเชากา

านที่ทําเสร็จแตยั
งเหลือ 

พยหมุนเวียนอื่น 
พยหมุนเวียน 
มหมุนเวียน 
ทุนทั่วไป 
กธนาคารตดิภาระ
ระยะยาวภายใตสั
ณ 
มนิยม 
พยไมมีตัวตน 
พยภาษีเงินไดรอต
พยไมหมุนเวียนอื่
พยไมหมุนเวียน
พย 

หนี้สินและสว
นเวียน 
กเกินบัญชีและเงนิ

การคาและเจาหน้ี
ผลคางจาย 
นไดคางจาย 
ณการหน้ีสินระยะ
หมุนเวียนอื่น 
หมุนเวียน 

ซลูช่ันส จํากัด (ม

รเงินทีสํ่าคัญ 

นรวมเสมือน

ารใหความเชื่

หความเชื่อมั่น
เห็นวา ขอมูลท
หนด 

ลทางการเงินร

ารเงินรวมเสมือ

ทรัพย 

บเทาเงินสด 

อื่น 
รเงินครบกําหนด

ังไมเรียกเก็บ 

ะหลักประกัน 
สัญญาเชาการเงนิ

ตัดบัญชี 
น 
น 

วนของผูถือหุน 

นกูยืมระยะส้ันจาก

น้ีอื่น 

ะส้ัน 

มหาชน)         

น  

ชื่อมั่นของผูส

ของผูสอบบัญช
ทางการเงินรว

รวมเสมือนขอ

อน 

ดชําระภายใน

น 

กสถาบัน

                   

สอบบัญชีรับอ

ชีรับอนุญาตตอ
วมเสมือนไดจัด

องบริษัท ไฟร

ณ
ป 2558

ลานบาท 
   

  
41.28

274.08 2
212.17 1

8.77 
13.04

236.75 1
3.26

789.35 5
  

0.24 
5.45

12.82
41.73

483.11 3
15.08
7.68

14.44
580.54 4

1,369.89 10
   
   

15.01 
184.25 1

0.00 
8.58 
0.09 
6.32 

214.25 1

                   

อนุญาตตอกา

อการรวบรวมข
ดทําขึ้นตามหลั

รวิคเตอร จํากั

ณ วันท่ี 31 ธันวา

% ลานบ
  

  
3.01% 3

20.01% 38
15.49% 21

0.64% 
0.95% 1

17.28% 19
0.24% 1

57.62% 87
  

0.02% 
0.40%
0.94%
3.05% 3

35.27% 48
1.10% 1
0.56%
1.05% 1

42.38% 55
00.00% 1,42

  
  

1.10% 3
13.45% 16
0.00% 13
0.63% 1
0.01% 
0.46% 

15.64% 34

                  

ารรวบรวมข

ขอมูลทางการเ ิ
ลักเกณฑและส

ัด (มหาชน) 

คม 
ป 2557 

บาท % 
  

  
1.62 2.22%
7.03 27.21%
6.48 15.22%

6.11 0.43%
7.64 1.24%
9.71 14.04%
2.20 0.86%
0.80 61.22%

  
0.00 0.00%
0.00 0.00%
9.67 0.68%
0.11 2.12%
3.11 33.96%
0.66 0.75%
5.45 0.38%
2.66 0.89%

51.65 38.78%
2.45 100.00%

  
  

0.06 2.11%
0.49 10.38%
4.01 9.42%
0.63 0.75%
0.39 0.03%
5.53 1.29%

41.12 23.98%

                   

ขอมูลทางการ

เงินรวมเสมือน
สมมติฐานตาม

ณ วันท่ี 30 
ป 25

ลานบาท 
  

    
% 37.83 
% 222.05 
% 229.69 

% 9.65 
% 8.59 
% 246.45 
% 12.44 
% 766.70 
    

% 0.24 
% 4.90 
% 13.13 
% 37.49 
% 483.11 
% 24.55 
% 6.55 
% 15.80 
% 585.76 
% 1,352.46 

  
  

% 14.75 
% 157.12 
% 0.00 
% 6.59 
% 0.04 
% 12.72 
% 191.21 

           

หนา 149 

รเงินรวม

ของผูสอบ
ท่ีผูบริหาร

มิถุนายน 
559 

% 
  

  
2.80%

16.42%
16.98%

0.71% 
0.63%

18.22%
0.92%

56.69% 
  

0.02% 
0.36%
0.97%
2.77%

35.72%
1.82%
0.48%
1.17%

43.31% 
100.00% 
  
  

1.09% 
11.62% 
0.00% 
0.49% 
0.00% 
0.94% 

14.14% 
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ง

หนี้สินไมห
ภาระผูก
หน้ีสินไ

รวมหนี้สินไ
รวมหนี้สิน 
สวนของผูถื

ทุนจดท

ทุนที่ออ
หัก ลูกห
สวนเกนิ
กําไรสะ
จัดสรรแ
ยังไมได

รวมสวนขอ
รวมหนี้สิน

งบกําไรขา
เบ็ดเส

รายไดจากก
ตนทุนขายแ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น 
คาใชจายใน
คาใชจายใน
ตนทุนทางก
กําไรกอนภ
คาใชจายภา
กําไรสําหรับ
กําไรเบ็ดเส
ขาดทุนจาก
คณิตศาสตร
ภาษีเงินไดที
ประมาณกา
ประกันภัย 
กําไรเบ็ดเส
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนข

จํานวนหุนส

 

เอ็นจิเนยีริ่ง โซ

3) ขอมูลทางการ

งบแสดงฐานะก

มุนเวียน 
กพันผลประโยชน
ไมหมุนเวียนอื่น 
ไมหมนุเวียน 

ถือหุน 
ทะเบียน 

อกและชําระแลว 
หน้ีคาหุนเสมือน 
นมูลคาหุน 
ะสม 
แลว - สํารองตาม
ดจัดสรร 
องผูถือหุน 
และสวนของผูถื

 

าดทุนและกําไร
สร็จอ่ืนรวมเสมื

การขายและบริกา
และบริการ 
น 

นการขาย 
นการบริหาร 
การเงิน 
ภาษีเงนิได 
าษีเงินได 
ับป 
สร็จอ่ืน 
การประมาณการ
รประกนัภัย 
ที่เกี่ยวกับขาดทนุ
รตามหลักคณิตศ

สร็จรวมสําหรับป
นขั้นพ้ืนฐาน 
ข้ันพื้นฐาน 

สามัญถัวเฉลี่ย (ลา

ซลูช่ันส จํากัด (ม

รเงินทีสํ่าคัญ 

ารเงินรวมเสมือ

นพนักงาน 

มกฎหมาย 

ถือหุน 

รขาดทุน
อน 

ลาน
าร 1,0

7
3

1

1

1

รตามหลกั

นจากการ
ศาสตร

ป 

านหุน)

มหาชน)         

อน 

สําหรับงวดปส้ิน

ป 2558
นบาท %
80.84 100.00
67.80 71.04
13.04 28.96
12.88 1.19
72.84 6.74
26.74 11.73
2.03 0.19

24.31 11.50
23.40 2.16
00.91 9.34

  

-3.94 

0.79 
97.76 

  
0.17 

585 

                   

ณ
ป 2558

ลานบาท 
  

19.89 
13.76 
33.64 

247.89 1
  

292.25 

292.25 2
0.00 

715.45 5
  

11.84 
102.47 

1,122.00 8
1,369.89 10

้นสุดวันท่ี 31 ธนั

ป 2
ลานบาท

0% 1,137.86
4% 831.81
6% 306.05
9% 9.10
4% 64.96
3% 106.17
9% 0.51
0% 143.51
6% 31.87
4% 111.64

-0.87

0.17
110.95

0.19

585

                   

ณ วันท่ี 31 ธันวา

% ลานบ
  

1.45% 1
1.00% 1
2.46% 2

18.10% 36
  
  29

21.33% 29
0.00% -7

52.23% 71
  

0.86% 
7.48% 10

81.90% 1,05
00.00% 1,42

นวาคม 

2557
% ลา

100.00% 5
73.10% 4
26.90% 1
0.80%
5.71%
9.33%
0.04%

12.61%
2.80%
9.81%

                  

คม 
ป 2557 

บาท % 
  

4.49 1.02%
1.94 0.84%
6.43 1.86%
7.54 25.84%

  
2.25 

2.25 20.55%
0.35 -4.95%
5.45 50.30%

  
9.53 0.67%
8.03 7.59%

54.91 74.16%
2.45 100.00%

สําหรับงว
วันท่ี

ป 2559
านบาท % 
555.73 100.00
410.59 73.88
145.14 26.12

9.72 1.75
39.04 7.03
68.12 12.26
0.36 0.06

47.35 8.52
9.32 1.68

38.03 6.84

0.00

0.00
38.03

0.07

585

                   

ณ วันท่ี 30 
ป 25

ลานบาท 
    

% 21.11 
% 15.11 
% 36.22 
% 227.43 
    
  292.25 

% 292.25 
% 0.00 
% 715.45 
    

% 11.84 
% 105.49 
% 1,125.03 
% 1,352.46 

วดหกเดือนส้ินส
ท่ี 30 มิถุนายน 

ป 2
ลานบาท 

0% 508.25 
8% 359.07 
2% 149.17 
5% 8.19 
3% 35.44 
6% 62.02 
6% 1.25 
2% 58.66 
8% 10.49 
4% 48.17 

    

  1.25 

  -0.25 
  49.17 
    
  0.08 

  585 

           

หนา 150 

มิถุนายน 
559 

% 
  

1.56% 
1.12% 
2.68% 

16.82% 
  
  

21.61% 
0.00% 

52.90% 
  

0.88% 
7.80% 

83.18% 
100.00% 

สุด 

2558
%

100.00%
70.65%
29.35%
1.61%
6.97%

12.20%
0.25%

11.54%
2.06%
9.48%
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อัตราสวนส
อัตราสวนสภ
อัตราสวนสภ
อัตราสวนสภ
อัตราสวนแ
อัตรากําไรข้ั
อัตรากําไรจา
อัตรากําไรสุ
อัตราผลตอบ
อัตราสวนแ
อัตราผลตอบ
อัตราการหมุ
อัตราสวนวิ
อัตราสวนหนี
อัตราสวนคว
อัตราการจา

หมายเหตุ    

 2

 3

4

13.4.3  ราย

13.4.3.1 ขอ
ขอ

แสดงถึงผล
เปนขอมูลสํ
ประเทศไทย

บริษั

 

บริษัท ชิลแม
บริษัท คิว ทู 

เอ็นจิเนยีริ่ง โซ

3) ขอมูลทางการ

อัตรา
สภาพคลอง (Liq
ภาพคลอง (เทา) 
ภาพคลองหมุนเร็
ภาพคลองกระแส
แสดงความสามา
ั้นตน (%) 
ากการดําเนินงาน
สทธิ (%) 
บแทนผูถือหุน (%
แสดงประสิทธิภ
บแทนจากสินทรัพ
มุนของสินทรัพย 
วเิคราะหนโยบา
น้ีสินตอสวนของผู
วามสามารถชําระ
ยเงินปนผล (%) 
1) อัตราสวนทางก
2) อัตราสวนสภ
งบกระแสเงินส

3) ไมสามารถคํา
การเงินสําหรับ

4) อัตราการจายเงิ
29 เมษายน 25
อัตราการจายเงิ
24 เมษายน 2
2557 จํานวน 2
ปนผลจายของ
วิสามัญผูถือหุน
ในงวด 6 เดือน

ยละเอียดและ

อมูลท่ัวไปและ
อมูลทางการเงิน
กระทบอันเปน
สาหรับการใชโด
ย โดยรายละเอี
ษัท ป

จด

มทช จํากัด ปร
เอส จํากัด ปร

ซลูช่ันส จํากัด (ม

รเงินทีสํ่าคัญ 

าสวนทางการเงิ
quidity ratio) 

ร็ว (เทา) 
สเงินสด (เทา) 2) 
ารถในการหากาํ

น (%) 

%) 1) 
าพในการดําเนนิ
พย (%)1) 
(เทา) 1) 
ยทางการเงิน (F
ผูถือหุน (เทา) 
ะดอกเบ้ีย (เทา) 2
4) 

การเงินสําหรับงว
ภาพคลองกระแส
สด 
านวณไดเน่ืองจา
 ป 2557 ได 
งินปนผลป 2558
559 จํานวน 35 ล
งินปนผลป 2557
558 จํานวน 52.
24.50 ลานบาทแ
คิวทูเอสตามมติที
นเม่ือวันที่ 11 ธนั
นแรกของป 2559

ะสมมติฐานใน

ะวัตถุประสงค
นรวมเสมือนนี้จ
นสาระสําคัญ ห
ดยคณะกรรมก
อียดของบริษัท
ประเทศที่      
ดทะเบียน 

 

ระเทศไทย  จําห
ระเทศไทย จํา

แ
อุ

มหาชน)         

งินท่ีสําคัญ 

าไร (Profitabilit

นงาน (Efficienc

Financial policy

2) 

วด 6 เดือนแรก ป
สเงินสดและอัตรา

ากจัดทํางบการเงิ

8 คํานวณจากผลร
ลานบาทและชิลแ
7 คํานวณจากผลร
50 ลานบาท เงิน
และมติที่ประชุมวิ
ที่ประชุมสามัญผู
นวาคม 2557 จําน
 ไมไดมีการประก

นการจัดทํางบ

คของการจัดทํ
จัดทําขึ้นโดยผู
หากมีการรับเขา
การของบริษัทแ
ทยอย มีดังตอไ

ลักษณะทาง

 

หนายอุปกรณหอ
หนายอุปกรณกา
และใหบริการซอม
อปุกรณการพิมพ

                   

ty ratio) 

cy ratio) 

y ratio) 

ป 2559 คํานวณโ
าสวนความสามา

งินเสมือนเพียง 2

รวมของเงินปนผ
แมทชและคิวทูเอส
รวมของเงินปนผ
นปนผลจายของชิ
วิสามัญผูถือหุนเมื
ถือหุนเม่ือวันที่ 2
นวน 81.10 ลานบ
กาศจายเงินปนผ

บการเงินประห

ทําขอมูลทางก
ผูบริหารของบริ
าลงทุนในบริษั
และเพ่ือใชเปน
ไปนี้ 
ธุรกจิ 

30

องเย็น
ารพิมพ
ม เชา  

                   

2558
  

2
1

3

โดยวิธีปรับปรุงคา
ารถชําระดอกเบ้ี

2 ป จึงไมสาม

ลจายของไฟรวิค
สไมไดมีการจายป
ลจายตามมติที่ป
ชิลแมทชตามมติท
ม่ือวันที่ 15 ธันวา
29 เมษายน 255
บาท  
ล 

หน่ึงทําใหม 

การเงินรวมเส
รษัท โดยมีวัตถุ
ษัทยอยท้ังหมด
นสวนหนึ่งของเ

สั

0 มิถุนายน 
2559 

31

100
100

                  

255
  

3.68 
2.50 
N/A 

  
8.96 
0.31 
9.34 
9.27 

  
7.23 
0.78 

  
0.22 
N/A 
4.68 

าใหเปนรายป (A
ยไมสามารถคําน

มารถหาคาเฉลี่ยข

เตอรตามมติที่ปร
ปนผลในป 2558 
ระชุมสามัญผูถือ
ที่ประชุมสามัญผู
าคม 2557 จํานว
57 จํานวน 16.0

สมือน 
ถุประสงคเพ่ือให
 ตั้งแตวันท่ี 1 
อกสารเพ่ือย่ืน

สัดสวนการลงทุ
(อัตรารอย

1 ธันวาคม 
2558 

3

100
100

                   

57 30-
  

2.55 
1.88 
N/A 

  
26.90 
11.81 
9.81 

N/A 3) 
  

N/A 3) 
N/A 3) 

  
0.35 
N/A 

263.85 

Annualize) 
นวณไดเน่ืองจาก

ของรายการในงบ

ระชุมสามัญผูถือ

อหุนของไฟรวิคเต
ผูถือหุนเม่ือวันที่ 2
น 120.47 ลานบ

00 ลานบาทและ

หขอมูลทางกา
มกราคม 255

นตอตลาดหลักท

นทางตรง 
ยละ) 
31 ธันวาคม 

2557 
100 
100 

           

หนา 151 

-มิ.ย.-59 

4.01 
2.61 
N/A 

  
26.12 
6.77 
6.84 
3.38 

  
2.79 
0.83 

  
0.20 
N/A 
N/A 

กไมไดจัดทํา     

บแสดงฐานะ

หุนเม่ือวันที่ 

ตอรเม่ือวันที่ 
29 เมษายน 
บาท และเงิน
มติที่ประชุม

ารเงินรวม
7 และเพ่ือ
ทรัพยแหง

1 มกราคม 
2557 
100
100
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13.4.3.2  เก

 ขอ

ในอดีตสําหร

โดยถือเสมือ

เมื่อวันท่ี 1 ม

ขอมูลทางกา

 

 

 

 

13.4.3.3 สม
สม
(1

(2

เอ็นจิเนยีริ่ง โซ

3) ขอมูลทางการ

กณฑในการจัด

อมูลทางการเงิน

รับงวดหกเดือน

อนวามีการรวมธ

มกราคม 2557 

ารเงินรวมเสมอื

ขอมูลทางกา
เตอร จํากัด
ระหวางกาล
15 สิงหาคม
ขอมูลทางกา
แมทช จํากัด
การเงินระหว
วันท่ี 15 สิงห
งบการเงินสํ
ขึ้นตามมาต
ดังกลาวผาน
วันท่ี 27 กมุ
งบการเงินรว
จัดทําขึ้นตา
การเงินดังก

มมติฐานที่สําคั
มมติฐานในการจ
) บริษัท ไฟรวิ
ตราไวหุนละ
อางอิงจากร
แตกตางจาก
มูลคาหุนสา
จะนําไปแลก
ของบริษัท คิ
ขอมูลทางกา

) บันทึกการป
ยอยท่ีเกิดจ
1 มกราคม 
เสมือนท่ีไดม
กลุมบริษัท ช
บันทึกลูกห
โดยบันทึกเส

ซลูช่ันส จํากัด (ม

รเงินทีสํ่าคัญ 

ดทําขอมูลทา

นรวมเสมือนนี้จ

นส้ินสุดวันท่ี 30

ธุรกิจระหวางบ

อนนี้จัดทําขึ้นโด

ารเงินระหวางก
 (มหาชน) ท่ีจัด
ลดังกลาวไดผาน
 2559 และวันที
ารเงินระหวางก
ัดและบริษัทยอ
วางกาลดังกลาว
หาคม 2559 แล
สาหรับปส้ินสุดวั
ตรฐานการรายง
นการตรวจสอบ
มภาพันธ 2558 
วมสําหรับปส้ิน
ามมาตรฐานกา
ลาวผานการตร

คญัในการจัดทํ
จัดทําขอมูลทา
วิคเตอร จํากัด
ะ 0.50 บาท โ
ราคาตลาดของห
กราคาดังกลาว 
มัญจํานวน 497
กหุนสามัญของ
ควิ ทู เอส จํากัด
ารเงินรวมเสมอื

ปรับปรุงมูลคายุ
จากการรวมธุรกิ
2557 ท้ังนี้ผลแ
มาบันทึกในบัญ
ชิลแมทช จํากัด
นี้คาหุนเสมือน
สมือนวามีการเรี

มหาชน)         

งการเงินรวม

จัดทําขึ้นโดยมี

0 มิถุนายน 255

บริษัทฯ บริษัท

ดยใชขอมูลจากง

กาลสําหรับงวดห
ดทําขึ้นตามมา
นการสอบทาน
ท่ี 14 สิงหาคม 2
กาลรวมสําหรับง
อย ท่ีจัดทําขึ้นต
วไดผานการสอ
ละวันท่ี 16 ธันว
วันท่ี 31 ธันวาค
งานทางการเงิน
บจากผูสอบบัญชี
ตามลําดับ 

นสุดวันท่ี 31 ธัน
ารรายงานทางก
รวจสอบจากผูสอ

ทําขอมูลทางกา
งการเงินรวมเส
(มหาชน) ไดมี

โดยไดรับชําระจ
หุนของบริษัท ไ
บริษัทมีทุนหุน
7,140,000 บาท
บริษัท ชิลแมท
ด จํานวน 3,952
อนจัดทําเสมือน

ยุติธรรมของสิน
กิจเมื่อวันท่ี 1 
แตกตางระหวา
ญชีสวนของผูถื
ด เสมือนวาเปน
นจากการเพ่ิมทุ
รียกเพ่ิมทุนตั้งแ

                   

มเสมือน 

มีวัตถุประสงคเพ

59 และ 2558 แ

 ชิลแมทช จําก

งบการเงินดังต

หกเดือนส้ินสุดว
ตรฐานการบัญ

นจากผูสอบบัญชี
2558 ตามลําดับ
งวดหกเดือนส้ิน
ตามมาตรฐานก
อบทานจากผูสอ
วาคม 2558 ตาม
คม 2558 และ
นและวิธีปฏิบัติท
ชีแลวตามรายง

นวาคม 2558 แ
การเงินและวิธีป
อบบัญชีแลวตา

ารเงินรวมเสมื
สมือน มีดังตอไป
มีการเพ่ิมทุนโด
จากผูถือหุนมูล
ไฟรวิคเตอร จํา
นสามัญท่ีออกแ
ท เปนจํานวนเงิ
ทช จํากัด จํานว
2,000 หุน มูลค
นวาบริษัทมีทุนห

นทรัพยสุทธิ แล
มกราคม 

างเงินลงทุนเสมื
อหุนเสมือนท่ีเ
นบริษัทยอยของ
ทุนของบริษัท ชิ
แตวันท่ี 1 มกร

                   

พ่ือแสดงถึงผลก

และสําหรับปส้ิน

กัดและบริษัท 

อไปนี้ 

วันท่ี 30 มิถุนา
ญชีฉบับท่ี 34 
ชีแลวตามรายง
ับ 
นสุดวันท่ี 30 มิถ
การบัญชีฉบับที
อบบัญชีแลวตาม
มลําดับ 
2557 ของบริษั
ทางการบัญชีที
งานของผูสอบบั

