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สวนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ  

วิสัยทัศน 

เปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ย่ังยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น และ
ระบบพิมพดิจิทัลในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน 

 พันธกิจ 

• สรางความพึงพอใจใหลูกคาดวยสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีนําหนา และการจัดการธุรกิจที่
เปนเลิศ 

• เช่ือม่ันในคุณคาและศักยภาพของพนักงาน และมุงม่ันที่จะสรางบรรยากาศการทํางานที่ มีความสุข 

กระตือรือลน มีความคิดริเร่ิม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหแกทีมงานที่มีความสามารถรอบรู บนหลักการ
ของความถูกตองเที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ 

• สรางผลตอบแทนที่ดีตอผูถือหุน และขยายธุรกิจใหเติบโตตอเนื่องอยางย่ังยืน 

• สรางคุณคาระยะยาว และเสริมคุณภาพชีวิตใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ภายใตการบริหารจัดการอยาง
สุขมุรอบคอบ และบรรษทัภิบาลที่ดี 

คานิยมองคกร 
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 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

• มุงเนนการบริหารงานโดยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาหลักอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

• เพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคาและเพ่ิมจํานวนผลิตภัณฑในผลิตภัณฑระบบวิศวกรรมความปลอดภัย 

ระบบทําความเย็น และระบบพิมพดิจิทัล เพื่อเพิ่มทางเลือกและรองรับความตองการของลูกคาไดครบทุกกลุม
มาตรฐานของสินคา 

• ขยายฐานลูกคารับเหมางานโครงการ กลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจไปยังลูกคาขนาดกลาง
และขนาดยอม ลูกคากลุมผูใชงานโดยตรงมากขึ้น 

• ขยายการจําหนายสินคาไปยังกลุมประเทศเพือ่นบาน เชน พมา  เวียดนาม  กัมพูชา  เปนตน 

• มุงเนนใหมีการติดตามดูแลลูกคากลุมงานโครงการ ติดตอประสานงานผูออกแบบโครงการ เนนการจําหนาย
สินคาที่บริษัทเปนเจาของตราสินคาเอง และสินคาที่เปนตัวแทนจําหนายใหมากขึ้น 

• รักษาระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานสากล และปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง 
• สรางคานิยมรวมกัน (Shared Value) ภายในองคกร เพื่อใหบริษัทมีวฒันธรรมการทํางานที่ดี  

• สรางองคกรใหเกิดการเรียนรู เพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่จะขับเคล่ือนบริษัทไปสูความสําเร็จ  

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส  จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)) ซึ่งเร่ิมตนจากการ
เปนสวนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด ตอมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสรางการบริหารงานแบบครอบครัวสู
การบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงไดจดทะเบียนจัดต้ังขึ้น เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท ไฟรวิคเตอร 
จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลานบาท โดยกลุมนามสกุลชาญณรงค1 และคุณวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเปนอดีตผูบริหารเดิม
ของ บ.หาญฯ ในสายงานขายวาลวและอุปกรณดับเพลิง บริษัทฯ จัดต้ังขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑ
วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  และใหบริการติดต้ังระบบดับเพลิง
งานโครงการ ตอมาเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2546, 24 กรกฎาคม 2549 และ10 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเปน 3 ลานบาท , 4 ลานบาท และ 65 ลานบาทตามลําดับ เพื่อใชเปนเงนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินธุรกิจ  

ในป 2546 บริษัทฯ ไดเร่ิมขยายกิจการ โดยเพ่ิมแผนกงานขายโครงการ ซึ่งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดต้ัง
ระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบดับเพลิงดวยนํ้า ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบ
สัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเช่ียวชาญ มุงเนนการรับงานโครงการที่มี
ขนาดไมใหญมากนัก เชน โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในป 2548 เพิ่มผลิตภัณฑระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) และ FM200

2
 ในป 2550 บริษัทฯ ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Outstanding Distributor Award 

จาก NIBCO Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และในป 2552 บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน 

                                                   

 

 
1
  กลุมนามสกุลชาญณรงค ประกอบดวย นางประยูรศรี ชาญณรงค นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน และนายเจน ชาญณรงค 

2
  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เปนระบบดับเพลิงดวยสารสะอาด ซึง่ไดรับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใชสารเคมีชนิดท่ีไมทําความเสียหายตอ
อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณอิเลคทรอนิกส และไมเปนอันตรายตอมนุษย เหมาะสําหรับติดตั้งในหองสําคัญ เชน Server Room, Data Center, UPS 

Room 
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UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE)  ซึ่งเปนสถาบันที่ใหการรับรองระดับโลกจากประเทศสหราช
อาณาจักร ดวยการตรวจประเมินระบบคุณภาพ จาก    บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้  

 

 

 

ป 2556 - บริษัทไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบ Air Sampling Detector (ASD) ซึ่งเปน
ระบบตรวจจับควันความไวสูง จาก WAGNER ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

- บริษัทไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณเปนผูใหความรวมมือกับประเทศไทยในการลด และ   เลิกใชสาร
ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม  

ป 2557  - บริษัทไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Balancing and Control วาลว ของ 
OVENTROP ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  

- วันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัท ไดมีมติใหบริษัทเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 65 ลานบาท เปน 130 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 6,500,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม 
ในราคามูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2557 

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557  ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปรสภาพ
จากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ลานบาท เปน 175 ลานบาท 

โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 45,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหแกประชาชน
เปนคร้ังแรก (IPO) พรอมกับการนําหุนของบริษัทเขาจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย mai 

- วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา 

“บริษัท ไฟรวิคเตอร จาํกัด (มหาชน)” 

- วันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุน
ที่ตราไวของบริษัท จากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท ซึง่บริษัทจะมีจาํนวนหุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
จาก 175,000,000 หุน เปน 350,000,000 หุน และอนุมัติการเสนอขายหุนที่ออกใหมทั้งหมดของ
บริษัทใหแกประชาชนเปนคร้ังแรก ภายหลังจากการเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไว เพิ่มขึ้นจากจํานวน 

45,000,000 หุน เปน 90,000,000  หุน  โดยบริษัทไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวตอ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่  22 กันยายน 2557 

- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ(mai) 

และเร่ิมทําการซ้ือขายโดยมีหุนจดทะเบียนจํานวน 350,000,000 หุน 

ป 2558 - บริษัทฯ  ไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงดวยกาซ ของ SIEX ประเทศ
ราชอาณาจักรสเปน 

- บริษัทฯ ไดมีการเร่ิมดําเนินการขยายตลาดสินคาไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศราชอาณาจักร
กัมพูชา 
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- บริษัทฯ มีการจัดต้ังฝายขายโครงการปโตรเคมีคอล ขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการจําหนาย
ผลิตภัณฑระบบปองกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก 

- บริษัทฯ นาํระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP มาใช
ในการจัดการ  โดยเช่ือมโยงการทํางานทุกระบบ ลดกระบวนการทํางาน ชวยใหการรายงานผลทาง
บัญชีมีความถูกตอง แมนยํา และทันตอเวลา  อีกทั้งสามารถวิเคราะหขอมูลไดฉับไวมากย่ิงขึ้น 

ป 2559 - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 มีมติใหซือ้และรับโอนกิจการทั้งหมด
ของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 

Transfer) และการเขาลงนามในสัญญาท่ีเก่ียวของ ทั้งนี้ บริษัทฯ ชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50  บาท โดยกําหนดราคา
หุนสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุนละ 2.62 บาทตอหุนบริษัทจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 

234,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.5 บาท ใหแกกลุมผูถือหุนของบริษัท ชิลแมทช จํากัด แทน
การชําระดวยเงินสด  

- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท จากบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด 

(มหาชน) เปน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส  จํากัด (มหาชน) และไดเปล่ียนแปลงช่ือยอ
หลักทรัพยของบริษัทฯ จาก “FIRE” เปน “HARN” ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (มีผลต้ังแต
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559)  เพื่อรองรับการซ้ือ และรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด 

และบริษัทยอย ตามมติทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสรางรายได 

ภายหลังการรับโอนกิจการ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับ
อากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น และการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบการพิมพดิจิทัลโดยมี
สินคาหลากหลายมากกวา 13,000 รายการ ภายใตตราสินคาท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 60 ตราสินคา ซึ่งในจํานวนน้ี เปนตรา
สินคาท่ีบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย 45 ตราสินคา และเปนตราสินคาท่ีบริษัทเปนเจาของเองอีก 6 ตรา
สินคา นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเปนผูใหบริการติดตั้งงานโครงการระบบตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire 
Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงาน
วิศวกรผูเชี่ยวชาญของบริษัทฯ  

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ สําหรับป 2557 - 2559 มีรายละเอียดดังนี ้

ประเภทรายได 
ป 25591)

 ป 2558 ป 2557 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ       
1. ผลิตภัณฑระบบดบัเพลิง และ 

งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง 
546.09 82.40 525.96 90.23 537.64 92.15 

2. ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และ 
ระบบสขุาภิบาล 

48.53 7.32 41.58 7.13 34.40 5.90 

3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น 2) 23.97 3.62 - - - - 

4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 3) 26.93 4.06 - - - - 

รวมรายไดจากการขายและบริการ 645.52 97.40 567.54 97.36 572.04 98.05 

รายไดอ่ืน 4)
 17.20 2.60 15.41 2.64 11.39 1.95 

รายไดรวม  662.72 100.00 582.95 100.00 583.43 100.00 

หมายเหตุ:  
1)  อางอิงขอมูลจากงบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน)  

 2)  ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น รับรูรายไดต้ังแตวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 
 3)  ผลิตภัณฑระบบการพมิพดิจิทัล รับรูรายไดต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 
 4)  รายไดอ่ืน ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน กําไรจากการขายทรัพยสิน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายหลักทรัพย รายไดจากการ

ชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน เปนตน  
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2.2 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก  

1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง  

 

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงเปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปองกัน เตือนภัย และเพ่ือควบคุมเพลิงและควันไฟ 
ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงท่ีบริษัทฯจัดจําหนายประกอบดวย วาลวและขอตอซึ่งเปนอุปกรณท่ีใชติดตั้งในระบบปองกัน
อัคคีภัย โดยวาลวชวยในการเปดหรือปดนํ้าของระบบดับเพลิงท่ีติดตั้งอยูกับทอนํ้าของระบบดังกลาว เชน วาลวควบคุม
การไหลของนํ้าในระบบ วาลวเปดปดนํ้าเมื่อตองการซอมบํารุงรักษาระบบ วาลวปองกันนํ้ายอนไหลกลับ เปนตน สําหรับ
อุปกรณดับเพลิง เปนอุปกรณท่ีเปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมท่ีใชงานคูกบัอุปกรณหลักในระบบดับเพลิง เพ่ือใหระบบ
ดับเพลิงใชงานไดอยางสมบูรณ และรวมถึงอุปกรณตางๆ ท่ีชวยในการปองกันเพลิงไหม เชน    ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง สาย
ฉีดนํ้าดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิง เปนตน  

นอกจากน้ีบริษัทใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญ
ติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาท่ีจําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตาม
มาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแลว  
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2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น  

 

ผลิตภัณฑระบบทําความเย็นเปนอุปกรณในระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาเพ่ือทําการแชแข็งหรือลดอุณหภูมิ
ของสินคาซึ่งตองการการควบคุมอุณหภูมิท่ีคงท่ี โดยท่ัวไประบบทําความเย็นสามารถลดอุณหภูมิไดตั้งแต -30°C ถึง +25°C   
บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบทําความเยน็อยางครบวงจร รายละเอียดปรากฎตามแผนภาพวงจรระบบทําความเย็น 
ซึ่งประกอบดวย คอยลรอน (Condenser) คอยลเย็น (Evaporator) อุปกรณควบคุมการละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ (DOD) 
เปนตน และในระบบทําความเย็นยังมีวาลวซึ่งเปนอุปกรณท่ีสําคัญ ท่ีชวยในการเปดหรือปดของเหลวและความดันของ
ระบบทําความเย็น  นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Units) โดยการประกอบรวม
อุปกรณและหลักการระบบทําความเย็นตางๆเปนหนวยผลิตภัณฑหน่ึง ซึ่งสามารถใชติดตั้งระบบหองเย็นหรือระบบขนสง
สินคาไดทันที  

 
 

 

คอยลเย็น (Evaporat 

คอมเพรสเซอร  
(Compressor) 

อุปกรณแยกน้ํามันหลอล่ืน 

เกจวัดความดัน  

และเทอรโมมิเตอร 

วาลว 

คอยลรอน 

(Compressor) 
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3. ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล 

 

ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ เปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปรับท้ังอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากาศใหอยูใน
อุณหภูมิ และ/คุณภาพท่ีเหมาะสม โดยท่ัวไประบบปรับอากาศสามารถปรับอุณหภูมิไดตั้งแต 22°C ถึง 25°C  ในขณะท่ี
ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลเปนอุปกรณในระบบอาคารไดแก ระบบประปา ระบบทอระบายนํ้าท้ิง และระบบทอระบาย
อากาศ เปนตน  บริษัทจัดจําหนายผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ไดแก วาลว ซึ่งเปนอุปกรณที่ชวย
ในการเปดหรือปดของเหลวและความดันของระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลท่ีติดตั้งอยูกับทอของระบบดังกลาว  
นอกจากน้ี ในระบบสุขาภิบาล และปรับอากาศ ยังมีอุปกรณท่ีเปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมท่ีสําคัญ ไดแก ทอทองแดง 
ขอตอ และสวิตช (Flow Switch) เปนตน 

4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 

 

ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลสําหรับบรรจุภัณพ ไดแก เคร่ืองพิมพวันหมดอายุ เคร่ืองพิมพขอความบนบรรจุ
ภัณฑ เคร่ืองปอนชิ้นงาน อุปกรณการพิมพ และวัสดุส้ินเปลืองประเภทตาง ๆ เปนตน เคร่ืองพิมพท่ีบริษัทจัดจําหนายเปน
เคร่ืองพิมพท่ีใชเพ่ือการพิมพรหัส (coding) ไดแกวันหมดอายุและขอความตางบนบรรจุภัณฑ อาทิเชน ลอตการผลิต เปน
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ตน ซึ่งสามารถพิมพไดบนบรรจุภัณฑท่ีเปนขวดพลาสติก ขวดแกว กระปองโลหะ อลูมิเนียม กลองกระดาษ กระดาษผิวมัน 
ซองพลาสติก ฟอลยอลูมิเนียม ถวยพลาสติกและอ่ืนๆ  ดวยเทคโนโลยีหลายชนิดเชน ชนิดเลเซอรไมใชหมึก ชนิดพิมพดวย
หมึกโดยไมสัมผัสพ้ืนผิว ชนิดพิมพผานริบบอนหมึก ชนิดตลับหมึก เปนตน โดยครอบคลุมรวมถึงการบริการติดตั้งเคร่ือง 
การฝกอบรมเคร่ือง การบริการหลังการขาย และบํารุงรักษา เปนตน นอกจากน้ียังจัดจําหนายเคร่ืองพิมพ 3 มิติ และ
ใหบริการพิมพ สําหรับสรางชิ้นงานจากไฟลดิจิตัล การออกแบบบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ สําหรับหลายกลุมอุตสาหกรรม
เชน ทันตกรรม อุปกรณชวยฟง จิวเวลล่ี ยานยนต ฯลฯ 

รายละเอียดกลุมผลิตภัณฑและบริการ ปรากฎดังน้ี 

1.  ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง 

1.1) วาลวระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) ใชสําหรับติดตั้งในระบบปองกันอัคคีภัย โดยเปนวาลวท่ี
ไดรับการรับรองใหใชสําหรับระบบปองกันอัคคีภัยเทาน้ัน และไดรับการรับรองมาตรฐานจาก UL/FM มี
คุณสมบัติสามารถทนแรงดันขณะใชงาน (working pressure) ไดไมนอยกวา 175 psi (pound per square 
inch หรือแรงปอนดตอตารางน้ิว) ประกอบดวย วาลวประเภทตางๆ  ตัวอยางเชน 

 
 

1.2) ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting)  ใชสําหรับเปนขอตอเพ่ือเชื่อมทอในระบบดับเพลิง  โดยไมตองใช
เคร่ืองเชื่อมไฟฟาในการเชื่อมทอ สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคล่ือนตัวของทอและอาคาร 
เพราะถูกออกแบบมาใหรองรับการเคล่ือนตัว และการหันเหของทอได 

                        
 

วาลวประตูนํ้า (OS&Y Gate Valve) วาลวปกผีเส้ือ (Butterfly Valve) 

วาลวกันกลับ (Check 
 

บอลวาลว (Ball Valve) โกลบวาลว (Globe Valve) 

Coupling Fitting 
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1.3) ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler) ใชในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพ่ือปองกันทรัพยสิน และชีวิตอัน
อาจจะเกิดข้ึนจากอัคคีภัย มีคุณสมบัติดับเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยไมตองมีคนควบคุม สามารถควบคุมเพลิงไหม
ท่ีเกิดขึ้นไดทันทีขณะท่ีเพลิงยังมีขนาดเล็ก ทําใหเพลิงไหมหยุดการขยายตวัลุกลาม มีควันไฟนอยลง และเกิด
ในพ้ืนท่ีจํากัด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะทําใหคนในอาคารมีเวลาเพ่ิมมากขึ้นในการอพยพหนีไฟ  

 
1.4) ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณภายใน 

1.4.1) ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เปนตูสงนํ้าดับเพลิง มี
ลักษณะเปนตูสีแดง ดานหนาเปนกระจก ท่ีสามารถเปด หรือทุบ
ใหแตก เพ่ือนําอุปกรณชวยเหลือออกมาไดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

1.4.2) วาลวสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Hose Valve) เปนวาลวจายนํ้าออก
จากระบบทอสูภายนอก 

1.4.3) ชุดสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Hose Station) ไดแก 

           

ใชสําหรับดับเชื้อเพลิงประเภทท่ีเปนสารประกอบของธาตุคารบอน เชน ไม กระดาษ ผา ขยะ เปนตน มี
คุณสมบัติดับเพลิง โดยอาศัยมานของความเย็นเขาไปดึงเอาความรอนออกจากวัสดุเชื้อเพลิง จนกระท่ังถึง
จุดท่ีไมสามารถติดไฟได   

ท้ังน้ี บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคา “Spark” (สปารค)  สําหรับผลิตภัณฑชุดสายฉีดนํ้าดับเพลิง  

1.4.4) หัวรับนํ้าดับเพลิง (Fire Department Connection) เปนอุปกรณรับ
นํ้าจากภายนอกอาคาร หรือรถดับเพลิง เพ่ือจายเขาไป ในระบบ
ดับเพลิงภายในอาคาร 

1.4.5) เคร่ืองดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เปนเคร่ืองดับเพลิงใช
ติดตั้งไวภายในอาคารหรือนอกอาคาร ควบคูกับระบบดับเพลิงอ่ืนๆ  
มีคุณสมบัติ ใชดับเพลิงเบ้ืองตนในขณะเพลิงเร่ิม ลุกไหม แบงเปน
ประเภทหลักๆ ได 6 แบบ  (ตามประเภทของสารท่ีบรรจุในเคร่ือง
ดับเพลิง) ประกอบดวย 

สายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบผาใบ 
(Fire Hose Rack) 

สายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบมวน 
(Fire Hose Reel) 
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(1) ผงเคมีแหง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง 
ประกอบดวยผงเคมีหลายชนิดซึ่งถูกอัดดวยแรงดันเขาไป 
สามารถดับเพลิงประเภท A B C หรืออาจดับเพลิงประเภท D 
ไดหากบรรจุผงเคมีพิเศษ ราคาถูก หาซื้องาย ใชสําหรับพ้ืนท่ี
ท่ัวไป เชน สํานักงาน บานพักอาศัย 

(2) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) บรรจุในถังสีแดง ปลายสายฉีดมี
ลักษณะเปนกรวย กาซท่ีฉีดออกมาเปนไอเย็นจัด คลาย
นํ้าแข็งแหง ลดความรอนของไฟได  ไม ท้ิงคราบสกปรก 
สามารถดับเพลิงประเภท B C เหมาะสําหรับการใชงานในหอง
เคร่ืองจักร สายการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ หองเคร่ืองไฟฟา  
เปนตน 

(3) นํ้า (Water) บรรจุในถังแสตนเลส สามารถดับเพลิง ประเภท A 
เหมาะสําหรับการดับเพลิงกลางแจงท่ีไมมีส่ือ นําไฟฟา  

(4) โฟม (Foam) บรรจุในถังสแตนเลส เมื่อฉีดออกมาจะเปนฟอง
โฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงท่ีลุกไหม จึงสามารถดับเพลิงไดประเภท 
A B ได แตไมสามารถนําไปดับเพลิงประเภท C ไดเพราะเปน
ส่ือนําไฟฟา เหมาะสําหรับดับเพลิง ในภาคอุตสาหกรรม หรือ
ดับเชื้อเพลิงประเภททินเนอร และสารระเหยติดไฟ 

(5) เคมีเปยก สําหรับหองครัว (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุใน
ถังแสตนเลส สามารถดับเพลิงประเภท K เหมาะกับใช ใน
หองครัว เน่ืองจากสามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากนํ้ามันทอดได  

(6) ฮาโลตรอน (Halotron-1) บรรจุในถังสีแดง หรือ สีเขียว ภายใน
บรรจุสารสะอาด หรือฮาโลตรอนวัน เมื่อฉีดแลวจะระเหยไปเอง 
ไมท้ิงคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท A B C เหมาะ
สําหรับการใชงานในหองคอมพิวเตอร คลีนรูม หองไฟฟา หอง
เก็บอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