และ 2557 ของบ
ปฏิบัติทางการ
ามรายงานของผู

มอืน 
ปนี้ 
ดยการออกหุนส
คาหุนละ 2.62
ากัด (มหาชน) ท
และชําระแลวจํา
งินรวม 614,390
วน 9,880,000 
คาหุนละ 10 บาท
หุนสามัญขางต

ละคาความนิยม
2557 เสมือนว
มือนในกลุมบริ
กิดจากการรวม
งกลุมบริษัทตั้ง
ชิลแมทช จํากัด
ราคม 2557 

                  

กระทบอันเปน

นสุดวันท่ี 31 ธัน

คิวทูเอส จํากัด

ยน 2559 และ 
เรื่อง งบการเงิ
งานการสอบทา

ถุนายน 2559 แ
ท่ี 34 เรื่อง งบ
มรายงานการสอ

ษัท ไฟรวิคเตอร
ท่ีรับรองทั่วไปใน
บัญชีลงวันท่ี 26

บริษัท ชิลแมทช
รบัญชีท่ีรับรอง
ผูสอบบัญชีลงวั

สามัญจํานวน 2
2 บาทตอหุน โ
ท้ังนี้ ราคาท่ีใชใ
นวน 117,250,
0,000 บาท ซึ่งห
หุน มูลคาหุนล
ท 
น ตั้งแตวันท่ี 1

มของบริษัท ชิล
ารายการดังกล
รษัท ชิลแมทช 
มธุรกิจ และบันท
แต 1 มกราคม 
ด และบริษัทย

                   

นสาระสําคัญตอ

ันวาคม 2558 

ด (บริษัทยอย)

2558  ของบริษ
นระหวางกาล 
านของผูสอบบัญ

และ 2558  ของ
บการเงินระหว
อบทานของผูสอ

ร จํากัด (มหาช
นประเทศไทย 
6 กุมภาพันธ 2

ช จํากัดและบริ
งท่ัวไปในประเท
ันท่ี 21 เมษาย

234,500,000 หุ
โดยถือเสมือนว
ในการแลกเปล่ี
,000 บาท และ
หุนเพ่ิมทุนดังก
ละ 10 บาท และ

1 มกราคม 255

ลแมทช จํากัด 
ลาวเกิดขึ้นมาต
จํากัดและสินท
ทึกผลการดําเนิ
2557 
อย ในป 2557 
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งบการเงิน  

และ 2557 

ไดเกิดขึ้น

ษัท ไฟรวิค
งบการเงิน
ญชีลงวันท่ี 

งบริษัท ชิล
วางกาล งบ
อบบัญชีลง

น) ท่ีจัดทํา
งบการเงิน
2559 และ

รษัทยอย ท่ี
ทศไทย งบ
น 2559 

หุน มูลคาท่ี
าเปนราคา
ยนจริงอาจ
ะมีสวนเกิน
กลาวบริษัท
ะหุนสามัญ

7 

และบริษัท
ตั้งแตวันท่ี     
ทรัพยสุทธิ
นินงานของ

และ 2558 
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(3

(4

(5

13.4.3.4 กา

เมื่

ใหบริษัทมีสั

ประเภทการ
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3) ขอมูลทางการ

) บันทึกทุนเรื
จํานวน 117
สามัญขางต

) ในระหวางป
การเพ่ิมทุน 
และทุนเสมอื
 

บ
บริษัท ชิลแ
บริษัท คิว ท

 

เมื่อวันท่ี 23

จํานวนหุนล

เมื่อวันท่ี 6 
จํานวนหุนล

เมื่อวันท่ี 12
จํานวนหุนล

) ในระหวางป
ปนผลใหแก
วาเปนเงินป
 

บริษัท
บริษัท

 

เมื่อวันท่ี 29
จายเงินปนผ
ปนผลจํานว
และจํานวน 

เมื่อวันท่ี 29
จายเงินปนผ
ปนผลจํานว
จํานวน 41,1

 

ารซื้อธุรกิจ 

มือ่วันท่ี 1 มกรา

สัดสวนการถือห

รลงทุนในบริษั

ซลูช่ันส จํากัด (ม

รเงินทีสํ่าคัญ 

รือนหุนสามัญแ
7,250,000 บาท
น ตั้งแตวันท่ี 1

ปส้ินสุดวันท่ี 31
ซึ่งในขอมูลทา
อนวาบริษัทมีกา

บริษัท
แมทช จํากัด 
ทู เอส จํากัด 

3 ธันวาคม 255

ะ 2.50 บาท รว

มกราคม 2558
ะ 7.50 บาท รว

2 ธันวาคม 2558
ะ 10 บาท รวม

ส้ินสุดวันท่ี 31 
กผูถือหุน ซึ่งเงิน
นผลของผูถือหุ

บริษัท 
ัท ชิลแมทช จํา
ัท คิว ทู เอส จํา

9 เมษายน 255
ผลท้ังจํานวนเมื่
น 120,465,000
92,907,868.60

9 เมษายน 255
ผลท้ังจํานวนเมื่
น 81,100,000 
100,000 บาท เ

คม 2557 บริษทั

หุนในบริษัท ชิล

ษัทดังกลาวจาก

มหาชน)         

และสวนเกินมูล
ท และมีสวนเกิน

 มกราคม 2557
ธันวาคม 2558

างการเงินรวมเส
ารเพ่ิมทุนตั้งแต

57 บริษัท ชิลแม

วมเปนจํานวนเงิ

8 บริษัท ชิลแม
วมเปนจํานวนเงิ

8 บริษัท คิว ทู 
เปนจํานวนเงนิ

ธันวาคม 2557
นปนผลดังกลาว
หุนเดิมของบรษิั

ากัด 
ากัด 

57 บริษัท ชิลแม
อวันท่ี 23 มิถุน
0 บาท ซึ่งไดจา
0 บาท เมื่อวันท่ี

7 บริษัท คิว ทู
อวันท่ี 23 มิถุน
บาท ซึ่งไดจาย
มื่อวันท่ี 6 มกร

ทไดซื้อเงินลงทุ

ลแมทช จํากัด 

กกิจการท่ีเกี่ย

                   

ลคาหุนสามัญเ
นมูลคาหุนสามั
7  
8 และ 2557 บริ
สมือนไดทําการ
ตวันท่ี 1 มกราค

มทช จํากัด ได

งิน 23.45 ลานบ

มทช จํากัด ไดรั
งิน 70.35 ลานบ

เอส จํากัด ไดรั
น 35.52 ลานบา

7 บริษัท ชิลแมท
วใหถือเสมือนว
ษทัยอย 

มทช จํากัด ได
นายน 2557 แล
ายเงินปนผลจํา
ท่ี 6 มกราคม 25

ทู เอส จํากัด ได
นายน 2557 แล
ยเงินปนผลจําน
ราคม 2558 

นเพ่ิมเติมในบริ

และบริษัท คิว

วของกันเปนบ

                   

สมือนวาบริษัท
ัญจํานวน 497

ริษัท ชิลแมทช 
รบันทึกรายการ
คม 2557 

รับชําระเงินจาก

บาท  

รับชําระเงินจาก
บาท 

รับชําระเงินจาก
าท 

ทช จํากัด และบ
วามีรายการตั้งแ

ดประกาศจายเงิ
ะเมื่อวันท่ี 15 ธั
นวน 27,557,13

558 

ดประกาศจายเงิ
ะเมื่อวันท่ี 11 ธั
นวน 40,000,00

ริษัท ชิลแมทช จ

ว ทู เอส จํากัด 

บริษัทยอยของ

                  

ทมีทุนหุนสามัญ
,140,000 บาท 

จํากัด และบริษ
รเพ่ิมทุน โดยบั

2558
70,350,000 
-

กหุนสามัญเพ่ิม

กหุนสามัญเพ่ิม

กหุนสามัญเพ่ิมท

บริษัท คิว ทู เอ
แตวันท่ี 1 มกรา

2557 
144,965
97,100

นปนผลจํานวน
ธันวาคม 2557 
31.40  บาท เมื่

นปนผลจํานวน
ธันวาคม 2557 
0 บาท เมื่อวันที

จํากัด และบริษั

จํานวนรอยละ 

งกลุมบริษัท 

                   

ญท่ีออก แล
เสมือนวาบริษั

ษัท คิว ทู เอส จ
บันทึกลูกหนี้คา

2557
23,4
35,5

มทุนจํานวน 9.3

มทุนจํานวน 9.3

ทุนจํานวน 3.55

อส จํากัด ประก
าคม 2557 โดย

5,000 
0,000  

น 24,500,000 
บริษัทไดประก

มื่อวันท่ี 23 ธันว

น 16,000,000 บ
บริษัทไดประก
ท่ี 12 ธันวาคม

ษัท คิว ทู เอส จํ

100 และเปลี่ย
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ะชําระแลว
ษัทมีทุนหุน

จํากัด ไดมี
าหุนเสมือน

7 
450,000
520,000 

38 ลานหุน 

38 ลานหุน 

52 ลานหุน 

กาศจายเงิน
ยถือเสมือน

บาท ซึ่งได
กาศจายเงิน
วาคม 2557 

บาท ซึ่งได
กาศจายเงิน

2557 และ

ากัด สงผล

ยนการจัด
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สิน

 

เงินสด
เงินลงท
ลูกหน้ีก
ลูกหน้ีต

สว
ลูกหน้ีค
สินคาค
สินทรัพ
ลูกหน้ีร
ที่ดิน อ
สินทรัพ
สินทรัพ
สินทรัพ
เจาหน้ีก
เงินปน
ภาษีเงิน
หน้ีสินห
ภาระผู
สินทรัพ
สัดสวน
สินทรัพ
คาควา
ส่ิงตอบ

 
หมายเหตุ : 
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3) ขอมูลทางการ

นทรัพยสุทธิขอ

และรายการเทียบ
ทนุชั่วคราว 
การคาและลกูหน้ี
ตามสัญญาเชากา
นที่ถึงกําหนดชํา
คาหุนเสมือน 
คงเหลือ 
พยหมุนเวียนอื่น 
ระยะยาวภายใตสั
อาคาร และอุปกรณ
พยไมมีตัวตน 
พยภาษีเงินไดรอต
พยไมหมุนเวียนอื่
้การคาและเจาหนี

นผลคางจาย 
นไดคางจาย 
หมุนเวียนอื่น 
กพันผลประโยชน
พย - สุทธิ 
นการถือหุน (รอย
พยสุทธิที่ไดมา – 
ามนิยม(4) 
บแทนในการซ้ือ

(1) บริษัทเข
(ดูรายล

(2) บันทึกลู
เสมือนว

(3) ในระหว
ผูถือหุน
1 มกรา

(4) เม่ือวันที
หลังจาก
ฉบับที่ 3
สินทรัพ

ซลูช่ันส จํากัด (ม

รเงินทีสํ่าคัญ 

องกิจการท่ีถูกซื

บเทาเงินสด 

น้อื่น 
ารเงิน 
ระภายในหนึ่งป 

สัญญาเชาการเงนิ
ณ 

ตัดบัญชี 
อืน่ 
น้ีอื่น 

นพนักงาน 

ละ) 
ตามสัดสวน 

อ(1) 

ขาซ้ือเงินลงทุน
ะเอียดขอ 13.4.3
กหน้ีคาหุนเสมือ
วามีการเรียกเพิ่ม
างปส้ินสุดวันที่ 3
น ซ่ึงเงินปนผลดั
คม 2557 (ดูรายล
ที่ 1 มกราคม 25
กการประเมินมูลค
3 (ปรับปรุง 25
ยสุทธิดังกลาวใน

มหาชน)         

ซื้อ ณ วันท่ีซื้อธ

บริษัท ชิล
แมทช จํากั

4,068
68,670
46,603

 
-
-

64,192
1,862

น -
1,180

7
3,807

470
(43,445)

-
(5,521)
(5,684)

(720)
135,489

ในบริษัท ชิลแม
.3.(1)) 
นจากการเพิ่มทนุ
ทุนตั้งแต วันที่ 1
31 ธันวาคม 255
ดังกลาวใหถือเส
ละเอียดขอ 13.4.3
557 บริษัทไดรับ
คายุติธรรมของสิน
558) เร่ืองการร
นขอมูลทางการเงิ

                   

ธุรกิจ ประกอบ

ล
ัด 

บริษัท ควิ
จํากั

14,7
8,1

40,5

3,8

51,0
1,8
4,8

23,0

8

) (31,0

) (2,4
) (5,4
) (1,4

108,5

มทช จํากัด และ

นของบริษัท ชิลแ
 มกราคม 2557 

57 บริษัท ชิลแมท
สมือนวาเปนของ
3.3.(5)) 
รูคาความนิยมจา
นทรัพยและหน้ีสิน
รวมธุรกิจ ซ่ึงกลุ
นรวมเสมือน  

                   

บดวยรายการต

ว ทู เอส 
ัด 

คําอธิบ

748
140
562

 
895
- (2)
046
819
845
054
-
882
47

082)
- (3)
469)
483)
469)
535

บริษัท คิว ทู เอ

แมทช จํากัด และ
(ดูรายละเอียดขอ
ทช จํากัด และบริ
งบริษัทใหญ และ

ากการซ้ือธุรกิจ อ
นที่ไดมาจากการ
มบริษัทยังไมได

                  

ตอไปนี้ 

บาย รายการปรับ
ทางการเงนิ

ตามสม

129

(242

อส จํากัด ตั้งแตว

บริษัทยอย ในป 
อ 13.4.3.3.(4)) 
รษัทยอยประกาศ
ะถือเสมือนวามีร

อยางไรก็ตามอาจ
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14.   คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) 

14.1  ภาพรวมของการดาํเนินธรุกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสาํคญั 

บรษิัท ไฟร์วคิเตอร์ จํากดั (มหาชน) (“ไฟร์วคิเตอร”์) ประกอบธุรกิจนําเขา้และจําหน่ายผลติภณัฑ์วาล์ว และ

อุปกรณ์ระบบดบัเพลงิ วาลว์และอุปกรณ์ระบบสขุาภบิาลและปรบัอากาศ ซึง่รวมถงึการใหค้าํปรกึษา ออกแบบ 

และตดิตัง้ระบบดบัเพลงิต่างๆ โดยทมีงานวศิวกรผูเ้ชีย่วชาญของไฟรว์คิเตอร ์ 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไฟรว์คิเตอร ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่5/2559 เมื่อวนัที ่5 กนัยายน 2559 ไดม้ี

มตอินุมตัใิหไ้ฟรว์คิเตอร ์ซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทั ชลิแมทช ์จํากดั ซึ่งรวมถงึแตไมจ่ํากดัเพยีงทรพัยส์นิ 

หน้ีสนิ สญัญาอื่นๆ ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสทิธต่ิางๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจของ ชิลแมทช์ รวมถึงสทิธิ

ประโยชน์ทัง้หมดที่มใีนสนิทรพัยแ์ละหุน้สามญัในบรษิทั ควิ ทู เอส จํากดั (“ ควิ ทู เอส ”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยซึ่งถอืหุ้น

โดยชลิแมทช์ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนของ ควิ ทู เอส ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire 

Business Transfer) (รวมเรยีกวา่ “กจิการทัง้หมดของชลิแมทช ์”) โดยมลูค่าซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดของชลิแมทช ์

จะเท่ากบั 614,390,000 บาท และไฟร์วคิเตอร์ จะชําระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามญัเพิม่ทุนของไฟร์วคิเตอร์จํานวน 

234,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามอตัราการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อชําระการรบัโอนกจิการของ 

ชลิแมทช์  เท่ากบั 0.67 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแลว้ทัง้หมดของไฟรว์คิเตอรโ์ดยกําหนดราคาหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ 2.62 

บาทต่อหุน้ (“รายการซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมด”)  

ภายหลงัการเขา้ซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดไฟรว์คิเตอรจ์ะทาํการจดทะเบยีนเปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั หาญ 

เอ็นจเินียริง่ โซลูชัน่ส ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ประกอบธุรกจินําเขา้และจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ในระบบวศิวกรรม

อาคาร ได้แก่ ระบบดบัเพลงิ ระบบปรบัอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเยน็ และการให้บรกิารโซลูชัน่ด้าน

วศิวกรรมสาํหรบัระบบพมิพด์จิติอล 

ทัง้น้ี ในการจดัทําคําอธบิายและการวเิคราะห์ภาพรวมของการดําเนินธุรกจิและการเปลี่ยนแปลงที่มนีัยสําคญั 

ไฟรว์คิเตอรไ์ดจ้ดัทําการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานของไฟรว์คิเตอรก์่อนและภายหลงัการซื้อและรบัโอน

กจิการทัง้หมด ดงัน้ี  

1. คําอธบิายการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มนีัยสําคญัของไฟร์วคิเตอร์ก่อนการเข้าทํารายการ

ดงักล่าวเปรยีบเทยีบตัง้แต่ปี 2556 – 2558 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2559 และ 2558 

รายละเอยีดโปรดพจิารณาในหวัขอ้ที ่14.2  

2. คําอธบิายการดําเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงที่มนีัยสาํคญัของงบการเงนิรวมเสมอืนสาํหรบัปี 2557 – 

2558 และงวดหกเดอืนวนัที่ 30 มถุินายน 2559 ภายใต้สมมติฐานการรวมกิจการระหว่างไฟร์วคิเตอร ์

และชลิแมทช์ ควิทูเอส โดยการเขา้ลงทุนในชลิแมทช์และควิทูเอสทัง้หมดตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2557 

เพื่อประโยชน์ในการแสดงงบการเงนิเปรยีบเทียบและเป็นขอ้มูลให้กบันักลงทุนพจิารณา รายละเอยีด

โปรดพจิารณาในหวัขอ้ที ่14.3 
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14.2  คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการจากงบการเงินของไฟรวิ์คเตอร ์

14.2.1  คําอธิบายภาพรวมผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรจากงบการเงินของ              
ไฟรวิ์คเตอร ์ 
ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2556 – 2558 

 รายได้จากการขายและบริการ 

ประเภทรายได้ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม งวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน  
ปี 2558  2557 2559 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและบริการ 
        

1. ผลติภณัฑร์ะบบดบัเพลงิ 431.83 74.08 475.15 81.44 226.29 77.52 203.73 72.39 
2. ผลติภณัฑร์ะบบสขุาภบิาลและปรบัอากาศ 41.58 7.13 34.40 5.90 16.39 5.61 23.36 8.30 
3. งานโครงการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิ 94.13 16.15 62.49 10.71 39.66 13.59 43.97 15.62 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 567.54 97.36 572.04 98.05 282.34 96.71 271.06 96.31 
รายได้อ่ืน 1) 15.41 2.64 11.39 1.95 9.59 3.29 10.38 3.69 
รายได้รวม  582.95 100.00 583.43 100.00 291.93 100.00 281.44 100.00 

หมายเหตุ 1)  รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ยกําไรขาดทุนจากเงนิลงทุนในกองทุนรวมและหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาด ดอกเบี้ยรบั รายไดเ้งนิปนัผล 
และกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นและรายไดค้า่บรกิารงานดา้นสนบัสนุน เป็นตน้ 

 
รายไดจ้ากการขายและบรกิารของไฟรว์คิเตอร ์ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจําหน่ายอุปกรณ์ระบบดบัเพลงิ 

ระบบสุขาภบิาลและปรบัอากาศ และงานโครงการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิ โดยมรีายได้จากการขายและบรกิารสําหรบัปี 
2556 – 2558 จาํนวน 518.61 ลา้นบาท 572.04 ลา้นบาท และ 567.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

โดยในปี 2558 รายได้จากการขายและบรกิารของไฟรว์คิเตอร ์ลดลงจํานวน 4.50 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 0.79 
จากปี 2557 เน่ืองจากการลดลงของรายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับกลุ่มผู้รบัเหมาก่อสร้าง อัน
เน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกจิและภาวการณ์ในอุตสาหกรรมการก่อสรา้งโดยรวมของประเทศซบเซาลงมาก ซึ่งเป็นไปใน
แนวทางเดยีวกบัอตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวม (GDP) ที่ตดิลบ ในขณะเดยีวกนัก็ไดร้บัการชดเชยจากการ
เพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากงานโครงการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิทีไ่ฟรว์คิเตอร ์รบัออกแบบและตดิตัง้ระบบดบัเพลงิใหก้บัลูกคา้ 
ทําให้โดยรวมรายได้จากการขายและบรกิารสําหรบัปี 2558 ไม่ได้แตกต่างจากปี 2557 มากนัก และสําหรบัปี 2557 
รายได้จากการขายและบริการของไฟร์วิคเตอร์ เพิ่มขึ้นจํานวน 53.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.30 จากปี 2556 
เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจําหน่ายสนิคา้อุปกรณ์ระบบดบัเพลงิและงานโครงการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิ ซึ่ง
สว่นหน่ึงเป็นผลมาจากการไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ใหม่ๆ  เพิม่ขึน้ 

 ต้นทุนขายและบริการ 

  สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม งวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน  
2558 2557 2556 2559 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย  
และบรกิาร 