ท้ังน้ี บริษัทเปนเจาของ ตราสินคาเคร่ืองดับเพลิง “Guardian” (การเดียน)  สําหรับผลิตภัณฑเคร่ือง
ดับเพลิง 

1.5) สวิตชแจงสัญญาณ (Switch) 

1.5.1) อุปกรณตรวจจับการไหลในเสนทอ (Flow Switch) เปนอุปกรณท่ีอยู
ในระบบดับเพลิงแบบทอเปยก  ทําหนาท่ีสงสัญญาณมายังแผง
ควบคุมระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ในกรณีท่ีอุปกรณตรวจ
พบวามีการไหลในเสนทออันเกิดจากหัวกระจายนํ้าดับเพลิงทํางาน 
หรือมีการใชสายฉีดนํ้าดับเพลิง 
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1.5.2) สวิตซตรวจจับความดัน (Pressure Switch)  ใชตรวจจับความดันใน
ระบบทอนํ้าดับเพลิง ในกรณีท่ีความดันเปล่ียนแปลง เ พ่ือสง
สัญญาณแจงไปท่ีหองควบคุม 

1.5.3) ระฆังนํ้า (Alarm Gong) ใชสําหรับแจงเตือนภัยดวยเสียงเมื่อเกิด
เพลิงไหม มีคุณสมบัติสงเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม โดยใชการ
ไหลของนํ้าเปนตัวขับเคล่ือนกลไก 

1.6) ปมสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump)  ใชสูบนํ้าเพ่ือดับเพลิง 

งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง 

บริษัทฯ มีบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire 
Protection) ระบบปมดับเพลิง ระบบทอนํ้าดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200 และระบบสัญญาณเตือนภัย 
(Fire Suppression and Alarm Systems) สําหรับงานโครงการ ท้ังในอาคารและโรงงานตางๆ ท่ีมีแนวโนมความ
ตองการติดตั้งระบบดับเพลิงเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานท่ีตองมีการปรับปรุง ให
มีระบบปองกันอัคคีภัยท่ีไดมาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนํา
สินคาท่ีจําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และการ
ทดสอบหลังติดตั้งระบบแลว รวมถึงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซึ่งในการติดตั้งระบบดับเพลิง จะมีการใช
วาลวและอุปกรณระดับเพลิง (สินคาตามขอ 1) รวมกับอุปกรณท่ีเกี่ยวของในระบบดับเพลิงตางๆ โดยรายละเอียด
งานโครงการในระบบดับเพลิง ปรากฎดังน้ี  

1. ระบบโฟมดับเพลิง เปนระบบท่ีมีการผสมระหวางนํ้าและนํ้ายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate) เพ่ือ
ดับเพลิง โดยใชหลักการสรางฟองโฟม หรือสรางผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพ่ือกั้นออกซิเจนจากเชื้อเพลิง 
โดยระบบโฟมดับเพลิงมอุีปกรณสําคัญ ไดแก  

- ถังบรรจุโฟมดบัเพลิงแบบถุง (Bladder Tank) ใชบรรจุโฟมดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากนํ้ามันได 

 

- นํ้ายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate)  

a)  Aqueous Film Forming Foam นํ้ายาโฟมท่ีใชสําหรับดับไฟท่ีเกิดจากสารไฮโดรคารบอน
(Hydrocarbon) เชน นํ้ามันดิบ นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเชื้อเพลิง เปนตน ไมเหมาะกับการดับไฟท่ีเกิด
จากสาร Polar Solvent (สารละลายท่ีมีนํ้าเปนตัวทําละลาย) เชน ทินเนอร แอลกอฮอล  

b)  Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam นํ้ายาโฟมท่ีใชสําหรับดับไฟท่ีเกิดจากสาร
ไฮโดรคารบอน และสาร Polar Solvent   

- หัวฉีด ขอตอตางๆ เชน อุปกรณฉีดโฟม วาลวควบคุม เปนตน  
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2. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยแกส ชนิดระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยแกส ไดแก 

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ             

 ชนิดกาซคารบอนไดออกไซด (Co2 )  

 

 

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัต ิ

 ชนิดกาซไนโตรเจน (N2 ) 

 

 

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200 

 

 
 

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230 

 

 
 
 

ท้ังน้ี ในการดําเนินงานโครงการตางๆ บริษัทฯ อาจทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพ่ือปกปองความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบงาน  โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแตละงานเปนคราวๆ ไป เชน การทํา
ประกันความเสียหายของสินคา/ทรัพยสินของผูวาจางในกรณีการติดตั้งระบบดับเพลิงในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชงาน อาทิ 
คลังสินคาท่ีมีสินคาเก็บอยู เปนตน  รวมถึงบริษัทฯ ไดเพ่ิมการคุมครองถึงความบาดเจ็บทางรางกายตอลูกจางหรือ
ตัวแทนของผูวาจาง  บริษัทฯ ใหบริการตามระยะเวลาท่ีกําหนด (Regular Service)   โดยการเขาตรวจเช็คอุปกรณ
ท่ีจําหนายเมื่อครบตามกําหนด กรณีท่ีสินคาหรืออุปกรณน้ันท่ียังอยูในระยะประกัน หรืออยูในสัญญาบริการ ท้ังน้ี 
ในกรณีสินคาท่ีจําหนายใหลูกคามีปญหา บริษัทฯ จะติดตอประสานงานกับผูจําหนายสินคาในตางประเทศ 
พิจารณาสาเหตุความเสียหายท่ีเกิดขึ้นรวมกัน เพ่ือเจรจาเคลมประกันสินคาตามขอตกลงการรับประกันสินคา 
กลาวคือ  มีระยะเวลาประกันสินคาประมาณ 1-2 ป นับแตวันท่ีสินคาออกจากทาเรือของประเทศผูจําหนายสินคา
น้ันๆ 
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2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น  

2.1 คอมเพรสเซอร  (Compressor) ใชสําหรับอัดสารทําความเย็น (นํ้ายาทําความเย็น) ในสถานะท่ีเปนไอ โดย
สรางแรงดัน สงไปตามทอนํ้ายาท่ีเปนทอทองแดง ไปยัง คอยลเย็น คอยลรอน เอ็กแปนชั่นวาลว โดยมี
คอมเพรสเซอรเปนสวนประกอบหน่ึงในชุดคอนเด็นซิ่งยูนิต (Condensing Unit) 

 

 
2.2 คอยลรอน (Condenser) เปนอุปกรณควบแนนสารทําความเย็นท่ีมีความดันสูง และเปล่ียนสถานะนํ้ายาจาก

ไอใหกลายเปนของเหลว โดยการระบายความรอนออกจากนํ้ายาดวยพัดลมระบายอากาศ  ท่ีเรามองเห็นจาก
ภายนอกตัวคอยลรอน 

 

 

2.3 คอยลเย็น (Evaporator) เปนอุปกรณระเหยสารทําความเย็นท่ีความดันต่ํา และเปล่ียนสถานะนํ้ายา จาก
ของเหลวกลายเปนไอ โดยการพาความเย็นในตัวคอยลเย็นออกสูหองเพ่ือทําใหอุณหภูมิในหองเย็นลงดวยพัดลม 
ท่ีเรามองเห็นติดตั้งแขวนอยูบนเพดานในหอง 

 

 

junior DF compact DF 

comfort DP market plus SP 

 Piston Scroll Screw 
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2.4 วาลวควบคุมระบบทําความเย็น ไดแก 

• วาลวลดความดัน (Expansion Valve) ใชสําหรับลดความดัน
ของสารทําความเย็นในคอยลเย็น ซึ่ ง เปนการควบคุม
อุณหภูมิระเหย ในคอยลเย็นวาลวไดรับการออกแบบสําหรับ
การใชงานท่ีเฉพาะเจาะจง สําหรับงานอุณหภูมิระบบปรับ
อากาศ (Air Condition) งานหองเย็น (Cold Room) และงาน
หองเย็นจัด (Freezer Room)    

 
 

• วาลวเปด-ปดไฟฟา(Solenoid Valve)  ถูกออกแบบมา
หลากหลายสําหรับการใชงานเฉพาะในโรงงานทําความเย็นท่ี มี
ทุกแรงดันไฟฟาและทุกชวงความถี่ นอกจากน้ีวาลวยังสามารถ
ออกแบบตามความตองการของลูกคาไดดวย  

• วาลวปด(BML) เปนวาลวแบบใชมือ เปด-ปด ออกแบบมา
สําหรับติดตั้งในทอสารทําความเย็นดานของเหลว ดานดูด และ
ดานกาซรอนของระบบทําความเย็น วาลวสามารถเชื่อมตอกับ
ทอทองแดงดวยการเชื่อมหรือขันเกลียว 

 
• บอลวาลว(GBC) เปนวาลวแบบใชมือ เปด-ปด ในการใชงาน

สารทําความเย็นสามารถไหลไดท้ังสองทิศทางตามความ
ตองการ วาลว GBC ไดรับการออกแบบมาสําหรับติดตั้งใน
ทอท่ีมีความหนาแนนของประเก็นสูง และยังทําใหแรงดันท่ี
สูญเสียนอยลง มีการไหลของสารทําความเย็นสูงสุดเมื่อเปด
อยางเต็มท่ี วาลว GBC ไดรับการออกแบบ 

สําหรับการดําเนินงานในชวงอุณหภูมิท่ีกวางและไดรับการ
รับรองใหใชกับสารทําความเย็น fluorinated ใดๆ   ก็ได วาลว 
GBC มาตรฐานอาจถูกนํามาใชในการใชงานโดยใชสารทํา
ความเย็นแรงดันสูงรวมท้ัง R410A สําหรับการใชงาน CO2 
สามารถใชไดกับความดันสูงสุดถึง    90 บาร (1300 psig) 

 

 
 

 

 

 ท้ังน้ี บริษัทเปนเจาของ ตราสินคา “Blue Ice” (บลูไอซ)  สําหรับผลิตภัณฑอุปกรณทําความเย็น ไดแก วาลว
ระบบทําความเย็น อุปกรณระบายความรอน อุปกรณดูดความชื้น และมาตรวัดความดัน เปนตน 
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2.5 ชุดคอนเดนซิ่งยูนติ (Condensing units)  บริษัทฯ ไดออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Units) 
ตามมาตรฐานยุโรปเพ่ือการใชงานท่ีทนทานยาวนาน เพ่ือความสะดวกในการบริการและติดตั้งงาย สามารถ
เลือกไดหลากหลายอุณหภูมิ เหมาะอยางยิ่งสําหรับหองแชแข็ง หองเก็บความเย็น ไฮเปอรมารเก็ต 
ซูเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ อุตสาหกรรมทําความเย็น ระบบปรับอากาศ หรือท่ีตองการความประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ อุณหภูมิหองมีใหเลือกตั้งแต -30°C ถึง +25°C ความสามารถในการทําความเย็นตั้งแต 4 ถึง 
112 กิโลวัตต หรือ 2 ถึง 50 hp 

 