567.54 100.00% 572.04 100.00% 518.61 100.00% 282.34 100.00% 271.06 100.00% 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 425.79 75.02% 422.05 73.78% 369.88 71.32% 220.15 77.97% 199.19 73.49% 
กาํไรขัน้ต้น 141.75 24.98% 149.99 26.22% 148.73 28.68% 62.19 22.03% 71.87 26.51% 
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สาํหรบัตน้ทุนขายและบรกิารทีส่าํคญั คอื ตน้ทุนค่าสนิคา้และค่าแรงในการตดิตัง้อุปกรณ์ โดยสาํหรบัปี 2556 
– 2558 ไฟรว์คิเตอร ์มตี้นทุนขายและบรกิารจํานวนทัง้สิน้ 369.88 ล้านบาท 422.05 ลา้นบาท และ 425.79 ลา้นบาท 
ตามลําดบั ในปี 2558 ต้นทุนขายและบรกิารเพิม่ขึน้จากปี 2557 จํานวน 3.74 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.89 จากปี 2557 
และเพิม่ขึน้จากปี 2556 จาํนวน 52.17 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 14.10 จากปี 2556 ซึ่งสอดคลอ้งกบัการเตบิโตของรายได้
จากการขายและบรกิาร โดยการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนสนิค้าและบรกิารมสีาเหตุหลกัมาจาก ต้นทุนสนิค้าที่ปรบัตวั
สูงขึน้ ในขณะที่ไม่สามารถปรบัราคาขายสนิค้าทัง้หมดได้ทนัท ีอกีทัง้ยงัได้รบัผลกระทบจากต้นทุนนําเขา้สนิค้าจาก
ต่างประเทศเมื่อแปลงเป็นเงนิบาทจากการที่เงนิบาทอ่อนค่าลง โดยไฟรว์คิเตอร ์มอีตัราสว่นกําไรขัน้ต้นต่อรายไดจ้าก
การขายและบริการรวม (Gross profit margin) ในปี 2556 – 2558 เท่ากับร้อยละ 28.68 ร้อยละ 26.22 และร้อยละ 
24.98 ตามลําดบั อีกทัง้ไฟร์วิคเตอร์ ยงัคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมานําเสนอให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการรกัษา
ความสามารถในการทาํกาํไรใหก้บัไฟรว์คิเตอร ์

 รายได้อ่ืน 

ไฟร์วคิเตอร์ มีรายได้อื่นในปี 2556 – 2558 จํานวน 2.65 ล้านบาท 11.39 ล้านบาท และ 15.41 ล้านบาท 
ตามลําดบั โดยปี 2558 เพิม่ขึน้จํานวน 4.02 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 35.28 จากปี 2557 และในปี 2557 เพิม่ขึน้จํานวน 
8.74 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 329.81 จากปี 2556 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายได้จากการให้บรกิารงานด้าน
สนบัสนุนแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยคาํนวณจากบรมิาณงาน และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่ไฟรว์คิเตอร ์เริม่ใหบ้รกิาร
กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัตัง้แต่ปี 2557 เป็นตน้มา 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายของไฟร์วิคเตอร์ ในปี 2556 – 2558 มีจํานวน 27.64 ล้านบาท 28.66 ล้านบาท และ 
34.39 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายของไฟรว์คิเตอร ์เพิม่สูงขึน้จากปี 2557 จํานวน 5.73 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 19.99 สาเหตุหลกัเป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัพนักงานขาย เน่ืองจากไฟรว์คิเตอร ์มี
การขยายอตัรากําลงัทีมงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายงานโครงการ เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกิจของไฟร์วคิเตอร ์
ในขณะทีปี่ 2557 คา่ใชจ้า่ยในการขายมจีาํนวนใกลเ้คยีงกบัปี 2556  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารของไฟรว์คิเตอร์ สําหรบัปี 2556 – 2558 มจีํานวน 46.64 ล้านบาท 55.12 ล้านบาท 
และ 66.16 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในช่วงปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารของไฟร์วคิเตอร์ เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2557 
จาํนวน 11.04 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 20.02 สาเหตุหลกัสว่นหน่ึงมาจากค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพนักงาน เน่ืองจากไฟร์
วคิเตอร ์มกีารปรบัโครงสรา้งเงนิเดอืนพนักงาน และมกีารเพิม่อตัราพนักงานเพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิของไฟร์
วคิเตอร ์ค่าที่ปรกึษาบรกิารทางวชิาชพีเกี่ยวกบัทรพัยากรบุคคลเพิม่สงูขึน้จากปี 2557  นอกจากน้ี ในระหว่างปี 2558 
ไฟรว์คิเตอร ์ได้จ่ายเงนิสมทบโครงการสะสมหุ้นสําหรบัพนักงาน (Employee Joint Investment program หรอื EJIP) 
ในอตัรารอ้ยละ 100 ของเงนิทีพ่นกังานหรอืผูบ้รหิารจ่ายเขา้โครงการ ทัง้น้ี ระยะเวลาโครงการตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 
2558 ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เรื่อง 
โครงการสะสมหุ้นสาํหรบัพนักงาน ในขณะที่ปี 2557  ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของไฟรว์คิเตอร ์เพิม่สงูขึน้จากปี 2556 
จาํนวน 8.48 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 18.18 สาเหตุหลกัเป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพนกังานเพิม่ขึน้ เน่ืองจาก
ในปี 2557 ไฟรว์คิเตอร์ มกีารปรบัโครงสรา้งองค์กรและรบัโอนพนักงานจํานวนหน่ึงจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัมาอยู่
ภายใตส้งักดัของไฟรว์คิเตอร ์เพือ่รองรบัการดาํเนินธุรกจิของไฟรว์คิเตอร ์ทีก่าํลงัเตบิโต 
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 กาํไรสทุธิ 

ไฟรว์คิเตอร ์มกีําไรสุทธสิาํหรบัปี 2556 – 2558 มจีํานวน 61.16 ลา้นบาท 60.61 ลา้นบาท และ 46.20 ล้าน
บาท ตามลาํดบั โดยไฟรว์คิเตอร ์มอีตัรากําไรสทุธอิยูท่ีร่อ้ยละ 11.79 รอ้ยละ 10.60 และรอ้ยละ 8.14 จากรายไดใ้นการ
ขายและบรหิารในปีนัน้  ตามลําดบั โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที่สงูขึน้จาก
การจดัเตรยีมพนักงานเพื่อรองรบัการขยายตวั ในขณะที่รายไดข้องไฟรว์คิเตอร ์เพิม่ขึน้ในสดัสว่นทีน้่อยกว่าค่าใชจ้่าย 
และการเพิม่ขึน้ของต้นทุนสนิค้าและบรกิาร ซึ่งไฟรว์คิเตอร ์ไม่สามารถปรบัราคาขายให้สอดคล้องกบัต้นทุนสนิคา้ได้
ในทนัท ีทาํใหไ้ฟรว์คิเตอร ์ไดร้บัผลกระทบดงักลา่ว 

ผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2559 

ไฟรว์คิเตอร ์มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 และปี 2558 จาํนวน 282.34 ลา้น
บาท และ 271.06 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้จาํนวน 11.28 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.16 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของ
ปีก่อน สาเหตุหลกัเน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจาํหน่ายอุปกรณ์ระบบดบัเพลงิใหก้บักลุ่มผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 
เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน 

ไฟรว์คิเตอร ์มตี้นทุนขายและบรกิาร ในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 และปี 2558 จํานวน 220.15 ลา้นบาท 
และ 199.19 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้จํานวน 20.96 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10.52 ทําให้ไฟรว์คิเตอร ์มกีําไรขัน้ต้น  
ในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 และปี 2558 เท่ากบั 62.19 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นรอ้ยละ 22.03 และ
เทา่กบั 71.87 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 26.51 ตามลาํดบั สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทุน
ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าแรงงานโครงการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิในบางโครงการทีเ่พิม่สงูขึน้กวา่ทีไ่ดป้ระมาณการ ในขณะที่
ไม่สามารถปรบัรายได้จากการโครงการในส่วนน้ีเพิม่ตามต้นทุนได ้เน่ืองจากเป็นไปตามลกัษณะของสญัญาจา้งเหมา
โครงการ สง่ผลใหก้าํไรขัน้ตน้ในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 ลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 และปี 2558 จํานวน 16.11 ล้านบาท และ 17.22 ล้าน
บาท ตามลําดบั ลดลงจํานวน 1.11 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนและคดิเป็นรอ้ยละ 5.52 ของรายได้
รวม ซึ่งเป็นอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมที่ใกล้เคยีงกบัในงวดเดยีวกนัของปีก่อนที่รอ้ยละ 6.12 ของ
รายไดร้วม และคา่ใชจ้่ายในการบรหิารในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 และปี 2558 จาํนวน 35.90 ลา้นบาท และ 33.37 
ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 12.30 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิารต่อรายได้รวมที่
ใกล้เคยีงกบัในงวดเดยีวกนัของปีก่อนที่รอ้ยละ 11.86 ของรายได้รวม สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายใน
การว่าจา้งที่ปรกึษาเพื่อกําหนดกลยุทธอ์งค์กรและงานขาย เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งทางธุรกจิ กําหนดกลยุทธใ์น
การดาํเนินงานของบรษิทัฯ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ในขณะทีง่วดเดยีวกนัของปีก่อนนัน้ไมม่คีา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว 

โดยภาพรวมกําไรสุทธขิองไฟรว์คิเตอร ์สาํหรบังวดงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 และปี 2558 จํานวน 15.82 
ลา้นบาท และ 26.19 ลา้นบาท ตามลําดบั ลดลงจํานวน 10.37 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 39.60 ทําใหไ้ฟรว์คิเตอร ์มอีตัรา
กําไรสุทธใินงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 และปี 2558 เท่ากบัรอ้ยละ 5.60 และรอ้ยละ 9.66 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนขายและบรกิาร รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการบรหิารที่สงูขึน้ ในขณะทีไ่ม่สามารถ
ปรบัเพิม่ราคาสนิคา้และสะทอ้นเป็นการเตบิโตของรายไดไ้ดใ้นทนัท ี
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14.2.2  ความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์นจากงบของไฟรวิ์คเตอร ์

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2557 และ 2558 

ไฟร์วิคเตอร์ มีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 – 2558 จํานวน 281.38 ล้านบาท 572.37 ล้านบาท และ 
569.01 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งมีส่วนประกอบของสินทรัพย์ท่ีสําคญั ได้แก่ เงินลงทนุชัว่คราว ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
สนิค้าคงเหลือ มลูคา่งานท่ีทําเสร็จแตย่งัไมเ่รียกเก็บ อปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไฟร์วิคเตอร์ มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 569.01 ล้านบาท โดยมีองค์ประกอบของสนิทรัพย์
ประกอบด้วย เงินลงทนุชัว่คราว คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 45.11 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นร้อยละ 20.54 สินค้าคงเหลือร้อย
ละ 20.09 มลูค่างานท่ีทําเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บร้อยละ 2.29 อุปกรณ์ร้อยละ 2.85 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนร้อยละ 1.18 
สนิทรัพย์รวมในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จํานวน 3.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.59 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของ
เงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 13.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.99 จากปี 2557 ส่วนหนึ่งมาจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์จดทะเบียนและการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ ณ สิน้ปี 2558 เม่ือเทียบกับช่วงสิน้ปี 2557 
นอกจากนัน้สินค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้จํานวน 12.79 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.60 จากปี 2557 เน่ืองจากไฟร์วิค
เตอร์ มีการสัง่สนิค้าสํารองไว้เพ่ือรองรับแผนการจําหน่ายสนิค้าของไฟร์วิคเตอร์  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ไฟร์วิคเตอร์ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 572.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 จํานวน 
281.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 103.42 สาเหตโุดยหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุชัว่คราว อนัเป็นผลจากการท่ีไฟร์วิค
เตอร์ ได้รับเงินเพิ่มทนุจากการระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  โดยได้ใช้เงินเพิ่มทนุดงักลา่วไปในการชําระเงินกู้ ยืม
จากธนาคาร ลงทนุในอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ระบบ EPR และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ ในระหว่างท่ีรอการ
ใช้เงินจํานวนดงักล่าวไปใช้ในการขยายธุรกิจไฟร์วิคเตอร์ได้นําไปบริหารจดัการให้มีผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้และการเพิ่มขึน้
ของมูลค่างานท่ีทําเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บจํานวน 11.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 184.19 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของการ
ให้บริการงานโครงการท่ีไฟร์วิคเตอร์ ได้ให้บริการเสร็จแล้วแต่ยังอยู่ในระหว่างการเรียกเก็บเงินตามสญัญา นอกจากนี ้
อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ สิน้ปี 2557 เพิ่มขึน้จํานวน 10.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 136.61 เม่ือเทียบกับปี 
2556 ซึ่งเพิ่มขึน้จากการซือ้เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์สํานกังานรวมถึงการพฒันาระบบ EPRเพิ่มเติม เพ่ือใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจของไฟร์วิคเตอร์ 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2559 

ไฟร์วิคเตอร์ มีสินทรัพย์รวม ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 527.64 ล้านบาท ลดลงจาก ณ  วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 จํานวน 41.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.27 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินลงทุนระยะสัน้
จํานวน 35.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.65 เน่ืองจากการจําหน่ายเงินลงทนุระยะสัน้บางส่วนและการเปล่ียนแปลงมลูค่า
ยติุธรรมของหลกัทรัพย์ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 เปรียบเทียบกบั ณ วนัสิน้ปี 2558 และเน่ืองมาจากการลดลงของมลูค่า
งานท่ีทําเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บอนัเกิดจากการเรียกเก็บเงินคา่บริการงานโครงการติดตัง้ระบบดบัเพลิงให้กบัลกูค้าบางสว่น
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 โดยลดลงเม่ือเทียบกับ ณ สิน้ปี 2558 จํานวน 4.45 ล้านบาทและจากการลดลงของ
อปุกรณ์จํานวน 2.04 ล้านบาทจากคา่เส่ือมราคาของอปุกรณ์ดงักลา่ว 
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14.2.3  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทนุหมนุเวียน 

14.2.3.1  กระแสเงินสดจากงบการเงินของไฟรวิ์คเตอร ์

หน่วย : ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558 2557 2556 2559 2558 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 50.34 62.79 56.13 (11.77) (9.71) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 4.68 (253.95) (31.68) 37.95 48.06 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ  (52.50) 214.29 (31.06) (35.00) (52.49) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 2.52 23.13 (6.61) (8.81) (14.14) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม ตน้งวด 25.66 2.53 9.14 28.18 25.66 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด 28.18 25.66 2.53 19.37 11.52 
 

การวิเคราะหง์บกระแสเงินสดสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ไฟรว์คิเตอร ์มเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงานปี 2558 จํานวน 50.34 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 12.45 
ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2557 โดยมกีําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดําเนินงาน 
62.75 ลา้นบาท และการเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมนุเวยีนสาเหตุหลกัมาจากลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นลดลงจาํนวน 12.00 
ลา้นบาท สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 13.47  ลา้นบาท  

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน จาํนวน 4.68 ลา้นบาท เป็นรายการจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว 
12.76 ลา้นบาท และเงนิสดจ่ายเพื่อซือ้อุปกรณ์ 6.89 ลา้นบาท และลงทุนในโปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะบบ EPR อกี 2.08 
ลา้นบาท  

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิเป็นการจา่ยเงนิปนัผล 52.50 ลา้นบาท 

การวิเคราะหง์บกระแสเงินสดสาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559  

ไฟร์วคิเตอร์ มเีงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานสําหรบังวดหกเดือนแรกของปี 2559 จํานวน 11.77  
ลา้นบาท โดยมกีําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงานจาํนวน 18.40 ลา้นบาท 
สาเหตุหลกัของการใชไ้ปในกระแสเงนิสดมาจากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้ เน่ืองมาจากการจ่ายชําระหน้ีใหก้บัเจา้หน้ี
การคา้ตามเงือ่นไขทางการคา้ของเจา้หน้ีแต่ละราย 

ไฟร์วิคเตอร์ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนสําหรบังวดหกเดือนแรกของปี 2559 จํานวน 37.95      
ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากกระแสเงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราวจาํนวน 40.58 ลา้นบาท และกระแสเงนิ
สดจา่ยในการลงทนุระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรจ์าํนวน 2.94 ลา้นบาท 

ไฟร์วิคเตอร์ มีเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิสําหรบังวดหกเดือนแรกของปี 2559 จํานวน 35.00    
ลา้นบาท  เน่ืองจากการจา่ยเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ของไฟรว์คิเตอร ์
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14.2.3.2  โครงสร้างเงินทนุจากงบการเงินของไฟรวิ์คเตอร ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558, 2557 และ 2556 

ไฟร์วิคเตอร์ มีหนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 – 2558 จํานวน 105.67 ล้านบาท 111.84 ล้านบาท และ 
117.21 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่มีสว่นประกอบของหนีส้ินท่ีสําคญั ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น และหนีส้นิหมนุเวียน
อ่ืน เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไฟร์วิคเตอร์ มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 117.21 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน 5.37 
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.80 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน อันเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของรายการเงินรับ
ลว่งหน้าและเงินค่ามดัจําซึง่เป็นสว่นหนึ่งของเงินประกนัผลงาน ท่ีไฟร์วิคเตอร์ เรียกเก็บจากคู่ค้าในกรณีของการติดตัง้งาน
แทนไฟร์วิคเตอร์และขนสง่สินค้าไปสง่ให้กบัลกูค้าของไฟร์วิคเตอร์ ตามมลูค่างานท่ีไฟร์วิคเตอร์ รับบริการท่ีเกิดขึน้ และการ
เพิ่มขึน้ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเน่ืองมาจากการปรับโครงสร้างผลตอบแทนให้กบัพนกังานประเภทเงินเดือน
คา่จ้าง  

สําหรับปี 2557 ไฟร์วิคเตอร์ มีหนีส้ินรวมเท่ากับ 111.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 จํานวน 6.17 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 5.84 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของเงินประกนัสํารองหนีส้ญูตามข้อตกลงระหวา่งไฟร์วิคเตอร์ และพนกังานฝ่ายขาย
ของไฟร์วิคเตอร์ ซึง่พนกังานจะได้รับคืนหากไมมี่หนีส้ญูเกิดขึน้   

ไฟร์วิคเตอร์ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 – 2558 จํานวน 175.71 ล้านบาท 460.53      
ล้านบาท และ 451.80 ล้านบาท ตามลําดบั  โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจํานวน 8.73 ล้านบาท 
เน่ืองจากการลดลงของกําไรจากการดําเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของไฟร์วิคเตอร์ ในระหว่างปี 2558 ในขณะท่ี     
ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2557 เพิ่มขึน้จํานวน 284.82 ล้านบาท เน่ืองจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของไฟร์วิคเตอร์ จาก   
65 ล้านบาท เป็น 130 ล้านบาท ตามราคามลูค่าท่ีตราไว้ ซึง่เสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเม่ือเดือน 
มีนาคม 2557 และการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของไฟร์วิคเตอร์ จาก 130 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท  หรือคิดเป็น  90 ล้านหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายหุ้ นต่อประชาชนทั่วไปครัง้แรกในเดือน พฤศจิกายน 2557 มูลค่าหุ้ นละ         
3 บาท ซึง่บนัทกึเป็นสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจากการจําหน่ายหลกัทรัพย์จํานวน 213.21 ล้านบาท 

โครงสร้างเงินทนุจากงบการเงินของไฟรวิ์คเตอร ์ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559  

ไฟร์วิคเตอร์ มีหนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 จํานวน  95.02 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 จํานวน 22.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.93 อนัเน่ืองมาจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจํานวน 22.41 
ล้านบาท เน่ืองมาจากการจ่ายชําระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีก้ารค้าตามเง่ือนไขทางการค้าของเจ้าหนีแ้ตล่ะราย 

ไฟร์วิคเตอร์ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 จํานวน  432.61 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี   
31 ธันวาคม 2558 จํานวน 19.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.25 ซึ่งเป็นผลมาจากผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนปี 
2559 เพิ่มขึน้จํานวน 15.82 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 จํานวน 35.00 ล้านบาท 

14.2.4  ภาระผกูพนัด้านหน้ีสินจากงบการเงินของไฟรวิ์คเตอร ์

ไฟร์วคิเตอร์ มีหน้ีสนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556, 2557 และ 2558 จํานวน 105.66 ล้านบาท 111.84 
ลา้นบาท และ 117.21 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยสว่นใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นสดัส่วนรอ้ยละ 75.88 รอ้ยละ 
78.86 และรอ้ยละ 75.57 จากหน้ีสนิรวม ตามลาํดบั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 ไฟรว์คิเตอร ์ไมม่ภีาระ
หน้ีสนิที่มดีอกเบี้ย ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2556 ไฟรว์คิเตอร ์มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจํานวน 10 ล้านบาท 
และไดช้าํระคนืหมดแลว้ทัง้จาํนวนในปี 2557 
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รายละเอียดประเภทสินเช่ือวงเงินและอตัราดอกเบีย้ของไฟรวิ์คเตอร ์

ประเภทสินเช่ือ 

วงเงิน (ล้านบาท) อ้างอิงอตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 30 

มิถนุายน 2559 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 30 

มิถนุายน 2559 2558 2557 2556 2558 2557 2556 

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 9.00 6.00 8.00 10.00 

MOR  

/เงนิฝาก

ประจาํ 

MOR 

 /เงนิฝาก

ประจาํ 

MOR 

MOR 

 /เงนิฝาก

ประจาํ 

เลตเตอร ์ออฟ เครดติ/ทรสัตร์ซีที 57.00 47.00 62.00 77.00 MLR MLR MLR MLR 

หนงัสือคํา้ประกนั 14.00 14.00 14.00 24.00 2% 2% 2% 2% 

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ

ลว่งหน้า 

10.39 12.00 27.00 63.39 
- - - - 

ตัว๋สญัญาใช้เงิน 5.00 20.00 25.00 5.00 
ตามภาวะ

ตลาด 

MLR 

 /เงนิฝาก

ประจาํ 

MLR 

 /เงนิฝาก

ประจาํ 

ตามภาวะ

ตลาด 

เช็คต่างจงัหวดัรอเรียกเก็บ - - - 3.00 
   

รวม       95.39    99.00   136.00  182.39 

สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ

ลว่งหน้า               

(ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) 

        

0.30  

        

0.30  

         

0.30  0.30         

 

14.3  คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการจากงบการเงินรวมเสมือน  

ไฟรว์คิเตอรไ์ดจ้ดัทําคําอธบิายภาพรวมของการดําเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงที่มนีัยสาํคญัเสมอืนเขา้ทํา
รายการซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดของชลิแมทชแ์ละบรษิทัยอ่ยตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 โดยไฟรว์คิเตอรไ์ดจ้ดัทาํ
งบแสดงฐานะการเงนิรวมเสมอืนและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมเสมอืน สาํหรบัปี 2557 – 2558 
และงวดหกเดอืนวนัที่ 30 มถุินายน 2559 เพื่อประโยชน์ในการแสดงงบการเงนิเปรยีบเทยีบและเป็นขอ้มูลให้กบันัก
ลงทุนพจิารณา 

14.3.1  ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไรจากงบการเงินรวมเสมือน  

คําอธบิายผลการดําเนินงานน้ี เป็นคําอธบิายการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัในขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนของ
บรษิัทฯ สําหรบัผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 และงวดหกเดือน
สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2559 และ 2558  

โครงสร้างรายได้ 

รายได้จากการขายและบรกิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายและบรกิารของผลติภณัฑ์ระบบ
ดบัเพลงิและโครงการติดตัง้คิดเป็นรอ้ยละ 48.07 รายได้จากผลติภณัฑ์ระบบทําความเย็นร้อยละ 22.50 รายได้จาก
ผลติภณัฑ์ระบบปรบัอากาศและระบบสุขาภบิาลรอ้ยละ 4.70 และรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ระบบบรรจุภณัฑ์รอ้ยละ 23.55 
ในปี 2558 โดยมรีายละเอยีดรายไดร้วมสาํหรบัปี 2558 ปี 2557 และงวดหกเดอืนปี 2559 ดงัต่อไปน้ี  
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ประเภทรายได้ สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม งวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน  
ปี 2558 ปี 2557  2559  2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายและบริการ         

1. ผลติภณัฑร์ะบบดบัเพลงิและ
โครงการตดิตัง้ 

  525.77   48.07    537.45   46.86   265.95   47.03  247.62   47.95  

2.ผลติภณัฑร์ะบบทาํความเยน็   246.10   22.50    289.09   25.20   137.52   24.32  108.44   21.00  
3. ผลติภณัฑร์ะบบปรบัอากาศ และ
ระบบสุขาภบิาล 

    51.40     4.70      46.96     4.09    22.43     3.97   28.90     5.60  

4. ผลติภณัฑร์ะบบบรรจภุณัฑด์จิติอล  257.57   23.55    264.36   23.05   129.82   22.96  123.28   23.87  
รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,080.84    98.82  1,137.86   99.21    555.72    98.28  508.24    98.42  
รายไดอ้ื่น 1)    12.88     1.18       9.10     0.79      9.72     1.72     8.18     1.58  
รายได้รวม  1,093.72  100.00  1,146.96  100.00   565.44  100.00  516.42  100.00  

หมายเหต ุ: 1)  รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ยกําไรขาดทุนจากเงนิลงทุนในกองทุนรวมและหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาด ดอกเบี้ยรบั 
รายไดเ้งนิปนัผล และกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น เป็นตน้ 

การวิเคราะหร์ายได้จากการขายและบริการ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษิทัฯ ในปี 2558 มลูค่า 1,080.84 ลา้นบาท ลดลงจากรายไดจ้ากการขาย
และบรกิารในปี 2557 จํานวน 1,137.86 ล้านบาท หรอืลดลง 57.02 ล้านบาท คิดเป็นรายได้ลดลงร้อยละ 5.01 จาก     
ปี 2557 โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี  

 รายไดจ้ากผลติภณัฑร์ะบบดบัเพลงิและโครงการตดิตัง้ในปี 2558 จาํนวน 525.77 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 
11.68 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.17 จากปี 2557 สาเหตุหลกัเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกจิและภาวการณ์
ก่อสร้างโดยรวมของประเทศซบเซาลง ทําให้รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดบัเพลิงให้กบักลุ่ม
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งลดลงเชน่กนั 

 รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็นในปี 2558 จํานวน 246.10 ล้านบาท ลดลงจํานวน 42.99      
ล้านบาท หรือร้อยละ 14.87 จากปี 2557 โดยมีสาเหตุหลกัเน่ืองจากประเทศไทยเผชิญปญัหาเรื่อง
แรงงานในอุตสาหกรรมประมง (IUU) ทาํใหป้ระเทศไทยไมส่ามารถสง่ออกสนิคา้ประมงไปต่างประเทศได ้
ซึง่สง่ผลโดยตรงต่อรายไดจ้ากจากผลติภณัฑร์ะบบทาํความเยน็ ทําใหบ้รษิทัฯ จําหน่ายผลติภณัฑร์ะบบ
ทําความเยน็ที่เกี่ยวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมประมงได้ลดลง นอกจากน้ีรายได้จากกลุ่มซุปเปอร์มาร์เก็ต
ลดลง เน่ืองจากการชะลอตวัของการเปิดสาขาใหมข่องซุปเปอรม์าเกต็ ทาํใหบ้รษิทัฯ จาํหน่ายอุปกรณ์ทาํ
ความเยน็ในสว่นน้ีไดล้ดลง อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีลุ่มลกูคา้และผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย ทํา
ใหบ้รษิทัฯ สามารถลดความเสีย่งจากความไมแ่น่นอนในแต่ละอุตสาหกรรมได ้

 รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ระบบปรบัอากาศและระบบสุขาภบิาลในปี 2558 จํานวน 51.40 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จํานวน 4.44 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 9.45 จากปี 2557 สาเหตุหลกัเป็นผลมาจากการได้รบัแต่งตัง้เป็น
ตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ใหม ่ไดแ้ก่ วาลว์ปรบัปรมิาณน้ํา ภายใตต้ราสนิคา้ OVENTROP 
ซึง่บรษิทัฯ ไดส้ทิธิเ์ป็นผูแ้ทนจดัจาํหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย ในช่วงปี 2557 ซึง่เริม่สง่ผลดา้น
การเตบิโตของรายไดจ้ากการในปีต่อมา   

 รายไดจ้ากผลติภณัฑร์ะบบบรรจุภณัฑใ์นปี 2558 จาํนวน 257.57 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 6.81 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 2.57 จากปีก่อนหน้า อนัเป็นผลเน่ืองมาจากสภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกจิโดยรวมของ
ประเทศสง่ผลต่อการชะลอตวัของรายไดจ้ากขายสนิคา้ 
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สําหรบัในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 บรษิัทฯ มรีายได้จากการขายและบรกิาร จํานวน 555.72 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากงวด 6 เดอืนถแึรกของปี 2557 จํานวน 508.24 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้  47.48 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.34 
เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการจําหน่ายสินค้าให้กลุม่ผู้ รับเหมาทัง้
ผลิตภณัฑ์ระบบทําความเย็นและผลิตภณัฑ์ระบบดบัเพลิงและโครงการติดตัง้ โดยการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์
ระบบทําความเย็นจาก 108.44 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เป็น 137.52 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี 
2558 หรือมีรายได้เพิ่มขึน้จํานวน 29.08 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.82 จากการท่ีขายผลิตภัณฑ์ระบบทํา
ความเย็นให้กบักลุม่ผู้ รับเหมาได้ดีขึน้ ประกอบกบัรายได้จากกลุม่ลกูค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึน้เน่ืองจากการเปิดสาขาใหม่
ของลกูค้ากลุม่ดงักล่าวเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  และรายได้จากผลิตภณัฑ์ระบบดบัเพลิงและโครงการ
ติดตัง้ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 จํานวน 265.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 18.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.40 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จากการท่ีสภาวะการณ์ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง มีแนวโน้มท่ีดีขึน้เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อน  

การวิเคราะหต้์นทนุขายและบริการสาํหรบังวดปี 2558 และ 2557 

 สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม งวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน  

2558 2557 2559 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,080.84 100 1,137.86 100 555.72 100 508.24 100 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 767.8 71.04 831.81 73.1 410.58 73.88 359.07 70.65 

กาํไรขัน้ต้น 313.04 28.96 306.05 26.89 145.14 26.12 149.17 29.35 

เน่ืองจากบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกัเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ เพื่อจดัจําหน่ายในประเทศไทยและ
ประเทศเพือ่นบา้น ตน้ทุนขายและบรกิารของบรษิทัฯ ทีส่าํคญั จงึประกอบดว้ย ตน้ทุนคา่สนิคา้ ตน้ทุนบรกิารและค่าแรง
ในการติดตัง้ผลติภณัฑ์ เป็นต้น โดยต้นทุนขายและบรกิารจากปี 2558 จํานวน 767.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 
จํานวน 64.01 ล้านบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 7.69 สอดคลอ้งกนักบัการลดลงของรายได้จากการขายและบรกิาร 
ประกอบกบับรษิทัฯ มกีารปรบัราคาขายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัคดัเลอืกผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ
มานําเสนอใหก้บัลกูคา้เพือ่เป็นการรกัษาความสามารถในการทาํกาํไรใหก้บับรษิทัฯ  

โดยในปี 2558 แมว้า่บรษิทัฯ จะมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารลดลงรอ้ยละ 5.01 จากปี 2557 อยา่งไรกต็าม 
จากกลยุทธ์การรกัษาความสามารถในการทํากําไรให้มเีสถียรภาพ ทําให้กําไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ สูงขึ้นจาก 306.05 
ล้านบาทในปี 2557 เป็น 313.04 ล้านบาท ในปี 2558 หรอืคิดเป็นอตัราส่วนกําไรขัน้ต้นต่อรายได้จากการขายและ
บรกิารรวม (Gross profit margin) เพิม่สงูขึน้จากรอ้ยละ 26.89 ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 28.96 ในปี 2558  

สําหรบัในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ จํานวน 410.58       
ลา้นบาท และ 359.07 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้จํานวน 51.51 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 14.35 ซึ่งส่วน
หน่ึงเป็นผลจากการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายและบรกิารในปี 2559 อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ มอีตัรากําไรขัน้ตน้รวม
ในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 รอ้ยละ 26.12 ลดลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 29.35 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนค่าวสัดุผลติภณัฑแ์ละค่าแรงงานโครงการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิในบางโครงการที่
เพิม่สงูขึน้ ในขณะที่ไม่สามารถปรบัรายได้จากการโครงการในส่วนน้ีเพิม่ตามต้นทุนได ้เน่ืองจากเป็นไปตามลกัษณะ
ของสญัญาจ้างเหมาโครงการ ส่งผลให้กําไรขัน้ต้นของส่วนผลติภณัฑ์ระบบดบัเพลงิในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 
ลดลง 
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การวิเคราะหค่์าใช้จ่ายในการขายและบริหารสาํหรบังวดปี 2558 และ 2557 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม งวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน  

2558 2557 2559 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 72.84 6.66 64.96 5.66 39.04 6.9 35.44 6.86 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 126.73 11.59 106.17 9.26 68.11 12.04 62.02 12.01 
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

199.57 18.25 171.13 14.92 107.15 18.94 97.46 18.87 

รายได้รวม 1093.72 100 1146.96 100 565.44 100 516.42 100 

คา่ใชจ้า่ยในการขายของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานขาย ค่านายหน้าและ
ค่าขนสง่ เป็นต้น โดยในปี 2558 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 72.84 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.66 ของ
รายไดร้วม เพิม่ขึน้จํานวน 7.88 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.13 จากปี 2557  สาเหตุหลกัเป็นผลมาจาก
ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพนักงานขาย เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารขยายอตัรากําลงัของพนักงานในทมีขาย เพื่อรองรบัการ
ขยายตวัทางธุรกจิในอนาคตทัง้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการขยายโครงการงานตดิตัง้ใหมแ่ละการขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศ  

 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัพนักงาน ค่าเช่าอาคาร
สํานักงานและอาคารเก็บสนิค้า เป็นต้น โดยในปี 2558 บรษิัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบรหิารจํานวน 126.73 ล้านบาท    
คดิเป็นรอ้ยละ 11.59 ของรายได้รวม หรอืเพิม่ขึ้นจํานวน 20.56 ล้านบาท คดิเป็นเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 19.36 จากปี 2557 
สาเหตุหลกัสว่นหน่ึงมาจากค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพนักงาน เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารปรบัโครงสรา้งเงนิเดอืนพนักงาน 
และมกีารเพิม่อตัราพนักงานเพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ในส่วนของงานโครงการใหม่ และงาน
ต่างประเทศ ค่าที่ปรกึษาบรกิารทางวชิาชพีเกี่ยวกบัทรพัยากรบุคคลเพิม่สูงขึ้นจากปี 2557 นอกจากน้ี ในระหว่างปี 
2558 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสมทบโครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน (Employee Joint Investment program หรอื EJIP) 
ในอตัรารอ้ยละ 100 ของเงนิทีพ่นกังานหรอืผูบ้รหิารจ่ายเขา้โครงการ ทัง้น้ี ระยะเวลาโครงการตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 
2558 ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เรื่อง 
โครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน 

สําหรบัในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายของบรษิัทฯ จํานวน 39.04 ล้านบาท คิดเป็น    
รอ้ยละ 6.90 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมที่ใกล้เคยีงกบัในงวดเดยีวกนัของปี
ก่อนทีร่อ้ยละ 6.86  และมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัฯ ในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 จํานวน 68.11 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 12.04 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิารต่อรายได้รวมที่ใกล้เคียงกบัในงวด
เดยีวกนัของปีก่อนที่รอ้ยละ 12.01 ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิม่สูงขึน้เป็นผลจากการปรบัอตัราเงนิเดอืนพนักงานของบรษิทัฯ 
ตามนโยบายปกต ิ 

กาํไรสทุธิ 

 กาํไรสทุธขิองบรษิทัฯ ในปี 2558 มลูคา่เทา่กบั 100.91 ลา้นบาท และเท่ากบั 111.64 ลา้นบาทในปี 2557 หรอื
ลดลงจาํนวน 10.73 ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 9.61 จากปี 2557 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิารทีส่งูขึน้จากการจดัเตรยีมพนกังานเพื่อรองรบัการขยายตวั ในขณะทีร่ายไดข้องบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ในสดัสว่นทีน้่อย
กวา่ค่าใชจ้่าย อยา่งไรกต็าม อตัรากําไรสทุธต่ิอรายไดจ้ากการขายและบรกิารลดลงในอตัราทีน้่อยกวา่ จากรอ้ยละ 9.81 
ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 9.34 ในปี 2558 อนัเน่ืองจากการรกัษาความสามารถในการทาํกาํไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  
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กําไรสุทธขิองบรษิทัฯ ในงวดหกเดอืนแรกปี 2559 มลูค่าเท่ากบั 38.03 ลา้นบาท และเท่ากบั 48.17 ลา้นบาท
ในงวดหกเดอืนแรกปี 2558 หรอืลดลงจํานวน 10.14 ล้านบาท คดิเป็นอตัรากําไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 6.84 ในงวดหก
เดอืนแรกของปี 2559 สาเหตุหลกัที่กําไรสุทธลิดลงเน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของต้นทุนขาย จากต้นทุนค่าวสัดุผลติภณัฑ์
และค่าแรงงานโครงการติดตัง้ระบบดบัเพลิงในบางโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ไม่สามารถปรบัรายได้จากการ
โครงการในสว่นน้ีเพิม่ตามตน้ทุนไดท้นัท ีทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบดงักลา่ว 

14.3.2  ความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์นจากงบการเงินรวมเสมือน  

คาํอธบิายความสามารถในการบรหิารสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ น้ี เป็นคาํอธบิายการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัในขอ้มลู
ทางการเงนิรวมเสมอืนของบรษิทัไฟรว์คิเตอร ์จํากดั (มหาชน) ภายหลงัการซื้อและรบัโอนกจิการของบรษิทั ชลิแมทช ์
จาํกดั และบรษิทั ควิทูเอส จํากดั  สาํหรบัผลการดําเนินงานสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 และ ณ 
วนัที่ 30 มถุินายน 2559 ซึ่งมสีว่นประกอบของสนิทรพัยท์ี่สาํคญั ไดแ้ก่ เงนิลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 
สนิคา้คงเหลอืและคา่ความนิยม เป็นตน้ 

 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม จาํนวน 1,352.46 ลา้นบาท ลดลงจากจาํนวน 17.43 ลา้น
บาท จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึ่งบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม จํานวน 1,369.89 ลา้นบาท และลดลงจํานวน 52.56 
ล้านบาท จากสนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ซึ่งเท่ากบั 1,422.45 ล้านบาท โดยมรีายละเอียดสนิทรพัย์ที่
สาํคญั ดงัน้ี 

เงินลงทนุชัว่คราว 

เงนิลงทุนชัว่คราวของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และวนัที่ 30 มถุินายน 
2559 มจีํานวน 387.03 ล้านบาท 274.08 ล้านบาท และ 222.05 ล้านบาท ตามลําดบั โดยลดลงจากจํานวน 112.95 
ล้านบาท และ 52.03 ล้านบาท จากณ วนัสิ้นปี 2557 และ 2558 โดยที่เงนิลงทุนชัว่คราวส่วนใหญ่เป็นเงนิลงทุนใน
กองทุนตราสารหน้ี และบางส่วนเป็นเงนิลงทุนในตราสารทุน ซึ่งบรษิัทฯ พิจารณาลงทุนเมื่อบรษิัทฯ มสีภาพคล่อง
สว่นเกนิในขณะนัน้ โดยการลดลงจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราวบางสว่นเพือ่เพิม่สภาพคลอ่งใหก้บับรษิทัฯ 

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นสทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มจีาํนวน 212.17 ลา้นบาท ซึง่มมีลูค่าใกลเ้คยีงกบั 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นสุทธ ิณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 216.48 ล้านบาท โดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่เป็น
ลกูหน้ีทีย่งัไมถ่งึกาํหนดชาํระและลกูหน้ีทีเ่กนิกาํหนดชาํระน้อยกวา่ 3 เดอืน จาํนวน 190.31 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
89.70 จากมูลค่าลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นรวม-สุทธ ิและมลีูกหน้ีที่เกนิกําหนดชําระมากกว่า 12 เดอืน จํานวน 3.08 
ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.45 จากมูลค่าลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นรวม-สุทธ ิอย่างไรกต็ามบรษิทัฯ มนีโยบายการ
ตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูใหค้รอบคลุมลกูหน้ีทีค่า้งชาํระเกนิกวา่ 12 เดอืน  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มกีารตัง้
คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู จาํนวน 4.21 ลา้นบาท ซึง่ครอบคลุมลกูหน้ีกลุม่ดงักลา่วแลว้ทัง้จาํนวน 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นสทุธ ิณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 มจีาํนวน 229.69 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาํนวน 17.52 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.26 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นสุทธ ิณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 โดยลูกหน้ีการคา้ส่วน
ใหญ่เป็นลกูหน้ีที่ยงัไม่ถงึกําหนดชําระและลูกหน้ีทีเ่กนิกําหนดชําระน้อยกวา่ 3 เดอืน จํานวน 214.45 ลา้นบาทหรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 93.36 จากมูลค่าลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นรวม-สุทธ ิและมลีูกหน้ีที่เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดอืน 
จํานวน 3.59 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.56 จากมูลค่าลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นรวม-สุทธ ิโดยมกีารตัง้ค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสญูครอบคลุมลกูหน้ีกลุม่ดงักลา่วแลว้ทัง้จาํนวน 
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ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน  
ปี 2558 ปี 2557 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลกูหน้ีการค้า        

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 136.02 64.11 149.53 69.07 172.20 74.97 
เกนิกาํหนดชาํระ        

น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 3 เดอืน 54.29 25.59 52.00 24.02 42.25 18.39 
มากกวา่ 3 ถงึ 6 เดอืน 0.7 0.33 4.19 1.94 1.15 0.50 
มากกวา่ 6 ถงึ 12 เดอืน 2.21 1.04 0.84 0.39 0.51 0.22 
มากกวา่ 12 เดอืน 3.08 1.45 2.09 0.97 3.59 1.56 

รวมลกูหน้ีการค้า     196.30  92.52      208.65  96.38     219.70  95.65 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 4.21 1.98 3.42 1.58 4.93 2.15 
ลกูหน้ีการค้า - สทุธิ 192.09 90.54 205.23 94.80 214.77 93.50 
ลกูหน้ีอื่น 20.08 9.46 11.25 5.20 14.92 6.50 
รวมลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 212.17 100.00 216.48 100.00 229.69 100.00 

สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ประกอบด้วย สินค้าสําเร็จรูป และสินค้าระหว่างทาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้า
สําเรจ็รูปที่บรษิัทฯ สัง่ซื้อมาเพื่อขายให้กบัผู้รบัเหมาก่อสรา้งงานหลกัหรอืผู้รบัเหมางานระบบ ผู้จําหน่ายสนิค้าและ
ผูใ้ชง้านโดยตรง โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มจีาํนวน 236.75 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2557 จาํนวน 37.04 
ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 18.55 โดยมสีาเหตุจากการเพิม่ขึน้ของสนิคา้สาํเรจ็รปูและสนิคา้ระหวา่งทาง เน่ืองจากมกีารสัง่ซื้อ
สนิคา้เพิม่ขึน้ในชว่งไตรมาส 4 ปี 2558 เพือ่รอการสง่มอบในชว่งตน้ปี 2559 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบายในการตัง้ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้คงเหลอื โดยพจิารณาสนิคา้คงเหลอืทีเ่ขา้เงือ่นไข 3 
ขอ้ คอื  

1) สนิคา้ทีม่อีายตุัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป 

2) มกีารหมนุเวยีนต่อปีน้อยกวา่ รอ้ยละ 20 ของสนิคา้คงเหลอืต่อเน่ืองกนั 2 ปี 
3) มกีารหมุนเวยีนของสนิค้าคงเหลอืตามขอ้ 2) และนับต่อเน่ืองไปหลงัวนัสิน้งวดจนถึงวนัที่ผู้ตรวจสอบ

บญัชเีขา้ตรวจสอบหรอืสอบทานงบการเงนิ (ประมาณ 20 วนั หลงัวนัสิน้งวด) ยงัน้อยกว่า รอ้ยละ 20 
ของสนิคา้คงเหลอื 

สินค้าคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน  

ปี 2558 ปี 2557 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 199.54 84.28% 170.51 85.38% 205.96 83.57% 