2.6 อุปกรณควบคุมการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ (DOD) เหมาะสําหรับการใชงานในหองเย็นทุกชนิดเพ่ือเก็บ
รักษาสินคา  ไมโครโพรเซสเซอรใน DOD จะชวยในการควบคุมอุณหภูมิ การจัดการพลังงาน และระดับ
ความชื้นในอากาศ รวมถึงความถี่ในการละลายนํ้าแข็ง ใหเปนไปตามสภาวะการทํางานท่ีแทจริง โดยไมตอง
ปรับแตงคาใดๆใหยุงยากเหมือนอุปกรณควบคุมยี่หออ่ืนๆ ทําใหงายตอการนําไปใชงาน ดวยระบบควบคุมการ
ละลายนํ้าแข็งอัจฉริยะท่ีแมนยํา รวมถึงการนําพลังงานท่ีเหลือในการละลายนํ้าแข็ง (Latent Energy) มาใชให
เกิดประโยชน สงผลใหประหยัดคาใชจายดานพลังงานไดถึง 15 - 25% 
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2.7 อุปกรณประหยัดพลังงาน ( INVERTER ) ชวยควบคุมความเร็วรอบของเคร่ือง
คอมเพรสเซอรใหทํางานอยางตอเน่ือง ตามสภาวะโหลดการทําความเย็นท่ีเปนจริง ดวย
การควบคุมการทํางานอยางตอเนื่อง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทําความเย็น และ
ชวยลดการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในพ้ืนท่ีทําความเย็น ทําใหอุณหภูมิ ณ จุดทําความเย็น
มีความแมนยํา สงผลใหระดับอุณหภูมิท่ีตั้งไวมีความสม่ําเสมอ ทําใหสินคาท่ีจัดเก็บมี
คุณภาพดี และคงความสดไดยาวนาน สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดมากสูงสุดถึง 
40% รวมท้ังยังชวยยืดอายุการใชงานของคอมเพรสเซอรใหนานขึ้น เพราะในขณะท่ีเร่ิม
ทํางาน คอมเพรสเซอรจะไมเกิดอาการฉุดกระชากแตอยางใด 

3. ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล 

3.1 วาลวเปดปดน้ํา ใชควบคุมการไหลของนํ้าไมวาจะเปนการปด-เปด หรือปรับอัตราการไหลของนํ้า แบงเปน
ประเภทหลักๆ คือ  

• วาลวประตูนํ้า (Gate Valve) ใชสําหรับปด-เปดนํ้า มีนํ้าหนักมาก ใชเน้ือท่ีในการ
ติดตั้ง เหมาะสําหรับใชในหองเคร่ืองสูบนํ้า หองปมนํ้าดับเพลิง ใชภายนอก
อาคารหรือพ้ืนท่ีท่ัวไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุมอัตราการไหล 

• วาลวปกผีเส้ือ (Butterfly Valve) ใชสําหรับปด-เปดนํ้า มีนํ้าหนักเบา ใชพ้ืนท่ี
นอยในการติดตั้ง ใชติดตั้งในอาคารหรือพ้ืนท่ีท่ัวไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุม
อัตราการไหลของนํ้า  

• บอลวาลว (Ball Valve) ใชสําหรับปด-เปดนํ้า เหมาะกับการใชกับทอขนาด
เล็ก สามารถปด-เปดนํ้าไดทันที การร่ัวซึมมีนอยกวาการใชวาลวประตูนํ้า 
เน่ืองจากหนาสัมผัสของวาลวปดสนิทกวา 

• โกลบวาลว (Globe Valve) ใชสําหรับควบคุมอัตราการไหลของนํ้าเปนวาลวท่ีทําใหแรงดันของ
นํ้าลดลงระหวางสวนหนาวาลวและสวนหลังวาลว 

• วาลวปรับปริมาณนํ้า (Balancing Valve) ใชสําหรับปรับสมดุลของนํ้า
ในระบบปรับอากาศ  เพ่ือปรับอัตราการไหลใหได คาตามท่ีตองการ มี
คุณสมบัติปรับปริมาณนํ้าใหไหลเขาเคร่ืองสงลมเย็นในระบบปรับ
อากาศใหตรงตามสถานะท่ีออกแบบ 

• วาลวควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลแรงนํ้าอัตโนมัต ิ
(PICV) ใชสําหรับควบคุมการเปดปดนํ้าเย็น และปริมาณอัตรา
การไหลของนํ้าท่ีสงเขาเคร่ืองลมเย็นในระบบปรับอากาศ เพ่ือให
เคร่ืองปรับอากาศ สงความเย็นไดตามท่ีไดกําหนดไว 
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ท้ังน้ี นอกเหนือจากการนําเขาและจัดจําหนายตราสินคาจากตางประเทศท่ีมีชื่อเสียง บริษัทฯ ยังเปนเจาของ 
ตราสินคา “Valtec” (วาลวเทค) สําหรับผลิตภัณฑวาลวและผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 

3.2 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอรโมมิเตอร (Thermometer)  

3.2.1 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ใชสําหรับแสดงคาแรงดัน มีหนวยเปนแรงปอนดตอตารางน้ิว (PSI) 
และกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (kg/cm2) แบงเปนประเภทหลักๆ คือ 

• เกจวัดความดันแบบมนํ้ีามัน (Liquid Filled Gauge) เหมาะสําหรับติดตั้งใน
ท่ีท่ีมีการส่ันสะเทือน  ชวยลดแรงกระแทกของแรงดัน ทําใหยืดอายุการใช
งานใหนานขึ้น 

• เกจวัดความดันแบบไมมีนํ้ามัน (Non-Filled Gauge) เหมาะสําหรับติดตั้งท่ัวไป 

3.2.2  เทอรโมมิเตอร (Thermometer) ใชสําหรับวัดระดับอุณหภูมิหรือความรอน แบงเปนประเภทหลักๆ คือ 

• เทอรโมมิเตอรแบบแทงแกว (Liquid-in-Glass Thermometer) ใชสําหรับวัด
อุณหภูมิท่ัวไป มีคุณสมบัติขยายตัวของของเหลวเมื่อไดรับความรอน และ
หดตัวเมื่อคลายความรอนจะมีหนวยเปนองศาฟาเรนไฮต (F) และองศา
เซลเซียส (C) 

• เทอรโมมิเตอรแบบไบเมทัล (BiMetal Thermometer) มีคุณสมบัติขยายตัว
ของโลหะ 2 ชนิด เมื่อไดรับความรอนโลหะท้ัง 2 ชนิด เกิดการขยายตัวไม
เทากัน  โดยท่ัวไป วัดอุณหภูมิอยูในชวง -75 C ถึง 550 C 

(1) Flow Switch ใชสําหรับตรวจจับการไหลของนํ้า มีคุณสมบัติปองกัน   ความ
เสียหายของปมนํ้า เน่ืองจากนํ้าไมไหล โดยติดตั้งอยูในทิศทางเดียวกับการ
ไหลของนํ้าในทอ 

(2) แผนกรองอากาศ (Aluminum Filter)  แบบลางนํ้าได สามารถกรองฝุน ส่ิง
สกปรกในอากาศ ชวยใหการระบายอากาศมคีวามสะอาดมากยิ่งขึน้ ใชสําหรับ
ปองกันฝุนและส่ิงสกปรกเขาไปอุดตันในเคร่ืองปรับอากาศ มีคุณสมบัติลางนํ้า
ได สามารถกรองฝุน ส่ิงสกปรกในอากาศ ชวยใหการระบายอากาศมีความ
สะอาดมากยิ่งขึ้น 

(3) ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสําหรับเปนขอตอเพ่ือเชื่อมทอใน
ระบบปรับอากาศ โดยไมตองใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟาในการเชื่อมทอ 
สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคล่ือนตัวของทอและ
อาคาร เพราะถูกออกแบบมาใหรองรับการเคล่ือนตัว และการหันเห
ของทอได  
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(4) ทอทองแดงและขอตอทองแดง เหมาะสําหรับใชในงานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ ทุกชนิด 
ท้ังน้ีทอทองแดงท่ีบริษัทฯ จัดจําหนายมีหลายประเภทและขนาด โดยมีท้ังทอตรง  (ขนาด K, L ,M) 
ทอมวน (Pancake coil)  รวมถึงขอตอทองแดงชนิดตางๆ บริษัทเปนเจาของ ตราสินคา “Koppar” 

(คอปปา)  สําหรับผลิตภัณฑทอทองแดง   

 

 

(5) น้ํายาสารทําความเย็น ทําหนาท่ีเปนสารตัวกลางสําหรับถายเทความรอนออกจากหองโดยสาร โดย
ดูดซึมความรอนเขาสูตัวเองในขณะท่ี อุณหภูมิ และ ความดันต่ํา และ ถายเทความรอนออกจากตัวเอง
ในขณะท่ี อุณหภูมิและ ความดันสูง  

ท้ังน้ีบริษัทเปนเจาของ ตราสินคา “Yuki” (ยูกิ) ซึ่งเปนตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑนํ้ายาทําความเย็น 
คือ   

 
 

  

 

 

 

            COPPER TUBE and PANCAKE                    COPPER FITTING              BRAZING 
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4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล 

4.1) เคร่ืองพิมพระบบ Ink Jet (CIJ – Continuous InkJet) ใชสําหรับพิมพวันท่ีผลิต 
วันท่ีหมดอายุ และลอตนัมเบอร ลงบนสินคาไดเกือบทุกประเภทเชน พลาสติก 
โลหะ แกว กระจก อลูมิเนียม ฟลม กระดาษ ไม และไมสังเคราะห รวมถึงพ้ืนผิว
ตางๆ เชน พ้ืนผิวเรียบ ขรุขระ หรือ    โคงเวา ทําใหเปนเทคโนโลยีการพิมพท่ีปรับ
ใชงานไดหลากหลายและไดรับความนิยมสูง เหมาะสําหรับใชงานกับสายพาน
การผลิตอัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ หรือติดตั้งใชงานรวมกับเคร่ืองจักรอ่ืน 
นอกจากน้ียังมีขอเดนคือ มีระบบปองกันหัวฉีดอุดตัน ปรับใชงานไดทุก
รูปแบบ มีหมึกใหเลือกหลายสี หลากคุณสมบัติ คาใชจายในการพิมพต่ํา  

4.2) เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร (laser printer) ใชสําหรับพิมพวันท่ีผลิต วันท่ี
หมดอายุ และลอตนัมเบอร ฯลฯ ลงบนสินคาประเภทพลาสติก แกว กระดาษ 
และสติกเกอร เปนระบบแสงเลเซอรท่ีใชพลังงานความรอนทําปฏิกิริยากับ
พ้ืนผิวพิมพเปนตัวเลข/ตัวอักษรโดยไมตองใชหมึก ทํางานอัตโนมัติบน
สายพานการผลิต โดยปอนตัวเลขหรือตัวอักษรท่ีตองการพิมพท่ีหนาจอ
คอนโทรล และอัพเดทตามวัน เวลาจริง มีขอเดนคือประหยัดคาใชจาย 
ความเร็วสูง ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดภาระการดูแล/
บํารุงรักษาระหวางใชงาน  