สนิคา้ระหวา่งทาง 57.34 24.22% 47.08 23.57% 59.26 24.05% 

รวม 256.88 108.50% 217.59 108.95% 265.22 107.62% 

หกั คา่เผื่อมลูคา่สนิคา้ลดลง 20.13 8.50% 17.88 8.95% 18.77 7.62% 
รวมสินค้าคงเหลือ 236.75  100.00% 199.71  100.00%   246.45  100.00% 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  

สว่นที ่3 (14) การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝา่ยจดัการ     หน้า 168   

ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมในงบการเงนิรวมเสมือนเกิดขึ้นจากสมมติฐานการจดัทํางบการเงนิรวมเสมือน ที่เสมือนว่า    
ไฟร์วคิเตอร์เขา้ซื้อหุ้นสามญัรอ้ยละ 100 จากชิลแมทช์ และคิวทูเอส ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2557 โดยการออกหุ้น
สามญัจาํนวน 234.50 ลา้นหุน้มลูคา่หุน้ละ 2.62 บาท รวมเป็นเงนิจาํนวน 614.39 ลา้นบาท  

โดยณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และวนัที ่30 มถุินายน 2559 บรษิทัฯ มคีา่ความนิยมทัง้สิน้ 483.11 
ลา้นบาท โดยเกดิจากการทีบ่รษิทัฯ เขา้ทาํธุรกรรมซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดของชลิแมทชแ์ละควิทเูอส ทัง้น้ีคา่ความ
นิยม คอื ผลต่างระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนในการซือ้กบัสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้า โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

รายการ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 
2558 2557 2559 

สิง่ตอบแทนในการซือ้ 614.39 614.39 614.39 
หกั สนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้า 131.28 131.28 131.28 
ค่าความนิยม 483.11 483.11 483.11 

โครงสร้างเงินทนุจากงบการเงินรวมเสมือน 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 และ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2559 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจํานวน 367.54 
ลา้นบาท 247.89 ลา้นบาท และ 227.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมลดลงจํานวน 119.65 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 32.55 จาก  
ปี 2557 สาเหตุหลกัมาจาก การลดลงของเงนิปนัผลคา้งจ่ายเน่ืองจาก ณ สิน้ปี 2557 บรษิทัฯ มกีารปรบัปรุงโครงสรา้ง
ทุนของบรษิทัฯ โดยไดม้กีารจ่ายเงนิปนัผลให้กบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ซึ่งไดม้กีารจ่ายชําระบางส่วนในระหว่างปี 2557 
ทาํใหม้ยีอดคงคา้งปรากฏอยู ่ณ สิน้ปี อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯไดจ้า่ยชาํระเงนิปนัผลดงักลา่วแลว้ทัง้จาํนวนในปี 2558  

 ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2559 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมลดลงจํานวน 20.46 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 8.25 จากปี 2558
สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเจ้าหน้ีการค้า บรษิทัฯ ได้จ่ายชําระหน้ีการค้าให้กบัเจา้หน้ีก่อนกําหนดการชําระเงนิ 
เพือ่รบัสว่นลดคา่สนิคา้ ทาํใหม้ลูคา่เจา้หน้ีการคา้ลดลง ณ ชว่งงวดหกเดอืน 2559 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 และ ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2559          
มจีํานวน 1,054.91 ล้านบาท 1,122.00 ล้านบาทและ 1,125.03 ล้านบาท ตามลําดบั โดยณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จํานวน 67.09 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 6.36 จากปี 2557 สาเหตุหลกัมาจากสมมตฐิาน
การจดัทาํงบการเงนิรวมเสมอืนทีไ่ดท้าํการบนัทกึรายการเพิม่ทุนโดยบนัทกึลกูหน้ีค่าหุน้เสมอืนและทุนเสมอืนวา่บรษิทั
ฯ มกีารเพิม่ทุนตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 โดยแสดงเป็นสว่นหกัในสว่นของผูถ้อืหุน้รวมในปี 2557 ทาํใหส้ว่นของผูถ้อื
หุ้นในปีดงักล่าวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 และ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 บรษิัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจํานวน 
1,125.03 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 3.03 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 0.27 ซึ่งเป็นผลมา
จากบรษิทัฯ มผีลกาํไรสทุธแิละการจา่ยเงนิปนัผลในรอบผลการดาํเนินงานงวดหกเดอืนแรกของปี 2559 

14.3.3  ภาระผกูพนัด้านหน้ีสินจากงบการเงินรวมเสมือน  

 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 และ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ         
มหีน้ีสนิรวมจํานวน 367.54 ล้านบาท 247.89 ล้านบาท และ 227.43 ล้านบาท ตามลําดบั โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้ี
การค้าและเจ้าหน้ีอื่นซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 43.67 รอ้ยละ 74.33 และรอ้ยละ 69.08 จากหน้ีสนิรวม ตามลําดบั ซึ่ง
บรษิัทฯ มีภาระหน้ีสนิที่มีดอกเบี้ยได้แก่ เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจํานวน 30.06      
ล้านบาท 15.01 ล้านบาท และ 14.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.18 ร้อยละ 6.06 และร้อยละ 6.48        
จากหน้ีสนิรวม ตามลาํดบั 





บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  
 

-เอกสารแนบ- 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและผู้บริหารของบริษัท  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

1. รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุและผูบ้ริหารของบริษทั  

 

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุิทางการศึกษา /ประวตัิอบรม สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 1/ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

กรรมการและ
ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

1. นายถกล นนัธิราภากร 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 10 ต.ค. 2555 

71 - ปริญญาเอก  Col. Of BAd./ 

Accounting, MIS, Economics, 

University of Arkansas, USA 

- ปริญญาโท Col. Of BAd./MBA, 

University of Louisiana, Monroe, 

USA 

- ปริญญาตรี Business 

Administration /BS (Finance) West 

Liberty State Col., West Virginia 

- หลกัสตูร Audit Committee Program 

(ACP) รุ่นที่ 8 ปี 2548 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547 

- หลกัสตูร Directors Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 228 ปี 2559 

- หลกัสตูร Chairman Forum (R-CF) 

รุ่นที่ 1 ปี 2559 

- หลกัสตูร Ethical Leadership 

Program (ELP) รุ่นที่ 3 ปี 2559 

- - 2555 - ปัจจบุนั 

 

 

 

2555 - 2558 

2545 - ปัจจบุนั 

 

 

2548 - 2554 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณบดี คณะบญัชี
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารธรุกิจ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

(มหาชน) /ธรุกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณัฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตัง้ระบบดบัเพลิง 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย / สถานศกึษา 

บริษัท ราชธานีลสิซิ่ง จํากดั (มหาชน) / เช่าซือ้ 

 

 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย / สถานศกึษา 

 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุิทางการศึกษา /ประวตัิอบรม สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 1/ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

กรรมการและ
ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

2. นายวิรัฐ สขุชยั 

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการ
กรรมการผู้จดัการ (ธรุกิจระบบ
ดบัเพลิง ปรับอากาศและสขุาภิบาล) 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 25 พ.ย. 2555 

51 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (E-MBA) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
(นิด้า) 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ (การขายและ
การตลาด) มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ Class 

SET/2012 ปี 2555 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ Class 

204/2015 ปี 2558 

- หลกัสตูร Successful Formulation & 

Execution of Strategy (SFE)         

รุ่นที่ Class 24/2015 ปี 2558 

- หลกัสตูร Anti-Corruption for 

Executive Program (ACEP)         

รุ่นที่ Class 14/2015 ปี 2558 

- หลกัสตูร Role of the Chairman 

Program (RCP) รุ่นที่ Class 36/2015 

ปี 2558 

14.84% - 2555 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

2545 - 2555 

2540 - 2545 

 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและรักษาการ
กรรมการผู้จดัการ 
(ธรุกิจระบบดบัเพลิง
ปรับอากาศและ
สขุาภิบาล) 

ผู้จดัการทัว่ไป 

ผู้จดัการขาย 

 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

(มหาชน) /ธรุกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณัฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตัง้ระบบดบัเพลิง 
 

 

 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั /ธรุกิจขายปลีกและสง่ 
เช่า รับเหมาติดตัง้ระบบดบัเพลิง 
 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุิทางการศึกษา /ประวตัิอบรม สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 1/ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

กรรมการและ
ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

3. นางสิริมา เอี่ยมสกลุรัตน์ 

กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 9 พ.ค. 2544 

54 - ปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ 

Stanford  University, USA 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ Class 

SET/2012 ปี 2555 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ Class 

211/2015 ปี 2558 

- หลกัสตูร Successful Formulation & 

Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 

Class 24/2015 ปี 2558 

- หลกัสตูร Director Breakfast Talk 

(M-DBT) รุ่นที่ Class 1/2016 ปี 2559 

10.92% - 2544 - ปัจจบุนั 

 

 

2545 - ปัจจบุนั 

 

 

2532 –2559 

 

2532 - 2559 

 

 

2532 – ปัจจบุนั 

 

2549 – ปัจจบุนั 

2536 – ปัจจบุนั 

 

2533 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
 

 

กรรมการ 
 

 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
 

กรรมการ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

(มหาชน) /ธรุกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณัฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตัง้ระบบดบัเพลิง 
บริษัท  คิว ท ูเอส จํากดั / ธรุกิจขายสง่ ขาย
ปลีก ให้บริการซอ่ม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจภุณัฑ์
และหมกึพิมพ์ 

บริษัท ชิลแมทช์ จํากดั / นําเข้าและจําหน่าย
ระบบปรับอากาศและอปุกรณ์ 

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากดั /  

ธรุกิจให้บริการงานสว่นกลางและให้เช่า
อาคารสํานกังาน 

บริษัท ชาญณรงค์ โฮลดิง้ กรุป จํากดั / 

จําหน่ายเครื่องจกัรอตุสาหกรรม 

บริษัท บ้านเนินปาย จํากดั / ที่ดิน 

บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั /

อสงัหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) 

บริษัท สร้อยสวรรค์ จํากดั / อสงัหาริมทรัพย์ 

(ที่ดิน) 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุิทางการศึกษา /ประวตัิอบรม สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 1/ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

กรรมการและ
ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

4. นางวลีรัตน์ เชือ้บญุชยั 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ(ด้าน
ปฏิบตัิการ) 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 12 มิ.ย. 2550 

62 - ปริญญาตรี  คณะบริหารธรุกิจ สาขา
บญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ Class 

SET/2012 ปี 2555 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ Class 

205/2015 ปี 2558 

- หลกัสตูร Anti-Corruption for 

Executive Program (ACEP)         

รุ่นที่ Class 14/2015 ปี 2558 

- หลกัสตูร Financial Statements for 

Directors  (FSD) รุ่นที่ Class 

28/2015 ปี 2558 

1.44% - 2556 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2552 - 2558 

 

 

2550 – 2559 

 

2550 – 2559 

 

 

2550 - 2556 

 

2547 - 2555 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร และ
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ(ด้าน
ปฏิบตัิการ) 
กรรมการบริหาร 
 

 

กรรมการบริหาร 
 

กรรมการบริหาร 
 

 

กรรมการบริหาร 
 

ผู้จดัการทัว่ไป 

สายการเงินและ
บริหารทัว่ไป 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

(มหาชน) /ธรุกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณัฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตัง้ระบบดบัเพลิง
บริษัท โปรมาร์ค จํากดั / ธรุกิจขายเครื่องพิมพ์ 

หีบหอ่ บรรจภุณัฑ์ และบริการซอ่มแซม
บํารุงรักษา 
บริษัท ชิลแมทช์ จํากดั / นําเข้าและจําหน่าย
ระบบปรับอากาศและอปุกรณ์ 

บริษัท  คิว ท ูเอส จํากดั / ธรุกิจขายสง่ ขาย
ปลีก ให้บริการซอ่ม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจภุณัฑ์
และหมกึพิมพ์ 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั /ธรุกิจขายปลีกและ
สง่ ผลิตภณัฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตัง้
ระบบดบัเพลิง 
บริษัท  หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากดั / ธรุกิจ
ให้บริการงานสว่นกลางและให้เช่าอาคาร
สํานกังาน 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุิทางการศึกษา /ประวตัิอบรม สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 1/ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

กรรมการและ
ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

5. นายภาคภมูิ วอ่งไพฑรูย์ 

กรรมการ 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 9 พ.ค. 2544 

 

 

76 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์  สาขา
ไฟฟ้า มหาวิทยาลยั Illinois Institue 

of Technology, USA 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สาขา
ไฟฟ้า มหาวิทยาลยั Illinois Institue 

of Technology, USA 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548 

- หลกัสตูร Role of the Chairman 

Program (RCP) รุ่นที่ 36 ปี 2558 

- หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program (ACEP) รุ่นที่ 14 ปี 2558 

1.08% - 2544 - ปัจจบุนั 

 

 

2545 – 2559 

 

 

2542 – 2559 

 

2542 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
 

 

กรรมการ 
 

 

กรรมการ 
 

กรรมการ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

(มหาชน) / ธรุกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณัฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตัง้ระบบดบัเพลิง 
บริษัท  คิว ท ูเอส จํากดั / ธรุกิจขายสง่ ขาย
ปลีก ให้บริการซอ่ม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจภุณัฑ์
และหมกึพิมพ์  

บริษัท ชิลแมทช์ จํากดั / นําเข้าและจําหน่าย
ระบบปรับอากาศและอปุกรณ์ 

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากดั / ธรุกิจ
ให้บริการงานสว่นกลางและให้เช่าอาคาร
สํานกังาน 

6. นายโสตถิธร มลัลิกะมาส 

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 10 ต.ค. 2555 

54 - ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ 
University of Wisconsin , USA 

- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ 
University of Wisconsin , USA 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 102 ปี 2556 

- - 2555 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2555 - ปัจจบุนั 

 

 

2549  - 2552 

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

ประธานหลกัสตูร
เศรษฐศาสตร์
นานาชาติ 

คณบดี  

คณะเศรษฐศาสตร์ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

(มหาชน) /ธรุกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณัฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตัง้ระบบดบัเพลิง 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั / สถานศกึษา 

 

 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั / สถานศกึษา 

 

 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุิทางการศึกษา /ประวตัิอบรม สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 1/ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

กรรมการและ
ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

7. นางสาววรนชุ สไุพบลูย์พิพฒัน์ 

กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 10 ต.ค. 2555 

53 - ปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ Middle 

Tenessee State University, USA 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ Class 

SET/2012 ปี 2555 

- - 2555 - ปัจจบุนั 

 

 

 

2559 – ปัจจบุนั 

2559 – ปัจจบุนั 

2557 – ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุนั 

2552 – ปัจจบุนั 

2552 – ปัจจบุนั 

2551 – ปัจจบุนั 

2540 – ปัจจบุนั 

2530 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ  

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

First Senior Vice 

President 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

(มหาชน) /ธรุกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณัฑ์

วิศวกรรมอาคาร และติดตัง้ระบบดบัเพลิง 

บริษัท รักษาความปลอดภยั พีจีเอส จํากดั  

บริษัท พีจีเอส เซอร์วิส จํากดั 

บริษัท มิตร อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จํากดั  

บริษัท พิพฒัน์รุ่งเรือง จํากดั  

บริษัท แลนด์แอนด์วิว จํากดั  

บริษัท ย.ูลคักี ้จํากดั  

บริษัท เค.ที.เอสเตท จํากดั  

บริษัท มารวย ทาวน์ จํากดั  

บริษัท พิพฒัน์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั  

บมจ.ทิสโก้ ไฟแนลเชียลกรุ๊ป / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุิทางการศึกษา /ประวตัิอบรม สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 1/ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

กรรมการและ
ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

8. นายวสนัต์ นนัทขว้าง 
กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ
(ธรุกิจระบบทําความเย็น) 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 1 พ.ย. 2559 

50 - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     

พระนครเหนือ 

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    

พระนครเหนือ 

-  หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015      

ปี 2558 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 211/2015      

ปี 2558 

- หลกัสตูร Successful Formulation & 

Execution of Strategy (SFE)         

รุ่นที่ 24/2015 ปี 2558 

- หลกัสตูร Financial Statements for 

Directors (FSD) รุ่นที่ 28/2015        

ปี 2558 

4.81% - 2559 - ปัจจบุนั 

 

 

 

2558 – 2559 

2544 – 2558 

 

2557 – 2559 

 

กรรมการ และ
กรรมการผู้จดัการ
(ธรุกิจระบบทําความ
เย็น) 

กรรมการผู้จดัการ 
ผู้จดัการทัว่ไป 

 

กรรมการ 
 

 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

(มหาชน) /ธรุกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณัฑ์

วิศวกรรมอาคาร และติดตัง้ระบบดบัเพลิง 

 

บริษัท ชิลแมทช์ จํากดั / นําเข้าและจําหน่าย
ระบบปรับอากาศและอปุกรณ์ 

 

บริษัท  คิว ท ูเอส จํากดั / ธรุกิจขายสง่ ขาย
ปลีก ให้บริการซอ่ม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจภุณัฑ์
และหมกึพิมพ์บริษัท ชิลแมทช์ จํากดั 

 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุิทางการศึกษา /ประวตัิอบรม สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 1/ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

กรรมการและ
ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

9. นายธรรมนญู ตรีเพช็ร 
กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ
(ธรุกิจระบบพิมพ์ดิจิตลั) 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 1 พ.ย. 2559 

49 - ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ การจดัการ
ทัว่ไป มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015      

ปี 2558 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 211/2015      

ปี 2558 

- หลกัสตูร Successful Formulation & 

Execution of Strategy (SFE)         

รุ่นที่ 24/2015 ปี 2558 

- หลกัสตูร Financial Statements for 

Directors (FSD) รุ่นที่ 28/2015        

ปี 2558 

3.57% - 2559 - ปัจจบุนั 

 

 

 

2557 –2559 

 

2553 – 2559 

 

2545 - 2553 

 

 

 

กรรมการ และ
กรรมการผู้จดัการ
(ธรุกิจระบบพิมพ์ดิ
จิตลั) 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
และผู้จดัการทัว่ไป 

ผู้จดัการขาย 

 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

(มหาชน) /ธรุกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณัฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตัง้ระบบดบัเพลิง 
 

บริษัท ชิลแมทช์ จํากดั / นําเข้าและจําหน่าย
ระบบปรับอากาศและอปุกรณ์ 

บริษัท  คิว ท ูเอส จํากดั / ธรุกิจขายสง่ ขาย
ปลีก ให้บริการซอ่ม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจภุณัฑ์
และหมกึพิมพ์ 

 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุิทางการศึกษา /ประวตัิอบรม สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 1/ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

กรรมการและ
ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

10. นายสพุจน์ เธียรวฒุิ 

กรรมการและกรรมการอิสระ 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 1 พ.ย. 2559 

50 - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท Information and Computer 

Sciences Toyohashi University of 

Technology ญี่ปุ่ น 

- ปริญญาเอก Electronic Engineering 

The University of Tokyo ญี่ปุ่ น 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014           

ปี 2557 

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance 

Directors (FND) รุ่นที่ 20/2005 ปี 2548 

- - 2555 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

 

 

2558 – 2559 

 

2557 – 2557 

 

 

2555 – 2557 

 

 

2550 - 2554 

กรรมการ 
กรรมการ 
ที่ปรึกษาอธิการบดี 

ผู้ อํานวยการโครงการ
ร่วมมือระหวา่งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์กบั
ภาคอตุสาหกรรม 

กรรมการอิสระ 
 

รองกรรมการผู้จดัการ
สายงานกลยทุธ์องค์กร 
ผู้ช่วยอธิการบดี      

(ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ยทุธศาสตร์) 
ผู้ อํานวยการ 

บริษัท บลฟูินิกซ์อินโนเวชัน่ จํากดั  

บริษัท เอทีพี 30 จํากดั (มหาชน)  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

บริษัท ชิลแมทช์ จํากดั / นําเข้าและจําหน่าย
ระบบปรับอากาศและอปุกรณ์ 

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรม
โทรคมนาคม 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุิทางการศึกษา /ประวตัิอบรม สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 1/ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

กรรมการและ
ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

11. นางวรินกาญจน์ ธีระอมัรานนท์ 

ผู้ อํานวยการสายงานบริหารทัว่ไป 

เลขานกุารบริษัท และผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการ (กํากบัดแูล
กิจการ) 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 1 ม.ค. 2557 

51 - ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ สาขา
การบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

- หลกัสตูร How to Develop a Risk 

Management (HRP) รุ่นที่ Class 

8/2015 ปี 2558 

- หลกัสตูร Company Secretary 

Program (CSP) รุ่นที่ Class 72/2016 

ปี 2559 

- หลกัสตูร Company Reporting 

Program (CRP) รุ่นที่ Class 16/2016 

ปี 2559 

- หลกัสตูร Effective Minute Taking 

Plan (EMT) รุ่นที่ Class 36/2016     

ปี 2559 

0.20% - 2559 – ปัจจบุนั 

2558 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2557 - 2558 

 

2556 - 2556 

2548 - 2556 

เลขานกุารบริษัท 

ผู้ อํานวยการสายงาน
บริหารทัว่ไป และ
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ            
(กํากบัดแูลกิจการ) 
ผู้จดัการทัว่ไป     

(สายงานสนบัสนนุ) 

ผู้จดัการทัว่ไป 

หวัหน้าวางแผน
นโยบายและ
ทรัพยากรบคุคล 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

(มหาชน) /ธรุกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณัฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตัง้ระบบดบัเพลิง 
บริษัท  หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากดั / ธรุกิจ
ให้บริการงานสว่นกลางและให้เช่าอาคาร
สํานกังาน 

12. นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑรูย์ 

ผู้ อํานวยการสายการเงิน 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 16 มี.ค. 2559 

42 - บริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- นิติศาสตร์บณัฑิต นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- บญัชีมหาบณัฑิต การบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Graduate Diploma Global 

Entrepreneurships & E-commerce 

York College of Information & 

Technology, Ontario, Canada 

0.00% - 2559 –  ปัจจบุนั 

 

2555 – 2559 

 

2552 - 2555 

ผู้ อํานวยการสายงาน
การเงิน 

เจ้าหน้าที่บริหารสาย
งานบญัชีและการเงิน 

ผู้จดัการฝ่าย
ตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

(มหาชน) /ธรุกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณัฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตัง้ระบบดบัเพลิง 
บริษัท ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท สวอท ออดิท จํากดั 

หมายเหต ุ: 1/ สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ภายหลงัการรบัโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทั ชลิแมทช ์จาํกดั และบรษิทัยอ่ย อา้งองิขอ้มลูการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่4 ตุลาคม 2559 (รายละเอยีดตามสว่นที ่2 (7) ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้) 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

2.   รายละเอียดเกี่ยวกบัเลขานุการบริษทั  

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 
วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุิทางการศึกษา /ประวตัิอบรม สดัส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

1. นางวรินกาญจน์  ธีระอมัรานนท์ 
ผู้ อํานวยการสายงานบริหารทัว่ไป 
เลขานกุารบริษัท และ              
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ           
(กํากบัดแูลกิจการ)                    
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 26 ก.พ. 2559 

51 - ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ    
สาขาการบญัชี สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล 

- หลกัสตูร How to Develop a Risk 
Management (HRP) รุ่นที่ Class 
8/2015 ปี 2558 

- หลกัสตูร Company Secretary 
Program (CSP) รุ่นที่ Class 
72/2016 ปี 2559 

- หลกัสตูร Company Reporting 
Program (CRP) รุ่นที่ Class 
16/2016 ปี 2559 
หลกัสตูร Effective Minute Taking 
Plan (EMT) รุ่นที่ Class 36/2016   
ปี 2559 

0.20% - 2559 – ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 

 
 
 

2557 - 2558 
 
 

2556 - 2556 
2548 - 2556 

เลขานกุารบริษัท 
ผู้ อํานวยการสายงาน
บริหารทัว่ไป และผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการ 
(กํากบัดแูลกิจการ) 
ผู้จดัการทัว่ไป       
(สายงานสนบัสนนุ) 
 
ผู้จดัการทัว่ไป 
หวัหน้าวางแผนนโยบาย
และทรัพยากรบคุคล 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 
(มหาชน) /ธรุกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณัฑ์
วิศวกรรมอาคาร และติดตัง้ระบบดบัเพลิง 
 
 
 
 
 
บริษัท  หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากดั / ธรุกิจ
ให้บริการงานสว่นกลางและให้เช่าอาคาร
สํานกังาน 

หน้าที่ความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 
1) ดแูลและใหค้าํแนะนําเบือ้งตน้แก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบักฎเกณฑ ์และกฎหมายต่างๆ ทีค่ณะกรรมการจะตอ้งทราบ  

2) ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ รบัผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บนัทกึรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองที่
ประชุมดงักล่าว  

3) จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารสาํคญัของบรษิทั ไดแ้ก่  
3.1)  ทะเบยีนกรรมการ 
3.2) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาํปีของบรษิทั  
3.3) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

4) การเกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร (หมายถงึ กรรมการและผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีร่ายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหบ้รษิทัทราบ)  
5) ดาํเนินการและรบัผดิชอบอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ลขานุการบรษิทัพน้จากตาํแหน่งหรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัคนใหมภ่ายในเกา้สบิวนั นบัแต่วนัทีเ่ลขานุการบรษิทัคนเดมิพน้จากตําแหน่ง หรอืไม่
อาจปฏบิตัหิน้าที ่และใหค้ณะกรรมการมอีํานาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนในช่วงเวลาดงักล่าว (ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  

- เอกสารแนบ 1 - 

3. ข้อมลูการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัที่เกี่ยวข้อง  

รายชื่อ บริษทั 

บริษทัที่เกี่ยวข้อง 

  บ
ริษ

ทั 
หา

ญ
เอ
น็ยิ

เนี
ยริ่

ง จ
าํก

ดั 

  บ
ริษ

ทั 
ชา

ญ
ณ
รง
ค ์
โฮ
ลดิ้

ง ก
รปุ

 จ
าํก

ดั 

  บ
ริษ

ทั 
บ้า

นเ
นิน

ปา
ย 
จาํ

กดั
 

  บ
ริษ

ทั 
มา

เธ
อร

แ์ล
นด

 ์พ
รอ็

พเ
พอ

รต์ี้
 จ
าํก

ดั 

  บ
ริษ

ทั 
สร้

อย
สว

รร
ค ์
จาํ

กดั
 

  บ
ริษ

ทั 
บล

ฟูินิ
กซ

อ์ิน
โน

เว
ชัน่

 จ
าํก

ดั 

  บ
ริษ

ทั 
เอ
ทีพี

 3
0 
จาํ

กดั
 (ม

หา
ชน

) 

  บ
มจ

. ร
าช

ธา
นีลิ

สซิ่
ง 

  บ
ริษ

ทั 
เค

.ที
.เอ

สเ
ตท

 จ
าํก

ดั 

 บ
ริษ

ทั 
รกั

ษา
คว

าม
ปล

อด
ภยั

 พี
จีเ
อส

 จ
าํก

ดั 

  บ
ริษ

ทั 
พิพ

ฒั
น์ 
พร

อ็พ
เพ
อร

ต์ี้ 
จาํ

กดั
 

  บ
ริษ

ทั 
พิพ

ฒั
น์ร

ุ่ งเ
รือ

ง จ
าํก

ดั 

  บ
ริษ

ทั 
มา

รว
ย 
ทา

วน์
 จ
าํก

ดั 

  บ
ริษ

ทั 
มิต

ร อิ
นช

วัร
นัซ

 ์โบ
รก

เก
อร

 ์จ
าํก

ดั 

  บ
ริษ

ทั 
ย.ู
ลคั

กี้ 
จาํ

กดั
 

  บ
ริษ

ทั 
แล

นด
แ์อ

นด
ว์ิว

 จ
าํก

ดั 

   
บริ

ษทั
 พี
จีเ
อส

 เซ
อร

ว์ิส
 จ
าํก

ดั 

1. นายถกล  นนัธริาภากร X , /          /          

2. นายวริฐั  สขุชยั / , // , ///                    

3. นางสริมิา  เอีย่มสกุลรตัน์ / , // //   / / / /             

4. นางวลรีตัน์  เชือ้บุญชยั / , // , ///      

 

             

5. นายภาคภมู ิ วอ่งไพฑรูย ์ / /                   

6. นายโสตถธิร  มลัลกิะมาส /                    

7. นางสาววรนุช  สไุพบลูยพ์พิฒัน์ /           / / / / / / / / / 

8. นางวรนิกาญจน์  ธรีะอมัรานนท ์ ///                    

9. นายวสนัต ์ นนัทขวา้ง /, //, ///                    

10. นายธรรมนูญ ตรเีพช็ร /, //, ///                    

11. นายสพุจน์ เธยีรวฒุ ิ /        / /           

12. นายวศิษิฏ ์ วชริลาภไพฑรูย ์ ///                    

หมายเหต ุ:  X  =  ประธานกรรมการ /  =  กรรมการ       //  =  กรรมการบรหิาร ///  =  ผูบ้รหิาร  



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  
 

-เอกสารแนบ- 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 2 - 

รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บรษิทัใชบ้รกิารหน่วยงานภายนอก (Outsource) ไดแ้ก่ บรษิทั อลัทมิา แอดไวเซอร ีจาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั ซึง่ไดม้อบหมายใหบุ้คคลดงัต่อไปนี้ เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน
ของบรษิทั  

ชือ่-นามสกุล /  

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ /  
ตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่นการถอื
หุน้ในบรษิทั 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตาํแหน่ง ชือ่หน่วยงาน / บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

1. นางสาวชลฎา ธรีะพฒันานนท ์

 วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้  
 26 กุมภาพนัธ ์2559 

 Senior Internal Audit Manager  

47 คณุวฒุิทางการศึกษา 
 ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ 

สาขาการบญัชกีารเงนิ   

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัรบณัฑติ  

ดา้นการสอบบญัช ี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ 

สาขาการบญัช ี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
เลขทะเบยีน 4994 
 
การอบรมสมัมนา / วฒุิบตัร / 
ประกาศนียบตัร 
 โครงการอบรมเพือ่รบัวฒุบิตัรดา้นการ

ตรวจสอบภายใน รุน่ที ่3 

 หลกัสตูร COSO 2013 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 2553 - ปจัจุบนั 

 

2548 - 2553 

 

2540 - 2548 

 

 

 

 

 

 
 

2534 - 2539 

Senior Manager 

 

Manager 

 

Accounting and 

Finance Department 

Manager 

 

 

 

 

 
Audit Manager 

- Ultima Advisory Co., Ltd. / ธุรกจิ 
ตรวจสอบบญัชแีละตรวจสอบภายใน 

- Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos 
 Advisory Co., Ltd. / ธุรกจิทีป่รกึษา  

- Sensient Technologies (Thailand) 
Ltd. / ธุรกจินําเขา้ สง่ออก และขาย 
เคมภีณัฑ ์เครือ่งหอม ส ีเครือ่งปรุงรส  

ทีใ่ชใ้นการผลติอาหาร เครือ่งสาํอาง  
ยา และใหบ้รกิารดา้นเทคนิค 

- Amex Team Advertising Group / 
ใหบ้รกิารเกีย่วกบังานโฆษณา 

- Gilberte Reed Co., Ltd. / ธุรกจิทีป่รกึษา 
- Ernst & Young Office Limited / 

ธุรกจิตรวจสอบบญัช ี

 

 

 

 

 

 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 2 - 

ชือ่-นามสกุล /  

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ /  
ตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่นการถอื
หุน้ในบรษิทั 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตาํแหน่ง ชือ่หน่วยงาน / บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

2. นางสาวสวุมิล เทีย่งแท ้

 วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้  
26 กุมภาพนัธ ์2559 

 Senior Internal Audit Manager  

47 คณุวฒุิทางการศึกษา 
 ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ   

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
เลขทะเบยีน 7069 
 
การอบรมสมัมนา / วฒุิบตัร / 
ประกาศนียบตัร 
 หลกัสตูร COSO 2013 

 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 2553 - ปจัจุบนั 

 

2543 - 2553 

 

 

2534 - 2542 

 

 

Senior Manager 

 

Partner 

 

 

Assistant Accounting 

Supervisor 

 

- Ultima Advisory Co., Ltd. /  
ธุรกจิตรวจสอบบญัชแีละตรวจสอบภายใน 

- บริษทั สวอท แอดไวเซอรี่ เซอรว์ิส 
จาํกดั / ธุรกจิตรวจสอบบญัชแีละวาง
ระบบบญัช ี 

- บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) /
จาํกดั / ธุรกจิผลติและจาํหน่ายส ี

 

รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษทั  

-ไมม่-ี 

 



บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จาํกดั (มหาชน)  
 

-เอกสารแนบ- 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
 

บริษทั ชิลแมทช์ จํากดั และบริษทัย่อย 
 
 

 

 

 

แบบประเมินน้ี จดัทาํโดยคณะกรรมการบริษทั 
ซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคดิและวตัถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความสําคญัอย่างยิ่งสําหรับบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีมี
ประชาชนเป็นผูถื้อหุน้ โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหาย ต่าง 
ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ี
จะต้องดําเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการ
ดาํเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจดัทาํบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพฒันาแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษทัใชเ้ป็น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ยตนเอง  

แบบประเมินน้ี ไดจ้ดัทาํตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และนาํมาปรับให้
เขา้ใจง่ายข้ึน รวมทั้งเหมาะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงคาํถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกบั
แนวทางของ COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและ
เห็นภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การนําไปใช้ 
บริษทัควรใช้แบบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพ่ิมเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสําคญั   การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัดว้ย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็น มีความเขา้ใจตรงกนั  และ
สามารถกาํหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้  

การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยูบ่นพื้นฐานของการปฏิบติัจริง  หากประเมินแลว้พบวา่ 
บริษทัยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพยีงพอในขอ้ใด (ไม่วา่จะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น หรือมีแลว้แต่ยงั
ไม่เหมาะสม)  บริษทัควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย  

 
                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบันผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   
สถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน  (Financial Executives 
Institute หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบนันกั
บญัชีเพ่ือการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 



   

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกั
ความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองดงักล่าว โดยระบุไว้
ในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ดาํเนินธุรกิจ 

   

1.2   มีขอ้กาํหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สาํหรับผูบ้ริหารและ
พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2 มีขอ้กาํหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัป
ชนัอนัทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้ 
       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน 

ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ใหพ้นกังานลง
นามรับทราบขอ้กาํหนดและบทลงโทษเป็นประจาํทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ 
code of conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 

 

 

   

                                           
2 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ไดมี้ขอ้กาํหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
ระบุไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษทัทุกคนไดรั้บทราบ และ
ถือปฏิบติัเป็นวินยัการทาํงาน โดยใหบุ้คลากรทุกระดบัของบริษทั ลงนามรับทราบ
และเขา้ใจเพื่อถือเป็นแนวทางประกอบการปฏิบติัตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดก้าํหนดระเบียบ และขอ้กาํหนดวา่การบริหารงานบุคคล เพื่อ
มีบทลงโทษตามความเหมาะสม หากมีผูท่ี้ละเวน้ไม่ปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัดงักล่าว 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติั (compliance unit)  
1.3.2  การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
1.3.3  การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

คาํอธิบาย 

    บริษทัไดว้า่จา้งผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร คือ บริษทัไอษธ์วิน 
เพื่อทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ ประเมิน และติดตามกระบวนการปฏิบติังานของบริษทั 
ตามแผนการตรวจสอบท่ีกาํหนดไว ้เพื่อหาแนวทางป้องกนั และแกไ้ขขอ้สงัเกตท่ี
ตรวจพบ และมีหน่วยงานบริหารความเส่ียง และควบคุมภายใน เพื่อเขา้มา
ตรวจสอบ กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของพนกังานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทั  

    บริษทัไดก้าํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้นในทุกหน่วยงานมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบกาํกบัดูแล และส่งเสริมใหพ้นกังานบงัคบับญัชาปฏิบติัตามคู่มือการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัอยา่งทัว่ถึง และไดก้าํหนดแนวทางในการประเมินตนเองโดยผูบ้ริหาร
และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ ท่ี
มิไดก้าํหนดจรรยาบรรณของบริษทั 

   



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความ

ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1  มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ี

เหมาะสม 
 1.4.2  มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3  มีการแกไ้ขการกระทาํท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษา

จรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
คาํอธิบาย 

บริษทัไดก้าํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้นในทุกหน่วยงานมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ
กาํกบัดูแล และส่งเสริมใหพ้นกังานบงัคบับญัชาปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั
อยา่งทัว่ถึง และสนบัสนุนใหผู้บ้ริหาร และพนกังาน มีการสอบถามกรณีมีขอ้สงสยั 
หรือขอ้งใจเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหาร 
และพนกังานทุกคนร้องเรียน เม่ือพบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม หรือขดัต่อ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้กล่องรับขอ้ร้องเรียน   
(Complain Box) หรือสอบถามขอ้ขอ้งใจไดท่ี้ฝ่ายบริหารศกัยภาพองคก์ร ทั้งน้ี 
บริษทัไดก้าํหนดระเบียบ และขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล เพื่อมี
บทลงโทษตามความเหมาะสม หากมีผูท่ี้ละเวน้ไม่ปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัดงักล่าว 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าทีก่าํกบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ
ดําเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1   มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้
สงวนสิทธ์ิอาํนาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

คาํอธิบาย 

บริษทัมีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึง
ผา่นการอนุมติัของท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (แลว้แต่
กรณี) นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การกาํหนดอาํนาจอนุมติัในการดาํเนินงาน และการเขา้
ทาํธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั (Delegation of Authority)ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึง
ผา่นการอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

   

2.2   คณะกรรมการกาํกบัดูแลใหมี้การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน
และวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหท่ี้ประชุมผูจ้ดัการฝ่าย (Management 
Committee) จดัทาํเป้าหมาย และแผนงานประจาํปีของบริษทั เพื่อขออนุมติัต่อ
คณะกรรมการบริษทั รวมทั้งมีการกาํหนดเป้าหมาย และแผนงาน (Business Plan) 
ของแต่ละฝ่าย และกาํหนดใหร้ายงานผลการดาํเนินงานในท่ีประชุมผูจ้ดัการฝ่าย 
(Management Committee) เป็นประจาํทุกเดือน 

   

2.3   คณะกรรมการกาํกบัดูแลใหบ้ริษทักาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีสาํคญั
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และ
ผูรั้บผดิชอบต่อรายงานทางการเงิน 

คาํอธิบาย 

บริษทัมีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
รวมทั้งมีการกาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผา่นการอนุมติัของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (แลว้แต่กรณี) โดยการกาํหนด
ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

   



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการ ไดมี้การพิจารณาและคาํนึงถึง
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พรบ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ พรบ.บริษทัมหาชน จาํกดั  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ี
เป็นประโยชนต่์อบริษทั หรือสามารถขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ือง
นั้นๆได ้

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการของบริษทัเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย
กาํหนด ตลอดจนมีความหลากหลายทั้งดา้นความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดย
คณะกรรมการของบริษทัสามารถวา่จา้งท่ีปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม ซ่ึงในการดาํเนินการแต่งตั้งท่ีปรึกษา และ
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ตอ้งผา่นการพิจารณา และอนุมติัตามขั้นตอน 

   

2.5   คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถ
น่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพล
ต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจาํนวนท่ีเหมาะสม
เพียงพอ 

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน โดยมี
กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่านทาํหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระทุกท่าน 
เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและความน่าเช่ือถือ รวมถึงมีคุณสมบติัเป็นไปตาม
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถ
ทาํหนา้ท่ีในการสอบทาน ความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัได ้

   

2.6  คณะกรรมการกาํกบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมิน
ความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

 

 

   



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจหนา้ท่ี 
และความรับผดิชอบใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงครอบคลุมถึงการสอบทานใหมี้ระบบบริหารความเส่ียง และ
มาตรการจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม และการสอบทานกระบวนการภายใน
เก่ียวกบัการรับแจง้เบาแสะและการรับขอ้ร้องเรียน และใหบ้ริษทัมีระบบตรวจสอบ
ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และกาํกบัใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบติัตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมีรายงานการตรวจติดตามต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะ
จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ
บริษทั ซ่ึงจะครอบคลุมถึงความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการส่ังการและ 
ความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพือ่ให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การกาํกบัดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1  ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและ
กฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น 
แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีสาํคญั ซ่ึงทาํใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุล
ระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมี
สายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้โครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยโครงสร้างการจดัการของบริษทั 
ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการ
กาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
รวมถึง กรรมการผูจ้ดัการท่ีชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ี บริษทัได้
กาํหนดโครงสร้างองคก์รโดยแบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ สายงานขาย 
สายงานการเงิน สายงานบริหารทัว่ไป และสายงานสนบัสนุนวิศวกรรม 
นอกจากน้ี บริษทัไดใ้หห้น่วยงานตรวจสอบภายใน ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

   

3.2   ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

คาํอธิบาย 

ผูบ้ริหารระดบัสูงไดก้าํหนดใหมี้การรายงานตามสายการบงัคบับญัชาตาม
โครงสร้างการจดัการท่ีชดัเจน รวมถึงไดร้ะบุสายการรายงานไวใ้นเอกสาร Job 
Description ของแต่ละตาํแหน่งงาน นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การกาํหนดอาํนาจ
อนุมติัในการดาํเนินงาน และการเขา้ทาํธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั (Delegation of 
Authority) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงผา่นการอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั 

 

   



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.3   มีการกาํหนด มอบหมาย และจาํกดัอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่ง
เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน  

คาํอธิบาย 

บริษทัมีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึง
ผา่นการอนุมติัของท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (แลว้แต่
กรณี) อีกทั้ง บริษทัไดมี้การกาํหนดอาํนาจอนุมติัในการดาํเนินงาน และการเขา้ทาํ
ธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั (Delegation of Authority) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึง
ผา่นการอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั นอกจากน้ี บริษทัมีการจดัทาํ 
Job Description เพื่อกาํหนดหนา้ท่ีของพนกังานแต่ละตาํแหน่งไวอ้ยา่งชดัเจนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีมี่ความรู้ความสามารถ 

 คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1   บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบาย
และวิธีการปฏิบติันั้นอยา่งสมํ่าเสมอ 

คาํอธิบาย 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของ
บริษทั โดยการคดัสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ท่ีมีพฤติกรรมในการทาํงานอยา่งมือ
อาชีพ และไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถใหมี้ประสิทธิภาพในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ
อยา่งต่อเน่ือง และไดม้อบหมายใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีวางแผนติดตาม 
ประเมินผล ใหข้อ้มูลป้อนกลบั และสนบัสนุนการพฒันาพนกังานอยา่งเสมอภาค 
รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2   บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลั
ต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่
บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและ
พนกังานทราบ 

คาํอธิบาย 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล โดยในการใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็น
ธรรม ดว้ยความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆ โดยสอด
รับกบัคุณภาพผลสาํเร็จของงาน ทศันคติ และศกัยภาพของพนกังาน รวมถึงการ
ใหร้างวลัและ 

การลงโทษพนกังานดว้ยความเสมอภาค ซ่ึงผลการประเมินจะใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาการเล่ือนตาํแหน่ง การปรับเงินเดือน และการจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) พร้อมทั้งส่ือสารขอ้มูล ข่าวสาร ท่ีเก่ียวขอ้งให้
พนกังานไดรั้บรู้และเกิดความเขา้ใจท่ีดีต่อองคก์ร 

   



4.3   บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาํหรับการขาดบุคลากร
ท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