4.3) เคร่ืองพิมพระบบ Thermal transfer ใชสําหรับพิมพวันท่ีผลิต วันท่ีหมดอายุ 
และลอตนัมเบอร โลโก บารโคด และ QR Code ฯลฯ ลงบนฟลม พลาสติก 
กระดาษ ท่ีซึ่งผิวเรียบ เคร่ืองพิมพระบบ Thermal transfer ใชความรอนของ
หัวพิมพละลายหมึกเพ่ือพิมพตัวเลข ตัวอักษร บนขนาดพ้ืนท่ีพิมพใหญกวา 70 
มม. พิมพขอความรายละเอียดไดอยางถูกตอง และคมชัด สามารถระบุขอความ
ท่ีตองการพิมพท่ีหนาจอคอนโทรล และอัพเดทตามวัน เวลาจริง ติดตั้งใชงานกับ
เคร่ืองบรรจุสินคาชนิดซองไดทุกประเภท มีขอเดนคือ เปนเทคโนโลยีสะอาด 
คุณภาพสูง คมชัดอานงาย สวยงาม พิมพขอมูลปริมาณมาก ๆ ไดเหมาะสม 
ประหยัดคาใชจาย ความเร็วสูง เทคโนโลยีสะอาด  

4.4) เคร่ืองพิมพระบบดิจิทัล เปนเคร่ืองพิมพในระบบการพิมพท่ีใหความละเอียดสูง รวดเร็ว สามารถเพ่ิม
รายละเอียดและลูกเลนเพ่ือดึงดูดความสนใจบนบรรจุภัณฑไดดวยความสามารถในการพิมพ Running 
number และ Random number ซึ่งเหมาะกับงานพิมพฉลาก ตั๋ว หรือคูปอง เปนตน 
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4.5) เคร่ืองพิมพแบบสามมิติ (3D Printer) เปนเคร่ืองพิมพในการสรางโมเดลเสมือนจริงหรือการข้ึนรูปชิ้นงานตาม
แบบเฉพาะของลูกคา โดยพิมพชิ้นงานดวยนํ้ายาเรซิ่นท่ีมีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง ในการสรางงานเสมือน
จริง มีพ้ืนผิวชิ้นงานท่ีเนียนเรียบและคมชัดทุกจุด เหมาะกับงานพิมพเชน การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ 
ทันตกรรม อุปกรณชวยฟง จิวเวลล่ี และยานยนต เปนตน ปจจุบันบริษัทฯ จําหนายและใหบริการงานพิมพแบบ
สามมิตสํิาหรับลูกคาอุตสาหกรรมและท่ัวไปท่ีตองการสรางชิ้นงานตนแบบท่ีตองการ  

 

4.6) เคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและอปุกรณบรรจุภัณฑอืน่ๆ ไดแก เคร่ืองฉลุอักษรสําหรับงานพิมพขางบรรจุ
ภัณฑชิ้นใหญท่ีไมเหมาะกับการลําเลียงบนสายพานการผลิต เคร่ืองพิมพแบบฟอยลรอน (hot foil  printer) 
เคร่ืองพิมพชนิดลูกกล้ิง  เคร่ืองพิมพพรอมติดฉลาก (Print & Apply Labeler)  และชุดแสตมปวันท่ี เปนตน 

4.7) อุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ ไดแก นํ้าหมึกพิมพ นํ้ายาผสมหมึก นํ้ายาลางหมึก 
ริบบอนหมึก นํ้ายาเรซิ่น ชุดกรอง และอะไหลเคร่ืองอุปกรณเคร่ืองตัดกระดาษกาวนํ้าอัตโนมัติ เคร่ืองพิมพแบบ 
Manual ชุดลูกกล้ิงและเคร่ืองฉลุอักษรฟอยลพิมพวนัท่ีผลิต เปนตน 

 

การรับประกันสินคาหรือบริการตรวจเช็คตามระยะเวลาของบริการ 

บริษัทฯ รับประกันความเสียหายหรือชํารุดของสินคาทุกชนิด ตามเงื่อนไขการรับประกันสินคาท่ีบริษัทฯ จําหนาย
หรือติดตั้งใหแกลูกคาเปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งสินคาของบริษัทฯ ไดรับการรับประกันมาจากผูผลิตสินคาอีกทอดหน่ึงเปน
ระยะเวลาอยางนอย 1 ป นอกจากน้ี ภายหลังติดตั้งงานโครงการแลวเสร็จ  บริษัทฯ มีการรับประกันผลงานหลังติดตั้ง  โดย
รับประกันสินคาท่ีจําหนายตามเงื่อนไขการรับประกันเปนเวลา 1 ป  ซึ่งผูผลิตสินคามีการรับประกันสินคาท่ีจําหนายใหแก
บริษัทฯ อยางนอย 1 ป เชนเดียวกัน 
 

คลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา   

บริษัทฯ มีคลังสินคารวม 3 แหง โดย  

• คลังสินคาหลัก ตั้งอยูเลขท่ี 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป      เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ  พ้ืนท่ีเชารวม 
2,482 ตารางเมตร ซึ่งเชาจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดพิจารณาสวนท่ี 2 (12) รายการระหวางกัน) 
เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีเก็บผลิตภัณฑวาลว และผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและผลิตภัณฑระบบ
การพิมพดิจิทัล  รวมท้ังใชเปนพ้ืนท่ีการประกอบชิ้นสวนอุปกรณตางๆ  ตามคําส่ังซื้อ  
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• คลังสินคาแหงท่ี 2  ตั้งอยูท่ี 38/43 หมู 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี  พ้ืนท่ีรวม 105 ตาราง
เมตร  ซึ่งเชากับบุคคลภายนอกท่ีใหบริการคลังสินคาและไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ  เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีเก็บสารเคมี
อันตรายท่ีส่ังซื้อจากผูผลิต และรอการจัดสงใหแกลูกคา หรือนําไปใชในงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงใหแกลูกคา และ 

• คลังสินคาแหงท่ี 3 ตั้งอยูท่ี 1/36 หมูท่ี 15 ถ.คูขนานมอเตอรเวย  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240 
พ้ืนท่ีรวม 1,575 ตารางเมตร ซึ่งเชากับบุคคลภายนอกที่ใหบริการคลังสินคาและไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ เพื่อใช
เปนพ้ืนท่ีเก็บผลิตภัณฑวาลว และผลิตภัณฑระบบทําความเย็น (รายละเอียดสรุปสัญญาเชาคลังสินคา พิจารณาในสวน
ท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หัวขอ 4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ขอยอย 4.3.2 สัญญาเชาอาคารคลังสินคา) 

บริษัทฯ จัดสงสินคาจากคลังสินคาใหแกลูกคา (คาจัดสงรวมอยูในราคาสินคาแลว) โดยใชรถบรรทุกขนสงของ
บริษัทฯและรถบรรทุกขนาดตางๆ ท่ีบริษัทฯ ไดวาจางผูประกอบการขนสงจากภายนอกท่ีไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัท
ฯ ซึ่งผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผูขาย (Approved Vendor List ,AVL) กับบริษัทฯ จํานวน 13 ราย นอกจากน้ี บริษัท
ฯ ไดทําประกันภัยสินคาท่ีเก็บในคลังสินคาเพ่ือคุมครองอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางการเก็บสินคาหรือการปฏิบัติงาน
โดยคุมครองภัยตางๆ เชน ไฟไหม ฟาผา แผนดินไหว ลมพายุ  นํ้าทวม  รวมถึงอุบัติเหตุตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในคลังสินคาท่ีสงผล
ใหทรัพยสินเสียหาย  ซึ่งปจจุบัน การประกันภัยครอบคลุมมูลคาทรัพยสินในสํานักงานใหญและสินคาในคลังสินคา ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม  2559

1 รวมท้ังบริษัทฯ มีการทําประกันภัยสินคาท่ีขนสงในประเทศสําหรับคําส่ังซื้อท่ีมีมูลคาสูง  เพ่ือ
คุมครองความเสียหาย หรือ ความสูญเสียของสินคาจากอุบัติเหตุ การยกขนสินคาข้ึนไปยังพาหนะท่ีใชขนสง  และ
คุมครองตลอดระยะเวลาท่ีสินคาน้ันอยูบนพาหนะท่ีใชขนสง โดยมีบริษัทฯ เปนผูรับผลประโยชนแตเพียงผูเดียว และตั้งแต
ป 2555 - ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมีประวัติการเคลมประกันภัยสินคาท่ีเกิดจากเหตุการณรายแรงยกเวนอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
การเคล่ือนยายสินคาในคลังสินคา ซึ่งความเสียหายแตละคร้ังไมเกิน 10,000 บาท 
 

กระบวนการรับสินคาเขาเก็บในคลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา 

 กระบวนการขัน้ตอนการรับสินคาจากผูผลิตสนิคา 

1. เมื่อพนักงานคลังสินคาไดรับใบตรวจรับสินคาจากฝายจัดซื้อ จะจัดเตรียมบารโคดสินคา สถานท่ีจัดวางสินคา   

2. เมื่อมีการสงสินคามาท่ีคลังสินคา พนักงานคลังสินคาจะตรวจรับสินคาตามรายละเอียดท่ีไดรับแจงจากแผนก
จัดซื้อ ติดบารโคดท่ีสินคา จัดทําใบแจงรับสินคา  

3. พนักงานคลังสินคาซึ่งทําหนาท่ีจัดเก็บสินคา จะตรวจสอบประเภท สภาพสินคา จํานวน และบารโคดกับใบแจง
รับสินคาวาถูกตองครบถวนตรงกัน จากน้ันนําสินคาเขาเก็บในคลังสินคา จัดเรียงสินคาท่ีรับเขากอนไวดานนอก
และสินคาท่ีรับเขาทีหลังจัดเรียงไวดานใน เพ่ือความสะดวกในการเบิกจายตอไป และบันทึกสต็อค สินคา พรอม
ท้ังสงรายละเอียดใหแกฝายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก ฝายจัดซื้อ และฝายบัญชี 

4. ในกรณีท่ีตรวจรับไมตรงตามการส่ังซื้อหรือมีสินคาชํารุด เสียหาย พนักงานคลังสินคาจะแจงขอมูลมาท่ีฝาย
จัดซื้อเพ่ือใหตรวจสอบ และดําเนินการแจงผูผลิต และ/หรือ บริษัทท่ีรับประกันภัยสินคาตอไป 
 
 

1  บรษิัทกําหนดทุนประกันภัยในแตละป โดยพิจารณาจากมูลคาทรพัยสินตามงบการเงินงวดลาสุดกอนท่ีจะมีการทําประกันภัยน้ันๆ 
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 กระบวนการและขั้นตอนการเบิกสนิคาเพ่ือจัดสงใหแกลูกคา 