คาํอธิบาย 

บริษทัมีนโยบายการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในตาํแหน่งงานท่ีมีความสาํคญัใหม้าทาํงานใหแ้ก่บริษทัอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยมีการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการในการทาํงานแก่บุคลากร
เหล่านั้นในระดบัท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัมีการกาํหนดแนวปฏิบติักรณีขาด
บุคลากร เช่น การมอบหมายใหห้วัหนา้งานเป็นผูรั้บผดิชอบงานแทน การ
มอบหมายใหผู้มี้ตาํแหน่งสูงกวา่เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัแทน เป็นตน้ 

   

4.4   บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน 
เช่น การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

คาํอธิบาย 

บริษทัมีกระบวนการพฒันา ผูบ้ริหารและพนกังานอยา่งต่อเน่ือง โดยการกาํหนด
แผนการอบรมประจาํปี เพือ่ใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษทัมีโอกาสใน
การศึกษาเพิ่มเติมในระดบัต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการ
อบรม สมัมนา ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ท่ีจดัข้ึนภายในองคก์ร และหน่วยงาน
ภายนอก นอกจากน้ีบริษทัใหโ้อกาสผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ไดแ้สดง
ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีโดยใหมี้ผลตอบแทนการทาํงานท่ีเหมาะสม และสร้าง
แรงกระตุน้ในการทาํงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน และโบนสัตามความเหมาะสม 

   

4.5  บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (succession plan)    
ท่ีสาํคญั 

คาํอธิบาย 

บริษทัมีกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่งท่ีสาํคญั โดยจดัใหมี้การส่งเสริม
ใหก้ารพฒันาในดา้นต่างๆ กาํหนดเป็นแผนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง 
(succession plan) มีการประเมินความคืบหนา้ของการพฒันา โดยคณะกรรมการท่ี
ปรึกษา ปีละ 2 คร้ัง 

   

 

 



5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ขององค์กร 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1  คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้
บุคลากร 
ทุกคนมีความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหมี้การปรับปรุง
แกไ้ขกระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจาํเป็น 

คาํอธิบาย 

บริษทัไดก้าํหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานของทุกคนตอ้งศึกษาการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี มาตรฐานและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัโดยละเอียดถ่ี
ถว้น และปฏิบติังานตามอยา่งเคร่งครัด ถือเป็นวินยัในการปฏิบติังาน ผูท่ี้ละเวน้
ยอ่มถูกสอบสวนและลงโทษทางวินยัตามความเหมาะสม โดยบริษทัมีแนวทางใน
การวางรากฐานใหบุ้คลากรของบริษทัมีความรู้ความเขา้ใจ และใหค้วามร่วมมือใน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีรายงานการรับหรือเบิกจ่าย
ตามท่ีเป็นจริง ถูกตอ้ง สมํ่าเสมอ รวดเร็ว มีการสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ และมีการ
ปฏิบติัตามระบบท่ีกาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

   

5.2   คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้าง
แรงจูงใจ และการใหร้างวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติั
ตาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของ
บริษทั 

คาํอธิบาย 

บริษทัมีการกาํหนดแผนงานโดยรวมและแผนงานของแต่ละหน่วยงานตาม
แผนงานประจาํปี โดยมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาประเมินผลการ
ปฏิบติังาน โดยอา้งอิงจากดชันีวดัผลงานหลกั (KPI) ท่ีชดัเจน ซ่ึงการกาํหนด
หลกัเกณฑด์งักล่าว ไดค้าํนึงถึงแผนงานและเป้าหมายโดยรวม ผลงาน 
ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นในงาน รวมถึงการปฏิบติัตาม Code of 
Conduct  

   



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.3   คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยเนน้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จของหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 

คาํอธิบาย 

บริษทัสนบัสนุนใหบุ้คลากรของบริษทัทุกคนแสดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี ตาม
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังาน โดยอา้งอิงจากดชันีวดัผลงาน
หลกั (KPI) ท่ีชดัเจน รวมถึงการปฏิบติัตาม Code of Conduct โดยใหมี้
ผลตอบแทนการทาํงานท่ีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุน้ในการทาํงาน 

   

5.4  คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมาก
เกินไปในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

คาํอธิบาย 

บริษทัไดมี้การกาํหนด Job Description ของแต่ละตาํแหน่งงาน และหลกัเกณฑ์
การพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังาน โดยอา้งอิงจากดชันีวดัผลงานหลกั (KPI) 
ท่ีชดัเจน และเหมาะสม เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษทัรับทราบถึง
เป้าหมายและความคาดหวงัของบริษทั โดยบริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารและพนกังานเป็นประจาํ ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะแจง้ผลการประเมินและ
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงใหพ้นกังานรับทราบ เพื่อท่ีจะพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังาน โดยอา้งอิงจากดชันีวดัผลงานหลกั (KPI) ใหมี้
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และศกัยภาพของบุคลากร เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดแรงกดดนัต่อพนกังานในการปฏิบติังาน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรกาํหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1   บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และ
เหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการ
เงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และ
เปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

คาํอธิบาย 

งบการเงินปี 2558 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดรั้บการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชก้บับริษทัท่ีเขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าว 

   

6.2  บริษทักาํหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพจิารณาถึงปัจจยัท่ี
สาํคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

คาํอธิบาย 

บริษทัไดจ้ดัเตรียมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยทั้งรายปีและรายไตรมาส 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดก้าํหนด
นโยบายบญัชีท่ีสาํคญัและเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
โครงสร้างการถือหุน้และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

   

6.3  รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

คาํอธิบาย 

งบการเงิน ปี 2558 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดรั้บการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชก้บับริษทัท่ีเขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าว ทั้งน้ีในการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

   



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ไดร้วมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบั
จาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียง
จากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็อนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน และ
พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํ และการนาํเสนองบการเงิน
โดยถูกตอ้งตามควรของบริษทั 

6.4  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสาร
นโยบาย การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบ
และถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

คาํอธิบาย 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการบริหารจดัการความเส่ีย เพือ่วิเคราะห์ความเส่ียงและ
ระดบัความเส่ียงต่างๆ ประเมินผลกระทบ กาํหนดผูรั้บผดิชอบ และกาํหนดแนว
ทางการจดัการความเส่ียงดงักล่าว โดยมีการติดตามปรับปรุงกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1  บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทั้ง
ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

คาํอธิบาย 

บริษทัไดด้าํเนินการจดัใหมี้การประเมินความเส่ียงขององคก์ร (Risk  Assessment) 
โดยไดร่้วมกบัผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานในการวิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดผลกระทบต่อบริษทั โอกาสในการเกิดความเส่ียง และประเมินผลกระทบหาก
ความเส่ียงดงักล่าวเกิดข้ึน โดยกาํหนดผูรั้บผดิชอบ และกาํหนดแนวทางการ
จดัการความเส่ียงดงักล่าวในองคก์ร และหน่วยงานต่างๆ และรายงานใหแ้ก่ฝ่าย
จดัการ รับทราบ และดาํเนินการติดตามปรับปรุงกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
ต่อเน่ือง 

   

7.2   บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การดาํเนินงาน การ
รายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

คาํอธิบาย 
บริษทัไดด้าํเนินการจดัใหมี้การประเมินความเส่ียงขององคก์ร (Risk  Assessment) 
โดยไดร่้วมกบัผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานในการวิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดผลกระทบต่อบริษทั ทั้งท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร โดย
พิจารณาในดา้นต่างๆ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ดา้นกลยทุธ์ ดา้นองคก์ร ดา้นธุรกิจ ดา้นการ
ดาํเนินงาน และดา้นการเงิน 

   

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง 

คาํอธิบาย 
ในการการประเมินความเส่ียงขององคก์ร (Risk  Assessment) หน่วยงานของ
บริษทัไดร่้วมกบัผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานในการวิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ ท่ี
อาจเกิดผลกระทบต่อบริษทั โอกาสในการเกิดความเส่ียงและประเมินผลกระทบ
หากความเส่ียงดงักล่าวเกิดข้ึนในระดบัองคก์รและฝ่ายงานต่างๆ นอกจากน้ีในการ
ดาํเนินการจดัการความเส่ียงดงักล่าว จะมีการติดตามกบัผูบ้ริหารของแต่ละ
หน่วยงานเพ่ือดาํเนินการตามแผนจดัการความเส่ียงดงักล่าวดว้ย 

   



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.4   บริษทัไดป้ระเมินความสาํคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิด
เหตุการณ์ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

คาํอธิบาย 

ในการการประเมินความเส่ียงขององคก์ร (Risk  Assessment) หน่วยงานของ
บริษทัไดร่้วมกบัผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานในการวิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ ท่ี
อาจเกิดผลกระทบต่อบริษทั โอกาสในการเกิดความเส่ียงและประเมินผลกระทบ
หากความเส่ียงดงักล่าวเกิดข้ึนในระดบัองคก์รและฝ่ายงานต่างๆ  

   

7.5   บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็น
การยอมรับความเส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การ
หลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

คาํอธิบาย 

ในการการประเมินความเส่ียงขององคก์ร (Risk  Assessment) หน่วยงานของ
บริษทัไดก้าํหนดแนวทางการจดัการความเส่ียงดงักล่าวในระดบัองคก์รและ
หน่วยงานต่างๆ โดยหน่วยงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในจะรับผดิชอบ
ในการติดตามแผนปฏิบติัการจดัการความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1   บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบ
ต่างๆ เช่น การจดัทาํรายงานทางการเงินเทจ็  การทาํใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  
การคอร์รัปชนั   
การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override 
of internal controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีสาํคญั  การไดม้า
หรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

คาํอธิบาย 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตในรูปแบบต่างๆ โดย
ครอบคลุมหน่วยงานหลกัๆ ของบริษทั ตามลกัษณะงานของแต่ละฝ่ายงาน และ
รายงานผลการประเมินดงักล่าวต่อฝ่ายจดัการของบริษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

   

8.2   บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความ
เป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีกาํหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความ
สมเหตุสมผลของการใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ 
ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังานกระทาํไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมาย
ยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง  
จนทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

คาํอธิบาย 

บริษทัมีการกาํหนดแผนงานโดยรวมและแผนงานของแต่ละหน่วยงานตาม
แผนงานประจาํปี โดยมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาประเมินผลการ
ปฏิบติังาน โดยอา้งอิงจากดชันีวดัผลงานหลกั (KPI) ท่ีชดัเจน ซ่ึงการกาํหนด
หลกัเกณฑด์งักล่าว ไดค้าํนึงถึงแผนงานและเป้าหมายโดยรวม ผลงาน 
ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นในงาน โดยใหมี้ผลตอบแทนการทาํงานท่ี
เหมาะสม และสร้างแรงกระตุน้ในการทาํงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน และโบนสั 
ตามความเหมาะสม โดยไม่ไดก้าํหนดผลตอบแทนท่ีพนกังานจะไดรั้บใหข้ึ้นอยู่
กบัรายไดข้องบริษทั 

   



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัดาํเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ข
การทุจริต 

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน ถึงการ
ประเมินโอกาสในเกิดทุจริต และเหตุการณ์ท่ีผา่นมาท่ีเก่ียวกบัการทุจริตในองคก์ร 
โดยมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบหากเกิดเหตุการณ์ในอนาคต เพื่อท่ีจะสามารถดาํเนินการเพือ่ป้องกนั
หรือแกไ้ขการทุจริตดงักล่าว ต่อไป 

   

8.4  บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนว
ปฏิบติัท่ีกาํหนดไว ้ 

คาํอธิบาย 

บริษทัไดก้าํหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษทัตอ้งศึกษาคู่มือการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทั รวมทั้งนโยบายต่างๆ โดยละเอียดถ่ีถว้น และปฏิบติังานตามอยา่งเคร่งครัด 
ถือเป็นวินยัในการปฏิบติังาน โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่คู่มือดงักล่าวผา่นทาง Intranet 
ของบริษทั เพือ่ใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษทัสามารถเขา้ถึงคู่มือดงักล่าวได้
โดยสะดวก 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
กาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

คาํอธิบาย 

บริษทัไดป้ระเมินความเส่ียงขององคก์ร (Risk  Assessment) ทั้งจากปัจจยัภายใน
และภายนอกองคก์ร ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ โดยไดด้าํเนินการการ
วิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั โอกาสในการเกิดความเส่ียง 
และประเมินผลกระทบหากความเส่ียงดงักล่าวเกิดข้ึนในระดบัองคก์รและฝ่ายงาน
ต่างๆ ตลอดจนไดก้าํหนดแนวทางการจดัการความเส่ียงดงักล่าว  

   

9.2  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
กาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

คาํอธิบาย 

นอกเหนือจากการประเมินความเส่ียงขององคก์ร (Risk  Assessment) ฝ่ายจดัการ
ไดมี้การวเิคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะอุตสาหกรรม เพื่อปรับเปล่ียนกล
ยทุธ์การดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้การเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

   

9.3  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้าํองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
กาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

คาํอธิบาย 

บริษทัไดมี้การกาํหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานในการดาํเนินธุรกิจท่ี
ชดัเจน โดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูน้าํเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานไปสู่การ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายดงักล่าว ซ่ึงก่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั 

   

 
 



การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1   มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และ
ลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน 
ลกัษณะงาน ขอบเขต 
การดาํเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

คาํอธิบาย 

บริษทัไดก้าํหนดกระบวนการควบคุมภายในระดบัองคก์ร และกระบวนการยอ่ยท่ี
สาํคญัต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และสภาพแวดลอ้มของการ
ควบคุมของบริษทั โดยบริษทัมีการวา่จา้งผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก คือ 
บริษทัไอษธ์วนิ จาํกดั ซ่ึงไดใ้หค้วามเห็นวา่บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีมี
ความหลากหลายและเหมาะสม ทั้งในระดบัองคก์ร และกระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Cycle) ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีสาํคญัของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

   

10.2   บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป 
ตลอดจนกาํหนดขอบเขต  อาํนาจหนา้ท่ี  และลาํดบัชั้นการอนุมติัของ
ผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการ
ทุจริตได ้ เช่น  มีการกาํหนดขนาดวงเงินและอาํนาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่
ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจดัซ้ือและ
วิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดย
ไดจ้ดัใหมี้กระบวนการสาํหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
10.2.1  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทาํรายการระหวา่งกนั หรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลให้
เป็นปัจจุบนัเสมอ 

 

   



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือทาํสญัญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การทาํสญัญาซ้ือขายสินคา้ การ
ใหกู้ย้มื การคํ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไข ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตาม
การชาํระคืนหน้ีตามกาํหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา 
เป็นตน้ 

คาํอธิบาย 

บริษทัไดด้าํเนินการใหมี้กระบวนการดาํเนินงานทางธุรกิจต่างๆ ท่ีกาํหนดเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เช่น กระบวนการทางดา้นรายได ้(Order to Cash)กระบวนการ
ทางดา้นรายจ่าย (Purchase to Pay) กระบวนการผลิตและตน้ทุนผลิตไฟฟ้าและไอ
นํ้า และกระบวนการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัไดมี้
การกาํหนดอาํนาจอนุมติัในการดาํเนินงาน และการเขา้ทาํธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั 
(Delegation of Authority) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงผา่นการอนุมติัของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั อีกทั้งมีการดาํเนินการควบคุมการติดตามใหคู่้สญัญาของ
บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญา  

นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัทุกรายเปิดเผยและ
รับรองความถูกตอ้ง ครบถว้นของขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้ง
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบุคคลดงักล่าว เพือ่เป็นฐานขอ้มูลในการติดตามและสอบ
ทานการทาํรายการระหวา่งกนั โดยกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจะตอ้งแจง้
ขอ้มูลใหแ้ก่บริษทัทราบ หากขอ้มูลท่ีแจง้ไวมี้การเปล่ียนแปลง 
10.3  บริษทักาํหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  

การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและ
ติดตาม 

คาํอธิบาย 

บริษทัมีการออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยไดก้าํหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงใน
ขั้นตอนการปฏิบติังานในระดบัองคก์ร และกระบวนการทางธุรกิจ (Business Cycle) 
ของหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ และสภาพแวดลอ้มของการ
ควบคุมของบริษทั โดยบริษทัมีการวา่จา้งผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริษทั
ไอษธ์วิน จาํกดั ซ่ึงไดใ้หค้วามเห็นวา่บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีมีความ
หลากหลายและเหมาะสม  

   



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.4  บริษทักาํหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

คาํอธิบาย 

บริษทัไดก้าํหนดกระบวนการควบคุมภายในระดบัขององคก์ร และกระบวนการท่ี
สาํคญัต่างๆ โดยไดก้าํหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในขั้นตอนการปฏิบติังานของแต่ละ
หน่วยงาน 

   

10.5  บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจาก
กนั โดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น       

คาํอธิบาย 

    บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบทั้ง 3 ดา้น ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
โดยก่อนอนุมติัรายการทุกคร้ัง จะตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้น
โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนส่งใหผู้อ้นุมติั ไดมี้การกาํหนดอาํนาจอนุมติัในการ
ดาํเนินงาน และการเขา้ทาํธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั (Delegation of Authority) ไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงผา่นการอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

    สาํหรับการบนัทึกรายการบญัชี บริษทัไดก้าํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงทาํหนา้ท่ีและ
บนัทึกรายการบญัชีในแต่ละรายการ จะตอ้งไม่ทาํหนา้ท่ีตรวจทาน และอนุมติั
รายการ 
     บริษทัไดก้าํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงหนา้ท่ีในการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น เช่น 
เจา้หนา้ท่ีดูแลคลงัพสัดุ  จะตอ้งไม่ทาํหนา้ท่ีอนุมติัและตรวจสอบการเบิกจ่าย
ทรัพยสิ์นต่างๆ 

   

 

 

 

 

 

 

 
 



11. องค์กรเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพือ่ช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวตัถุประสงค์ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1  บริษทัควรกาํหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ     
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

คาํอธิบาย 
บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังานและบุคลากรของบริษทัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในการปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์ อยา่งรอบคอบและระมดัระวงั โดยตอ้ง
คาํนึงถึงควรการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ซ่ึงตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัไดร้ะบุการควบคุมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของพนกังาน อาทิ การเกบ็รักษาขอ้มูลทางการคา้ท่ีเป็น
ความลบัไม่ใหเ้ปิดเผยออกไปสู่บุคคลภายนอก การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง การเกบ็รักษารหสัผา่นของตนใหเ้ป็นความลบั และการควบคุม
การใชง้านระบบสารสนเทศของผูป้ฏิบติังานภายนอก เป็นตน้ โดยมีส่วน
บริหารงานเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัเป็นผูดู้แลควบคุมการใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน 

   

11.2  บริษทัควรกาํหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี
ใหมี้ความเหมาะสม 

คาํอธิบาย 
บริษทัไดจ้ดัตั้งแผนก เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) เป็นผูพ้ฒันา จดัหา ติดตั้ง 
รวมทั้งดูแล บาํรุงรักษา และควบคุมความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศของ
บริษทั ซ่ึงรวมถึงระบบงานต่างๆ เครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
บริษทั อยา่งเพยีงพอและเหมาะสมกบัการใชง้านของบริษทั 

   

11.3  บริษทัควรกาํหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีห้
มี ความเหมาะสม 

คาํอธิบาย 
ดูขอ้ 11.2 

   

11.4   บริษทัควรกาํหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการ
บาํรุงรักษาระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

คาํอธิบาย 
ดูขอ้ 11.2 

   



12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้กาํหนดส่ิงทีค่าดหวงัและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ เพือ่ให้นโยบายทีก่าํหนดไว้น้ันสามารถนําไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1  บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกมุเพื่อติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการ
อนุมติั ท่ีกาํหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เกณฑข์องสาํนกังาน ฯลฯ เพือ่ป้องกนัการหาโอกาสหรือนาํ
ผลประโยชน์ของบริษทั ไปใชส่้วนตวั   

คาํอธิบาย 
บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และคาํนึงถึงผู ้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อีกทั้งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของสาํนกังาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายการ
ทาํรายการระหวา่งกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทาํ
หนา้ท่ีกาํกบัดูแลและติดตามใหบ้ริษทัปฏิบติันโยบายท่ีกาํหนดไว ้

   

12.2  บริษทัมีนโยบายเพ่ือใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระทาํโดยผูท่ี้ไม่มีส่วน
ไดเ้สียในธุรกรรมนั้น 

คาํอธิบาย 
นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทั ไดก้าํหนดใหผู้ท่ี้อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการ
อนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การเขา้ทาํรายการดงักล่าว
ไม่เป็นการโยกยา้ยหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั หรือผูถื้อหุน้ของบริษทั 
แต่เป็นการทาํรายการท่ีบริษทัไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย ทั้งน้ี 
บริษทัจะจดัใหก้ารพิจารณา และอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัดาํเนินไปตาม
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

   

12.3  บริษทัมีนโยบายเพ่ือใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมคาํนึงถึงประโยชนสู์งสุด
ของบริษทัเป็นสาํคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทาํกบั
บุคคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

คาํอธิบาย 
ในการทาํรายการระหวา่งกนั คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลในการกาํหนดราคาหรือเง่ือนไขของธุรกรรม โดยการกาํหนดราคา
หรือเง่ือนไขทางการคา้ต่างๆ จะตอ้งมีหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคาหรือเง่ือนไข 
ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกบัลูกคา้ทุกรายทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกนัและไม่เก่ียวขอ้งกบั
บริษทั (Arms’ length basis) และจะตอ้งไม่ทาํใหบ้ริษทัเสียประโยชน ์

   



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.4  บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทั
ร่วม รวมทั้งกาํหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษทัไม่มีเงินลงทุนใน
บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

คาํอธิบาย 
บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยกาํหนดใหบ้ริษทัส่งตวัแทนของบริษทั เขา้ไป
เป็นกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ
ของบริษทั  (Business Plan) 

   

12.5   บริษทักาํหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการนาํนโยบายและกระบวนการ  
ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