1. พนักงานจัดสง บันทึกรายการจัดของ (Picking List) สงมอบใหแกพนักงานคลังสินคา เพ่ือเตรียมสินคาสงมอบ
ใหแกลูกคา รวมท้ังทําหนาท่ีตรวจสอบรายชื่อลูกคา ปริมาณสินคา สถานท่ีสงมอบ เพ่ือวางแผนเสนทางการ
จัดสงสินคา ติดตอประสานงานกับฝายการเงินเพ่ือรับเอกสารท่ีใชในการจัดสงสินคา 

2. พนักงานจัดสง จัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา เพ่ือบันทึกรายการในแตละเสนทางการจัดสงใหเรียบรอยภายใน
เวลา 9.00 น. ของทุกวันทําการ  เพ่ือใหฝายขายมขีอมูลประสานงานกับลูกคาในการแจงชวงเวลาโดยประมาณท่ี
สินคาจะสงถึง 

3. ในกรณีการขนสงสินคาเรงดวน หรือการจองเวลาจัดสงสินคาลวงหนา พนักงานจัดสงจะรับใบแจงการจัดสง
สินคาจากพนักงานขาย และทําหนาท่ีประสานงานกับผูใหบริการขนสงตามรายชื่อท่ีบริษัทฯ ไดอนุมัติไว โดยแจง
ผูใหบริการขนสงถึงกําหนดเวลาในการเขารับสินคา ณ คลังสินคา กําหนดเวลาในการสงมอบ และเสนทางในการ
สงมอบสินคาใหลูกคา และจัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา  

4. พนักงานจัดสง สงเอกสารท่ีใชในการจัดสงสินคา รวมท้ังใบควบคุมการขนสงสินคาใหพนักงานขับรถ/พนักงานสง
ของโดยพนักงานขับรถ/พนักงานสงของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ  จํานวนสินคากับรายละเอียดเอกสารท่ีใชใน
การจัดสง และเซ็นชื่อผูรับสินคาในสําเนาสวนของคลังสินคา จากน้ันนําสินคาออกจากพ้ืนท่ีเตรียมจายขึ้นรถตาม
เสนทางท่ีไดวางแผนไว และจัดสงสินคาตามเสนทาง ชี้แจงและทบทวนรายการสินคาท่ีสงมอบกับเอกสารท่ีใชในการ
จัดสงกับลูกคา และใหลูกคาเซ็นชื่อผูรับสินคาในเอกสารท่ีใชในการจัดสง จากน้ันนําเอกสารประกอบดวยเอกสาร 
อาทิ ตนฉบับใบวางบิล สําเนาใบกํากับภาษี กลับคืนจากลูกคาและนําสงใหพนักงานจัดสงเพ่ือทําหนาท่ีรวบรวม
เอกสารใหฝายการเงินติดตามการชําระเงินตามระเบียบปฏิบัติทางการเงินและบัญชีตอไป 

 

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑที่จําหนาย  

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาท่ีจัดจําหนาย  เพ่ือใหลูกคามั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินคา วาเปนไปตามขอกําหนดท่ีลูกคาไดตกลงไวกับบริษัทฯ โดยสินคาท่ีบริษัทฯ จัดจาํหนายสวน
ใหญผานการรับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)2 และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual)3 และ/หรือ
มาตรฐาน BS (British Standard)4 และ/หรือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)5  และ/หรือมาตรฐาน EN 
(European Standard)  สําหรับสินคาวาจางผลิตภายใตแบรนดของบริษัทฯ จะผลิตภายใตมาตรฐาน BS หรือ ASTM 
International รวมท้ังระบบงานทุกระบบของบริษัทผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008  

2  Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters’ Laboratories Inc. (UL) ซ่ึงเปนองคกรอิสระท่ีไมแสวงหาผลกําไรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูดําเนินการทดสอบผลิตภัณฑ จัดทํามาตรฐานดานความปลอดภัย และใหการรับรองความปลอดภัยของสินคา  

3  Factory Mutual (FM) หนวยงานท่ีทําการทดสอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยของกลุมประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา 
4   British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแหงประเทศสหราชอาณาจักร (The British Standard Institution หรอื BSI)  
5   Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑโดยสํานักงานมาตรฐาน 
    ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศไทย  
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2.2.2 การตลาดและการแขงขนั 

2.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมอุตสาหกรรม 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ผลิตภัณฑ
ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลสําหรับอุตสาหกรรม รวมท้ังใหบริการใหคําปรึกษา 
ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับงานโครงการตางๆ โดยสินคาสวนใหญท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรมอาคาร เชน ระบบ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทําความเย็น กวารอยละ 50 ของรายไดจากการขาย จําหนายใหแก
กลุมลูกคาผูรับเหมาซึ่งสวนใหญเปนผูรับเหมากอสรางงานอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานตางๆไดแก อาคารสํานักงาน 
คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล หางสรรพสินคา โครงการรถไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม และหองเย็น เปนตน ทําใหการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ มีความสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโต
สอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเตบิโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP) แตจะมีความผันผวนมากกวา กลาวคือ เมื่อเศรษฐกิจเร่ิมขยายตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะขยายตัวได
มากและเร็วกวา แตเมื่อเศรษฐกิจเร่ิมชะลอตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะชะลอตัวลงเร็วกวา และสอดคลองกับ
พ้ืนท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางในแตละป  

 ภาพรวมทางดานเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในป 2559 เติบโตไดประมาณ 
3.3% ซึ่งดีขึ้นกวาในป 58 ท่ีเติบโต 2.8% โดยมูลคาสงออกยังไมฟนตัวดีนัก จากปญหาเศรษฐกิจโลกท่ียังคงชะลอตัว 
ราคานํ้ามันท่ีผันผวน โดยหน้ีภาคครัวเรือนของไทยยังอยูในระดับสูง จากภาวะชะลอตัวของตลาดท่ีอยูอาศัยในป 2559 ท่ี
ผานมา เปนเหตุใหผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญนําโครงการท่ีอยูอาศัยคงคางกลับมาทําการตลาดใหม 
ในขณะเดียวกัน ก็ชะลอเปดตัวท่ีอยูอาศัยเปดขายใหม สถานการณดังกลาว นาจะสงผลใหเกิดการปรับตัวสูสมดุลระหวาง
จํานวนและความตองการซื้อท่ีอยูอาศัย อยางไรก็ตาม ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยยังตองรักษาระดับอัตราการ
เติบโตของรายไดอยางตอเน่ืองในอนาคต ดังน้ัน ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยจึงยังคงวางแผนเปดตัวโครงการท่ี
อยูอาศัยใหม เพ่ือกอใหเกิดการรับรูรายไดอยางตอเน่ืองในระยะตอไป ศูนยวิจัยกสิกรไทย ( ม.ค. 2560) มองวา "ท่ีอยู
อาศัยเปดขายใหมในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในป 2560 นาจะมีจํานวน 107,000-109,000 หนวย ขยายตัวรอยละ 5-7 
เมื่อเทียบกับป 2559" 

 ทั้งนี้ ป 2560 เปนปที่ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยยังเผชิญความทาทายในการขายโครงการที่อยู
อาศัย โดยอัตราดอกเบ้ียในป 2560 ท่ีคาดการณวานาจะมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ยังสะทอนถึงขอจํากัดดานความสามารถใน
การเขาถึงสินเชื่อท่ีอยูอาศัย รวมถึงภาระดอกเบ้ียจายท่ีเพ่ิมสูงขึ้นของผูซื้อท่ีอยูอาศัยท่ีกําลังผอนชําระสินเชื่อท่ีอยูอาศัย 
อีกท้ังผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยตองพิจารณารูปแบบการจัดโปรโมชั่นใหมๆ จากท่ีแตเดิมนิยมรวมมือกับ
สถาบันการเงิน นําเสนอโปรโมชั่นดานอัตราดอกเบ้ียในระดับต่ํา หรืออัตราดอกเบี ้ยรอละ 0 ในชวงเวลาจํากัด 
สถานการณดังกลาว เปนปจจัยกดดันการตัดสินใจซื้อท่ีอยูอาศัยในป 2560 โดยคาดวา นาจะสงผลใหจํานวนท่ีอยูอาศัย
คงคาง ณ ส้ินป 2560 ขยายตัวรอยละ 4-8 เมื่อเทียบกับ ณ ส้ินป 2559 

 โดยในป 2560 ท่ีแนวโนมการแขงขันในตลาดที่อยูอาศัยเปนไปอยางรุนแรงมากขึ้น ในภาวะที่มีความทาทาย
จากกําลังซื้อของผูซื้อท่ีอยูอาศัยท่ีอาจยังไมสามารถฟนตัวไดมากนัก สงผลใหผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญ 
และกลุมทุนรายใหญ ใชขอไดเปรียบท่ีมีอยูตอยอดไปสูธุรกิจอ่ืนๆ ยกตัวอยางเชน การรับจางบริหารโครงการท่ีอยูอาศัย 
การพัฒนาโครงการรูปแบบ Mixed-use Project เพ่ือกระจายการสรางรายไดในรูปแบบอ่ืนๆ เชน คารับจางบริหาร
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โครงการ คาเชาพ้ืนท่ี เปนตน สําหรับผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายกลางเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
ดวยการรวมทุนเปนพันธมิตรกับผูประกอบการชาวตางชาติ 

ปจจัยเส่ียงหลายดาน อาทิเชน การกําหนดนโยบายการลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศท่ีจะมีผล
ตอเน่ืองไปยังการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง และปจจัยภายนอกประเทศ ไดแก การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก เพราะ
จะมีผลตอกิจกรรมการลงทุนในประเทศไทยจากนักลงทุนตางชาติ โดยภาพรวมการกอสรางในป 2559 ในสวนของภาครัฐ
จะมาจากโครงการท่ีดําเนินการตอเน่ืองจากป 2558 เพ่ือใหแลวเสร็จทันตามกําหนด ภายใตงบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้นประจําป
งบประมาณ 2559 และในสวนของโครงการกอสรางภาคเอกชนไดรับปจจัยบวกจากสิทธิประโยชนจาก New Growth 
Engine 10 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย  ทําใหการกอสรางโครงการภาครัฐยังขับเคล่ือนไดตอไป  

นอกจากน้ีบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบวิศวกรรมอาคาร และผลิตภัณฑระบบบรรจุภัณฑใหแกกลุมลูกคา
โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ และผูใชงานโดยตรง (End user)  คิดเปนรอยละ 35–40 ไดแก อุตสาหกรรมบริการจัดเก็บและ
ขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรมกอสรางและวัสดุกอสราง และอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน ทําใหการดําเนินธุรกิจสวนหน่ึงของบริษัทสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรม
ดังกลาว 
 
ธุรกิจระบบดับเพลิง 

สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม : ยอดขายในงานติดตั้งของโครงการ ยังประสบปญหา
การฟนตัวของโครงการเปนไปอยางลาชา โดยในป 2559   