คาํอธิบาย 
บริษทัไดร้ะบุหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของพนกังานในการปฏิบติัตามนโยบาย
ของบริษทัไวใ้นคู่มือการปฏิบติังานของทุกฝ่าย โดยจะมีการประกาศนโยบายให้
พนกังานทุกคนรับทราบในระบบ Intranet ของบริษทั 

   

12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการนาํไปใชใ้นเวลาท่ี
เหมาะสม โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

คาํอธิบาย 
บริษทัจะส่ือสารนโยบายใหทุ้กฝ่ายรับทราบ เม่ือนโยบายต่างๆ ของบริษทั มีผล
บงัคบัใช ้หากผลการปฏิบติังานไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีวางไวห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จะตอ้งร่วมกนัพิจารณาวิเคราะห์ และดาํเนินการแกไ้ข เพือ่ใหผ้ลการดาํเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายท่ีบริษทักาํหนดไว ้นอกจากน้ี บริษทัยงัมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในท่ีทาํหนา้ท่ีจดัใหมี้การประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ 

   

12.7  บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ 
คาํอธิบาย 
บริษทัจดัใหมี้การทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมทุกปี 
โดยในกรณีท่ีผลการปฏิบติังานไม่เป็นไปตามนโยบาย หรือแผนการท่ีบริษทัตั้งไว ้
บริษทัจะจดัใหมี้การทบทวนการดาํเนินงาน หรือปรับปรุงกระบวนการทาํงาน 
เพื่อใหบ้ริษทัสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้

   



 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมีคุณภาพ เพือ่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่
กาํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1  บริษทักาํหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการดาํเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

คาํอธิบาย 

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัจะรวบรวมและพจิารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ขอ้มูลจากภายในและขอ้มูลจากองคก์รภายนอก เพื่อประกอบการวิเคราะห์และ
ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ โดยหากเป็นขอ้มูลจากภายในของบริษทั บริษทัจะมีการ
กาํหนดการส่งขอ้มูลท่ีเหมาะสมตรวจสอบขอ้มูล และมีการอนุมติัขอ้มูลท่ีเป็น
ระบบ เช่น ขอ้มูลทางบญัชี เป็นตน้ และในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลจากภายนอก 
บริษทัจะดาํเนินการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอกเพ่ือศึกษาและจดัทาํขอ้มูลท่ีจาํเป็น
สาํหรับการพิจารณาเร่ืองสาํคญัๆ ของบริษทั อาทิ การประเมินทรัพยสิ์น และการ
วิเคราะห์การตลาด เป็นตน้ 

   

13.2  บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล  

คาํอธิบาย 

บริษทัดาํเนินการรวบรวม และพิจารณาขอ้มูลท่ีสาํคญั โดยคาํนึงถึงความถูกตอ้ง 
ความเพียงพอ ความจาํเป็น และประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากขอ้มูลดงักล่าวท่ีมีต่อ
เร่ืองท่ีตอ้งพิจารณา รวมถึงการพิจารณาทั้งตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูลดงักล่าว
ประกอบดว้ย 

   

13.3  บริษทัดาํเนินการเพ่ือใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีสาํคญัอยา่งเพยีงพอสาํหรับ
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีสาํคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ี
เสนอใหพ้จิารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

คาํอธิบาย 

เลขานุการบริษทัและใหห้น่วยงานตน้เร่ืองเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการจดัเตรียม
ขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีเพียงพอ เพื่อใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจในการพิจารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ โดยเลขานุการบริษทัจะทาํหนา้ท่ีจดัทาํ

   



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุม 
รายงานประจาํปี และเอกสาร/แบบฟอร์มตามท่ีกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งได้
กาํหนดไว ้โดยในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลจากภายนอก บริษทัอาจพจิารณา
แต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง อาทิ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย และท่ี
ปรึกษาในการประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นตน้ เพื่อจดัทาํขอ้มูลท่ีมี
ความสาํคญั และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั/ผูถื้อหุน้ เพื่อประกอบการ
พิจารณาต่อไป 

13.4  บริษทัดาํเนินการเพ่ือใหก้รรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือ
เอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามท่ี
กฎหมายกาํหนด  

คาํอธิบาย 

เลขานุการบริษทัและฝ่ายจดัการจะจดัทาํหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั 
และเอกสารประกอบการประชุม ท่ีประกอบดว้ยเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณา และขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาท่ีครบถว้นสมบูรณ์ใหแ้ก่กรรมการทุกท่าน ก่อนการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ซ่ึงเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

   

13.5  บริษทัดาํเนินการเพ่ือใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตาม
ควรเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ 
ความเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของ
กรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

คาํอธิบาย 

ภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทัร่วมกบัหน่วยงานตน้
เร่ืองจะทาํหนา้ท่ีจดัทาํรายงานการประชุม โดยเลขานุการบริษทัทาํหนา้ท่ีจดัเกบ็
รายงานดงักล่าวเป็นหมวดหมู่อยา่งเป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการอา้งอิงขอ้มูลใน
อนาคต โดยรายงานการประชุมจะประกอบดว้ยรายละเอียดเร่ืองท่ีพิจารณา ขอ้
ซกัถามและความเห็นของกรรมการ รวมถึงผลการอนุมติั/พิจารณาวาระการประชุม
นั้นๆ 

   



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6  บริษทัมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
13.6.1 มีการจดัเกบ็เอกสารสาํคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มี
ขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่ง
ครบถว้นแลว้  

คาํอธิบาย 

บริษทัมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบจดัทาํเอกสารและจดัเกบ็เอกสารสาํคญั
ใหเ้ป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการอา้งอิงในอนาคต โดยหากผูส้อบบญัชีหรือท่ีปรึกษา
ในการประเมินระบบการควบคุมภายในมีขอ้เสนอแนะ ขอ้ควรแกไ้ข หรือ
คาํแนะนาํ เพื่อปรับปรุงระบบการจดัเกบ็เอกสารของบริษทั บริษทัจะมอบหมายให้
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุงประเดน็ท่ีตรวจพบ เพื่อกาํหนดแนว
ทางการกาํกบัดูแล กิจการ ตลอดจนการควบคุมภายในดา้นต่างๆ ใหมี้ความเพยีงพอ
และเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อ 
การควบคุมภายในทีจํ่าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1  บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง   
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 

คาํอธิบาย 
บริษทัมีกระบวนการและช่องทางในการส่ือสารขอ้มูลภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เช่น การใชร้ะบบ Intranet ในการส่ือสารภายใน และการใชร้ะบบ E-
mail ท่ีเป็นความลบัในกรณีท่ีพนกังานมีเร่ืองท่ีตอ้งการร้องเรียน โดยกระบวนการ
ดงักล่าวครบคลุมถึงพนกังานทุกระดบัชั้น  

   

14.2  บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีสาํคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 
และคณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจาํเป็นต่อการ
ปฏิบติังาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การกาํหนด
บุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อใหส้ามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บ
จากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบ
ภายใน  การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ี
คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้ 

คาํอธิบาย 
เลขานุการบริษทัและฝ่ายจดัการจะเป็นผูร้ายงานขอ้มูลท่ีสาํคญัต่อคณะกรรมการ
บริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัสามารถเรียกดูขอ้มูลท่ีสาํคญับริษทั 
เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพจิารณาได ้โดยสามารถติดต่อขอขอ้มูลจากเลขานุการ 
รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัสามารถเรียกดูขอ้มูลท่ีจดัเกบ็ไวใ้น Share Drive ของ
บริษทัได ้

   

14.3  บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ      
ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต
ภายในบริษทั (whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

คาํอธิบาย 
บริษทัจดัทาํกล่องรับความคิดเห็น เพื่อใหพ้นกังานทุกคนสามารถรายงานหรือ
ร้องเรียนเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทัได ้นอกจากน้ีบริษทัยงัจดั
ใหมี้ E-mail Account ส่วนกลางท่ีใชรั้บเร่ืองร้องเรียน และระบบร้องเรียนใน 
Intranet ท่ีเป็นความลบั เพื่อคุม้ครองมิใหเ้กิดผลกระทบแก่ผูร้ายงาน 

   



15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1  บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการ
ควบคุมภายใน เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์  ศูนย์
รับเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

คาํอธิบาย 

จะมอบหมายใหส่้วนบริษทันกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นหน่วยงานหลกัในการติดต่อ
ประสานงาน และส่ือสารขอ้มูลกบับุคคลภายนอก นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัช่องทาง
ใหบุ้คคลภายนอกติดต่อบริษทั โดยการติดต่อ/ร้องเรียนผา่นทาง Website ของ
บริษทั 

   

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย
ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต 
(whistle-blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

คาํอธิบาย 

ดูขอ้ 15.1 
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ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัดําเนินไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1  บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและ
ขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ ทางผลประโยชน์ เช่น กาํหนดใหแ้ต่ละส่วนงานติดตามการ
ปฏิบติั  และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบ
ภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

คาํอธิบาย 

บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดก้าํหนดใหบุ้คลากรของ
บริษทัยดึถือคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการดาํเนินงาน เป็นแนวทางการปฏิบติังาน ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบ
ของบริษทั เช่น การกาํหนดอาํนาจอนุมติัในการดาํเนินงาน และการเขา้ทาํธุรกรรม
ต่างๆ ของบริษทั (Delegation of Authority) ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
จดัซ้ือ ระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติังานดา้นการเงิน การบญัชี และการงบประมาณ เป็น
ตน้ โดยพนกังานของบริษทั จะตอ้งปฏิบติัและรายงานตามสายบงัคบับญัชา 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัเป็นผูน้าํในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังาน
ตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และสอดส่องในเร่ืองการจดัการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

นอกจากน้ี หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการดาํเนินการติดตาม และปฏิบติัตามนโยบายและ
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ โดยจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง และแจง้ใหฝ่้ายจดัการของบริษทัรับทราบ 

   



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.2  บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้   
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

คาํอธิบาย 
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั มีการวา่จา้งผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก 
ซ่ึงรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการดาํเนินการตรวจสอบ และ
ประเมินควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยในดา้นต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ โดย
จะนาํขอ้บกพร่อง หรือส่ิงท่ีควรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และแจง้ใหฝ่้ายจดัการของบริษทั
รับทราบ เพื่อใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงไดโ้ดยเร็ว ซ่ึงรวมการ
ติดตาม และรายงานสถานะของการปรับปรุงแกไ้ขและรายงานการแกไ้ขต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และแจง้ใหฝ่้ายจดัการของบริษทัรับทราบ 
นอกจากน้ี ผูต้รวจสอบภายในท่ีวา่จา้งจากภายนอก คือ บริษทัไอษธ์วนิ จาํกดั ไดใ้ห้
ความเห็นวา่บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสม ทั้ง
ในระดบัองคก์รและกระบวนการทางธุรกิจ (Business Cycle) ของหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

   

16.3  ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง
ของบริษทั 

คาํอธิบาย 

บริษทัไดก้าํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั เสนอผลการประเมินการ
ควบคุมภายในต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือคณะกรรมการท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งนอ้ยปีละคร้ัง   

   

16.4  ดาํเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้
และความสามารถ 

คาํอธิบาย 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามเห็นวา่บริษทัไอษธ์วิน จาํกดั ผู ้
ตรวจสอบตรวจสอบภายในจากภายนอก มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ตาํแหน่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีประสบการณ์ในปฏิบติังานดา้นการ
ตรวจสอบภายในสาํหรับธุรกิจ และ/หรือ อุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทั 
มาเป็นระยะ 3 ปี เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้น
การตรวจสอบภายใน และมีความเขา้ใจกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทั จึง
เห็นวา่ มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

   



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.5  บริษทักาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

คาํอธิบาย 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัข้ึนตรง และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

   

16.6  บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล              
การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

คาํอธิบาย 

กฎบตัรการตรวจสอบภายใน ไดก้าํหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ในการปฏิบติังานการ
ตรวจสอบภายในของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลทีรั่บผดิชอบ ซ่ึง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1  บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และ
ดาํเนินการเพ่ือติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึน
แตกต่างจากเป้าหมาย ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

คาํอธิบาย 
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะนาํขอ้บกพร่อง หรือส่ิงท่ีควรปรับปรุงของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และแจง้ให้
ฝ่ายจดัการของบริษทัรับทราบ เพื่อใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินการเพื่อติดตามปรับปรุง
แกไ้ขโดยเร็ว ซ่ึงรวมการติดตามและรายงานสถานะของการปรับปรุงแกไ้ขดงักล่าว
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และแจง้ใหฝ่้ายจดัการของบริษทัรับทราบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2  บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์หรือสงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่า
ฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระทาํท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและ
ฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้า่จะไดเ้ร่ิมดาํเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั
ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

คาํอธิบาย 
บริษทัไดก้าํหนดนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบริษทัไม่
ยอมรับคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม และกาํหนดใหบุ้คคลากรของ
บริษทัปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่อยา่งจริงจงั โดยบุคคลากรของบริษทั
ตอ้งทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ในทุกขั้นทุกตอนของ
การปฏิบติังาน หากพบการกระทาํใดท่ีเขา้ข่ายขดัต่อนโยบาย ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชา
ทราบตามลาํดบัชั้นทั้งน้ี หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีในการรายงาน
ขอ้บกพร่อง หรือส่ิงท่ีควรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายในของบริษทั และ
แนวทางในการาปรับปรุงแกไ้ขรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้
บริษทัสามารถดาํเนินการเพือ่ติดตามปรับปรุงแกไ้ขโดยเร็ว ซ่ึงรวมการติดตาม และ
รายงานสถานะของการปรับปรุงแกไ้ขดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
และแจง้ใหฝ่้ายจดัการของบริษทัรับทราบ 

   

 



 

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน
บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

      
      

แบบประเมินนี ้จดัทําโดยคณะกรรมการบริษัท 



แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

 

แนวคดิและวตัถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีมีประชาชน
เป็นผูถื้อหุ้น โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับบริษัทและผูท่ี้มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี  ดังนั้ น จึงเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะต้อง
ดาํเนินการให้มัน่ใจว่า บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาํเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนั
ทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจดัทาํบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก .ล .ต .)  ได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษทัใชเ้ป็น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ยตนเอง  

แบบประเมินน้ี ได้จัดทาํตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และนาํมาปรับให้เขา้ใจง่าย
ข้ึน รวมทั้งเหมาะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงคาํถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกบัแนวทางของ 
COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพของแต่
ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การนําไปใช้ 

บริษทัควรใชแ้บบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอยา่งนอ้ยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยสําคัญ    การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็น มีความเขา้ใจตรงกัน และสามารถกาํหนด
แนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้  

การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยูบ่นพื้นฐานของการปฏิบติัจริง  หากประเมินแลว้พบวา่ บริษทั
ยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น หรือมีแลว้แต่ยงัไม่
เหมาะสม)  บริษทัควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย    

                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวชิาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   
สถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน  (Financial Executives 
Institute หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบนันกั
บญัชีเพ่ือการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 



การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยู่บนหลกั
ความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 
 

 
 

 

1.2  มีขอ้กาํหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบ้ริหารและ
พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อกําหนดห้ามผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนั
ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้ผูบ้ริหารและพนกังาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนาม
รับทราบขอ้กาํหนดและบทลงโทษเป็นประจาํทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of 
conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
กาํกบัดูแลการปฏิบติั (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 
 

 
 
 

 

1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาท่ี
เหมาะสม  

 
 
 
 

 

                                           
2 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.4.2 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1 .4 .3  มีการแก้ไขการกระทําท่ีขัดต่อหลักความซ่ือตรงและการรักษา
จรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 
 

 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทําหน้าที่กาํกบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ
ดําเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้
สงวนสิทธ์ิอาํนาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

 
 

 

2.2  คณะกรรมการกาํกบัดูแลให้มีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน
และวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

 
 

 

2.3  คณะกรรมการกาํกบัดูแลให้บริษทักาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีสําคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบัญชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อ
รายงานทางการเงิน 

 
 

 

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

 
 

 

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจาํนวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

 
 

 

2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติ เร่ืองการควบคุมภายใน  
ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความ
เส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

 
 

 

 

 

 



3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน   การกําหนดอํานาจในการส่ังการและความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกํากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์อง
บริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีสาํคญั ซ่ึงทาํให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

 

 
 

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

 
 

 

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

 
 

 

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีมี่ความรู้ความสามารถ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติั
นั้นอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 
 

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

 

 
 

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

 
 

 

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน เช่น 
การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

 
 

 

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (succession plan) ท่ีสาํคญั   

 



5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บุคลากร 
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจาํเป็น 

 
 

 

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

 
 

 

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่างต่อเน่ือง 
โดยเนน้ให้สามารถเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในดว้ย 

 
 

 

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรกาํหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสม
กับธุรกิจในขณะนั้ น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง 
ครบถว้นแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพนัของบริษทัได้ถูกตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  
และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

 
 

 

6.2 บริษทักาํหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีสาํคญั 
เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

 
 

 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

 
 

 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จน
เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

 
 

 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทั้ ง
ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

 
 

 

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองค์กร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

 
 

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   
7.4  บริษัทได้ประเมินความสําคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้ งโอกาสเกิด
เหตุการณ์ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

 
 

 

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียง
ความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

 

 
 

 



8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสที่จะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ 
เช่น การจดัทาํรายงานทางการเงินเท็จ  การทาํให้สูญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั  
การท่ีผู ้บ ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน  (management override of 
internal controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีสําคญั  การไดม้าหรือใชไ้ป
ซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 
 

 

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความ
เป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีกาํหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของ
การให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแลว้ดว้ยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้
พนักงานกระทาํไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกิน
ความเป็นจริง จนทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

 
 

 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกับโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัดาํเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

 
 

 

8.4 บริษัทได้ส่ือสารให้พนักงานทุกคนเขา้ใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบติัท่ีกาํหนดไว ้ 

 
 

 

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

 
 

 

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ําองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

 
 

 

 

 

 



การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบ คุมของบ ริษัท มีความ เหมาะสมกับความ เส่ี ยง  และ
ลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน 
ขอบเขตการดาํเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

 

 
 

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร  และ
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจน
กาํหนดขอบเขต  อาํนาจหนา้ท่ี  และลาํดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบั
ไวอ้ย่างชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการกาํหนด
ขนาดวงเงินและอาํนาจอนุมัติของผูบ้ริหารแต่ละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติ
โครงการลงทุน  ขั้นตอนการจัดซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบันทึกขอ้มูล
รายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้
เคร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้กระบวนการสาํหรับกรณีต่างๆ ดงัน้ี 

10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการทาํรายการระหว่างกัน หรือรายการท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมทั้ งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือทาํสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การทาํสัญญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื  
การคํ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามให้มัน่ใจแลว้ว่า มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการชาํระคืนหน้ีตาม
กาํหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

10.3 บริษทักาํหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

 
 

 

10.4 บริษทักาํหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

 
 

 



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 
โดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น       

 

 
 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวตัถุประสงค์ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรกาํหนดความเก่ียวขอ้งกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

 
 

 

11.2 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีห้
มีความเหมาะสม 

 
 

 

11.3 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มี  
ความเหมาะสม 

 
 

 

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการ
บาํรุงรักษาระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

 
 

 

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้กําหนดส่ิงที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ เพือ่ให้นโยบายทีก่าํหนดไว้น้ันสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การทาํธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติั  
ท่ีกาํหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เกณฑข์องสาํนกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือนาํผลประโยชน์ของบริษทั  
ไปใชส่้วนตวั   

 
 

 

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระทาํโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนได้
เสียในธุรกรรมนั้น 

 
 

 

12.3 บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทเป็นสําคัญ  และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากับ
บุคคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

 
 

 



คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
รวมทั้ งกาํหนดแนวทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร  
ในบริษทัย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ  
บริษทัร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

N/A  

12.5  บริษทักาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการนาํนโยบายและกระบวนการ  
ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

 
 

 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาท่ี
เหมาะสม โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด ในการปฏิบติังาน 

 

 
 

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้
ตามทีก่าํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทักาํหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการดาํเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

 
 

 

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล  

 
 

 

13.3 บริษทัดาํเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีสําคญัอย่างเพียงพอสําหรับ  
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอย่างขอ้มูลท่ีสําคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ  
ใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

 
 

 

13.4 บริษทัดาํเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

 
 

 

13.5 บริษทัดาํเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตาม
ควร  เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือ
ขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ย
กบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

 
 

 

13.6 บริษทัมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13 .6 .1  มีการจัด เก็บ เอกสารสํ าคัญ  ไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดห มู่ 
 13 .6.2 กรณี ท่ีได้รับแจ้งจากผู ้สอบบัญ ชีห รือผู ้ตรวจสอบภายในว่ามี
ขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายในทีจํ่าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง  
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

 
 

 

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีสาํคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ และ  
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน 
หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การกาํหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อ
เพื่อให้สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อ
สอบถามข้อมูลจากผูส้อบบัญชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะ
หารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  
เป็นตน้    

 

 
 

14.3 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ  
ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายใน
บริษทั (whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 
 

 

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุม
ภายใน  เช่น  จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเร่ือง
ร้องเรียน เป็นตน้ 

 

 
 

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต 
(whistle-blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ
ขอ้กาํหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ ทางผลประโยชน์ เช่น กาํหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และ
รายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

 

 
 

16.2 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้ 
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

 
 

 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ
บริษทั 

 
 

 

16.4 ดาํเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้
และความสามารถ 

 
 

 

16.5 บริษัทกาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
 

 

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู ้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานสากล  
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ 
ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน  และ
ดาํเนินการเพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่าง
จากเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 
 

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 

 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระทาํท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของ
บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้่าจะได้เร่ิมดาํเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