 มีการกอสรางโรงงานเพ่ิมขึ้นไมมาก ทําใหเกิดการแขงขันในตลาดสูง สงผลใหไมสามารถทํากําไรไดในระดับ
เดิม อยางไรก็ตามยอดขายในระบบกาซดับเพลิงมีแนวโนมท่ีดีขึ้นอยางชัดเจน และมีโครงการในมือเพ่ิมขึ้นมาก ท้ัง
ระบบ FM200, Novac1230 ตลอดจนระบบดับเพลิงกาซไนโตรเจนและระบบกาซ CO2 และยังมีสินคาใหมในระบบ 
Fire Alarm และอุปกรณตรวจจับควันดวยความไวสูง  สวนงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิงยังคงคอยๆ เติบโตไป
ตามโครงการตางๆ ท่ีบริษัทดําเนินการ  

สายงานขายระบบปรับอากาศและอุปกรณดับเพลิง : ภาพรวมยังคงสามารถรักษายอดขายในระดับ
เดียวกันกับปท่ีผานมา โดยมีการเติบโตข้ึนเล็กนอย จากยอดขายในกลุมสินคาระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑใหม วาลว
ควบคุมในระบบปรับอากาศ  ซึ่งในป 2560 จากการควบรวมกิจการจะเพ่ิมผลิตภัณฑทอทองแดงเขามาในสวนระบบ
ปรับอากาศ ซึ่งเชื่อวาจะทําใหมียอดขายเพ่ิมสูงขึ้น  สวนผลิตภัณฑอ่ืนๆ มียอดขายท่ีคอนขางคงท่ีตามความตองการ
ของตลาด อยางไรก็ตาม ยังคงมีคําส่ังซื้อเขามาหลายโครงการ เชน อาคารสํานักงาน  โรงพยาบาล โรงแรม 
คอนโดมิเนียมและออฟฟศสํานักงานตางๆ  ในสวนของยอดคางสง มีโครงการขนาดใหญอีกหลายแหงท่ีจะทยอยสง
มอบในป 2560  

สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการปโตรเคมีคัลและโรงไฟฟา : ในสวนแผนกโครงการปโตรเคมีคัลและ
โรงไฟฟา ในรอบปท่ีผานมาไดจําหนายสินคาใหมในระบบ Safety  ซึ่งในป 2560 มีแนวโนมจะไดรับการส่ังซื้อเพ่ิมเติมใน
โครงการใหมๆ นอกจากน้ัน จะมีงานติดตั้งระบบสปริงเกอรดับเพลิงในภาคโรงงานอุตสาหกรรม และยังติดตามงาน
โครงการโรงไฟฟาขนาดใหญ  และโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมีตาง ๆ อีกหลายแหงไดเร่ิมมีการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น 
ภายหลังจากราคานํ้ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น 
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ธุรกิจระบบทําความเย็น 

 ธุรกิจระบบทําความเย็น ในปท่ีผานมา ยังมีการเติบโตอยางตอเน่ือง เกิดงานโครงการท่ีเกี่ยวกับหองเย็นเก็บ
สินคาทางการเกษตร และโรงงานแปรรูปอาหารแชแข็ง ซึ่งสินคาการเกษตรในตางจงัหวดัยังมีทิศทางเติบโตไดดี โดยเฉพาะ
ผลไมแชแข็ง และทุเรียน  

 สวนอุตสาหกรรมไกแชแข็งและแปรรูปท่ีมีการขยายตัวดีอยางตอเน่ืองน้ัน มาจากการสงออกท่ีเพ่ิมสูงขึ้นหลังจาก
ประเทศคูคาหลัก อาทิ ญ่ีปุน และ EU ไดยกเลิกมาตรการระงับการนําเขาไกสดแชเย็นแชแข็งจากไทย อีกท้ังมีการขยาย
ตลาดสงออกใหมๆเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยยะ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง นอกจากน้ัน ความตองการการ
บริโภคไกในตลาดโลกก็ยังคงมีอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกมีความไมแนนอนสูง เน่ืองจากเน้ือไกราคา
ถูกกวาเน้ืออ่ืนๆ อีกท้ังการแกปญหาโรคระบาดในไกเน้ือของผูผลิตไกหลายประเทศยังลาชากวาไทย และยังมีปญหาการ
กลับมาระบาดตอเน่ือง จะสงผลบวกตอความตองการนําเขาไกแปรรูปจากไทยเพ่ิมขึ้น 

 ในขณะท่ีตลาดเกี่ยวของอ่ืน ไดแก อาหารแปรรูปและอาหารสําเร็จรูป มีการขยายตัวสูงขึ้น เน่ืองจากผูบริโภคใน
ปจจุบันหันมานิยมบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งเพ่ิมข้ึน โดยมีปจจัยสนับสนุนสําคัญ คือ การเปล่ียนแปลงการดํารงชีวิต
ในลักษณะสังคมเมืองมากขึ้น ทําใหเกิดความตองการอาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมรับประทาน เพ่ือลดระยะเวลาในการเตรียม
และปรุงอาหาร อีกท้ังผูประกอบการมีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจท่ีถูกตองในผลิตภัณฑกับผูบริโภคมากข้ึน การ
ขยายตัวดังกลาวทําใหเกิดศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) ของผูประกอบการในกลุมซุปเปอรมารเก็ต ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงการเติบโตอยางตอเน่ืองของอุตสาหกรรมน้ี ในขณะเดียวกันกลุมรานสะดวกซื้อ (Convenience Store) ยังรักษา
จํานวนการขยายสาขาตามเปาหมายท่ีไดวางไวตั้งแตตนป เพ่ือรองรับการขยายตัวของสังคมเมืองของหัวเมืองใหญๆ ตาม
ตางจังหวัด 

 ภาวะเศรษฐกิจหลังจากรวมกลุมประชาคมอาเซียน ก็เปนอีกปจจัยหน่ึง ท่ีทําใหความตองการเร่ืองหองเย็นและ
ระบบควบคุมอุณหภูมิมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ท้ังในสวนของอุตสาหกรรมขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ ซึ่งผูผลิตก็ไดมีการ
ปรับตัวดวยการพัฒนาสินคาและพัฒนาชองทางจัดจําหนายเพ่ิมขึ้น 

ในขณะท่ีภาพรวมของธุรกิจประมงในประเทศยังคงไมฟนตัว จากการไดรับผลกระทบในเร่ืองการทําประมงผิด
กฎหมาย อีกทั้งผลกระทบจากการที่ไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี) ของยุโรป ซึ่งทําใหตองเสียภาษีสงสินคา 
รวมถึงสินคาประมงท่ีเปนวัตถุดิบและแปรรูปท่ีเขาไปในยโุรป จากเหตุน้ีทําใหไมเกิดการลงทุนของผูประกอบการ การขาย
สินคาเคร่ืองทําความเย็นสําหรับเรือประมง และอุปกรณอ่ืนท่ีเกี่ยวของจึงชะลอตัวลง 
 

ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 

 สําหรับธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ ไดแกกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
เปนกลมผูใชงานโดยตรง (End user) เนื่องจากกระบวนการพิมพบรรจุภัณฑถือเปนกระบวนการที่สําคัญหนึ่งใน
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆซึ่งตองพิมพวันผลิตหมดอายุ หรือลอตการผลิต หรือขอความลงบนสินคา
กอนท่ีจะจัดจําหนาย ซึ่งจะรวมถึงกลุมลูกคาโรงงานท่ีเปดกิจการใหม ลูกคาท่ีมีการขยายสายการผลิตเพ่ิมเติม รวมท้ัง
ลูกคาท่ีมีการเปล่ียนแทนระบบใหมและผลิตภัณฑท่ีเส่ือมสภาพตามอายุใชงาน ปจจุบันบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑ
ระบบการพิมพดิจิทัลใหแกกลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เน่ืองจากผลิตภัณฑที่จําหนายสามารถนําไปติดตั้ง
ใชงานไดเกือบทุกอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรมเคร่ืองอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม
วัสดุกอสราง อุตสาหกรรมยาและเคร่ืองมือแพทย และอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน ดวยเหตุน้ีโดย
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ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมระบบการพิมพดิจิทัลของบริษัทฯ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
และมูลคาเงินลงทุนกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสะทอนภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมตางๆ ได 

 ท้ังน้ี โดยภาพรวมของการเติบโตของแตละอุตสาหกรรมป 2558 ท่ีเปนกลุมลูกคาสําคัญของบริษัทฯ ไดแก 
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มยังคงมีการเติบโตอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีสภาอุตสาหกรรมรวมกับศูนยวิจัยเศรษฐกิจ
และธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย คาดการณมูลคาตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มป 2559 เทากับ1.31 ลานลาน
บาท เติบโตจากป 2558 ท่ีรอยละ 6.0 จากป 2558 เติบโตสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไทยฟนตัว สงผลใหผูบริโภคมีกําลัง
ซื้อมากขึ้น การเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นและแนวโนมการเพิ่มขึ้นตอเนื่องของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อาหารแชแข็ง ซึ่งคาดวา ยอดขายมีโอกาศเติบโตมากกวา 20% ตอป ในอีก 5 ปจากการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคและการขยายตัวของรานสะดวกซื้อ 

2.2.2.2 การแขงขนั 

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง เน่ืองจากเปน
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจําเปนตองใชผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี ผานการรับรองมาตรฐานสากล คูแขงสําคัญ
ของบริษัทฯ จะเปนบริษัทท่ีเปนกลุมตัวแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศ  ซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เนื่องจากตราสินคาท่ี
ไดรับการยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ประกอบกับนโยบายผูผลิตสินคาสวนใหญมีนโยบายจัดจําหนายผาน
ตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว  หรือมีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายใหมีจํานวนนอยราย   เพ่ือปองกันการแขงขันกันเอง
ระหวางตัวแทนจําหนาย ท้ังน้ี คูแขงขันทางตรงซึ่งดําเนินธุรกิจนําเขาจําหนายผลิตภัณฑดับเพลิงในตลาดอาคารและ
โรงงานมีจํานวน 4 - 5 ราย โดยการดําเนินธุรกิจในบางคร้ังคูแขงขันอาจเปนคูคาในการซื้อสินคาจาก บริษัทฯ ไดเชนกัน 
หากพิจารณาสวนแบงตลาดของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงรายไดของบริษัทและคูแขงขันหลักรวม 3 ราย ครองสวนแบงตลาด
ประมาณรอยละ 80 โดยบริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 25  

  สําหรับธุรกิจการใหบริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มี
จํานวนคูแขงขันนอยราย เน่ืองจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมออกแบบ 
คูแขงหลัก จะเปนกลุมผูจัดจําหนายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจน้ียังมีโอกาสเติบโตไดอีก เน่ืองจาก
ภาครัฐมีการออกกฎหมายเพ่ือปองกันการเกิดอัคคีภัยใหมีความเขมงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงาน
เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ทําใหตลาดมีความตองการสินคาและบริการ
เกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น  

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ มีสภาพการแขงขันรุนแรง มี
ผูประกอบการรายใหญและรายเล็กในตลาดจํานวนมาก มีตราสินคาในตลาดจํานวนมากที่ไดรับการยอมรับ แต
เน่ืองจากตลาดมีขนาดใหญ  ทําใหการจัดจําหนายสินคามีชองทางจําหนายไปสูลูกคาไดอีกมาก โดยบริษัทฯ มีจุดเดน ท่ีมี
สินคาหลากหลาย สินคามีชื่อเสียงในตลาด สามารถจําหนายใหลูกคาท่ัวไปและลูกคากลุมผูรับเหมาไดอยางท่ัวถงึ  

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในป 2560 มีสภาพการแขงขันระดับสูง ตามสภาวะ
การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป และอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง จากการท่ีประเทศไทยยังคงมีศักยภาพสูงใน
การเปนผูผลิตอาหาร เน่ืองจากมีพ้ืนฐานดานเกษตรและประมง และมีเทคโนโลยีการผลิต ท่ีทันสมัยมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล โดยธุรกิจท่ีเกี่ยวของและมีการเติบโตไปดวย ไดแก ธุรกิจรานคาปลีกประเภทสะดวกซื้อท่ีมีการแขงขัน
รุนแรงข้ึน โดยปจจุบัน เซเวนอีเลฟเวน ยังคงครองตําแหนงผูจําหนายท่ีมีสาขามากท่ีสุดและยังคงรักษาการเติบโตอยาง
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ตอเน่ือง แตขณะเดียวกันคูแขงรายอ่ืนก็พยายามหากลยุทธใหมๆ ในการดึงดูดลูกคา และมีการวางแผนเปดสาขาเพ่ิมขึ้น 
เชน แฟมิล่ีมารท, มินิ บ๊ิกซี, เทสโกเอ็กซเพรส เปนตน ท้ังน้ี ในป 2560 คาดวาจะมีผูแขงขันรายใหมอีก 1-2 ราย ท่ีเนนเปด
ในอาคารพาณิชย 3-4 หอง สถานีบริการนํ้ามัน หรือรานสะดวกซื้อขนาด 500 ตรม. โดยมีเปาหมาย เปด 100 สาขาในป 
2560 และ1,000 สาขาในอีก 5 ปขางหนา   

 นอกจากน้ียังมีโอกาสในการขยายธุรกิจ จากปจจัยสนับสนุนการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะ
กอใหเกิดการเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาค การเชื่อมโยงซัพพลายเชนระหวางกันตามมา ตัวอยางเชน รานสะดวกซื้อใน
ประเทศพมาท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ในชวง 4-5 ท่ีผานมา เน่ืองจากบางแบรนดมีการขยายธุรกิจจากกลุมผูลงทุน ท่ี
ทําโมเดิรนเทรด อยางซุปเปอรมารเก็ต  และ ไฮเปอรมารเก็ต ในประเทศอยูแลว บางรายก็มีการรวมทุนกับตางชาติ เชน 
สิงคโปร ไทย และมาเลเซียดวย 

 เกิดการใชเสนทางผานใหมๆ ในการขนสงสินคา เชน การขนสงผักและผลไมจากจีนมาไทย ผานเสนทาง R3A 
จังหวัดเชียงราย ลําเลียงสูตลาดไทและตลาดไอยรา เปนตน ซึ่งจะชวยใหมีการเติบโตของธุรกิจอาหาร ธุรกิจรานอาหาร 
และธุรกิจจัดเก็บและขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิมากขึ้นไปดวย  

 ในสวนของอุตสาหกรรมประมง ยังคงติดปญหาและสงผลกระทบตอธุรกิจทําความเย็น ท้ังในเร่ืองปญหาแรงงาน
ผิดกฎหมายและ การไดรับใบเหลืองการทําประมง IUU (Illegal Unreported and Unregulated fishing)  จากกลุม
ประเทศสหภาพยุโรป จึงทําใหเปนอุปสรรคตอผูประกอบการ ในการลงทุนหรือขยายการผลิตตอไปได 

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายระบบการพิมพดิจิทัล มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง เน่ืองจากลูกคาให
ความสําคัญกับบริการหลังการขายที่ดี และความพรอมดานบุคลากรสําหรับบริการหลังการขาย สตอคสินคาประเภท
วัสดุส้ินเปลือง และอะไหล ซึ่งลูกคาความตองการใชเปนประจําตอเน่ือง สินคาท่ีจําหนายสวนใหญเปนสินคาท่ีมีชื่อเสียง 
และมีคุณภาพชั้นนํา และไดรับแตงตั้งใหเปนผูแทนจาํหนายแตเพียงผูเดียว โครงสรางรายไดแบงเปน 3 ประเภทหลัก คือ 
1) รายไดจากการจําหนายเคร่ือง 2) รายไดจากการจําหนายวัสดุส้ินเปลือง และ 3) รายไดจากคาอะไหล คาบริการ และ
สัญญาบริการ คูแขงหลักจะเปนบริษัทท่ีเปนผูแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เน่ืองจากตรา
สินคาท่ีไดรับการยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ดังน้ันกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญจึง
เลือกซื้อสินคาจากตราสินคาท่ีไดรับการยอมรับในระดับโลกเปนหลัก เมื่อเปรียบเทียบรายไดของธุรกิจระบบการพิมพ
ดิจิทัลและคูแขงขันหลักอีก 4 ราย รวมเปน 5 ราย ก็พบวามีสวนแบงการตลาดอยูในกลุมผูนํา 3 อันดับแรก โดยสวนแบง
การตลาดประมาณรอยละ 22 (อางอิงจากฐานขอมูลกรมพัฒนาธุรกิจการคา) 

2.2.2.3 ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย 

 กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ เปนลูกคาโครงการกอสรางอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
เชน หางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน คอนโดมีเนียม โครงการรถไฟฟาบีทีเอส โครงการรถไฟฟาใตดิน อาคารหนวยงาน
ราชการ อาคารโรงงาน อาคารหองเย็น และคลังสินคา เปนตน ท่ีตองมีการติดตั้งระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก งานระบบ
ดับเพลิงเพ่ือความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือโรงงานตางๆ 
งานระบบทําความเย็นในหองเย็นหรือหองระบบ โดยลูกคาของบริษัทฯ อาจเปนลูกคาทางตรงซึ่งเปนเจาของโครงการ
กอสราง หรือเปนผูรับเหมาโครงการท่ีซื้อสินคาจากบริษัทฯ ไปติดตั้งในงานโครงการน้ันๆ  ตลอดจนรานคาหรือผูจําหนาย
สินคาท่ีเกี่ยวของกับงานระบบตางๆ ท่ีซื้อสินคาจากบริษัทฯ เพ่ือจําหนายตอใหแกผูรับเหมาโครงการหรือผูใชงานโดยตรง 
ซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธท่ีดีกับกลุมลูกคาดังกลาวมาโดยตลอด และมีกลุมลูกคาท่ีส่ังซื้อสินคาของบริษัทฯ เปนประจํา 

สวนท่ี 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 29 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

เน่ืองจากเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินคา ท่ีสวนใหญไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับ
การบริการท่ีดีจากทีมงานขายท่ีมีความรูอยางดีเกี่ยวกับสินคาน้ันๆ อยางไรก็ตาม ใน ป 2558 และป 2559 บริษัทฯ ไมมี
ลูกคารายใดท่ีมีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวม  

2.2.2.4 กลยุทธการแขงขัน 

 บริษัทฯ มุงเนนการจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพสูง ใหบริการลูกคาดวยสินคาท่ีมีคุณภาพ พรอมใหคําแนะนําดวย
วิศวกรผูเชี่ยวชาญ ทีมงานบริการหลังการขายท่ีรวดเร็วและเปนมืออาชีพ ดวยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสรางความรู 
ความชํานาญในสินคา เพ่ือใหลูกคาไดรับการบริการอยางรวดเร็ว และสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธการแขงขัน 
ดังน้ี  

• จําหนายสินคาคุณภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

เนนจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ียอมรับท่ัวโลก โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกสินคาท่ีมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑระบบวศิวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบ
ความเย็น รวมท้ังผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ซึ่งมีความเกี่ยวของกับความปลอดภัย กระบวนการเก็บรักษา
สินคา และความตอเน่ืองของกระบวนการผลิตในอยางมาก จึงจําเปนตองเลือกผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี ผานการ
รับรองมาตรฐานสากล เหมาะสมกับความตองการของลูกคา สินคาท่ีมีชื่อเสียงไดรับความนิยมและยอมรับอยาง
กวางขวางในตลาด เพ่ือสรางความไววางใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางตอเน่ือง   

• การเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคา  

บริษัทฯ วางแผนจะเพ่ิมการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในสินคาของระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง 
ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมท้ังผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล โดยจะทยอย
ส่ังซื้อสินคาเพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับลูกคา โดยรองรับความตองการของลูกคาไดครบทุกกลุมมาตรฐานของสินคา 
นอกจากน้ี บริษัทฯ จะเพ่ิมจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตอการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานโครงการติดตั้งระบบ
ดับเพลิง และระบบวิศวกรรมอาคารอ่ืนๆ ซึ่งบริษัทฯ ตองการใหมีจํานวนวิศวกรเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับงาน
โครงการท่ีมีปริมาณงานมากขึ้นและมีมูลคางานท่ีสูงขึ้น 

• มีสินคาหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อคสินคาเพียงพอตอความตองการและไมทําใหลูกคาตองรอสินคา
นาน 

บริษัทฯ เปนหน่ึงในผูจัดจําหนายผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร โดยเปนผูนําในธุรกิจนําเขาและ
จําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบความเย็น ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล 
รวมท้ังผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ท่ีมีสินคาหลากหลาย สินคาท่ีจําหนายสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ 
ซึ่งตองใชระยะเวลาในการส่ังซื้อและรอการขนสงเขามาในประเทศ  บริษัทฯ จึงตองประมาณการยอดขาย วาง
แผนการส่ังซื้อสินคาและเก็บสต็อคสินคาใหเหมาะสม เพ่ือใหมีสินคาหมุนเวียนเพียงพอตอความตองการของ
ลูกคา และสามารถสงมอบสินคาใหลูกคาไดอยางรวดเร็วทันที ไมเกิดความลาชา ซึ่งอาจจะทําใหเสียยอดขาย
และเสียโอกาสในการขายคร้ังตอไปได ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ตองไมสต็อคสินคาไวมากเกินไป จนทําใหมี
คาใชจายในการจัดเก็บสต็อคสินคาสูง   
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• จัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุนยอดขาย  

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ เชน การออกงานแสดงสินคา เพ่ือใหเปนท่ีรูจักและ
เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑใหผูออกแบบโครงการและลูกคาเพ่ือใหรูจักและ
เลือกใชผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ จําหนาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือนิตยสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัทฯ  รวมท้ังจัดกิจกรรมเชิญผูออกแบบโครงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผูผลิต  ในตางประเทศท่ีมีชื่อเสียงใน
ตลาดโลก  เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีและรับแนวความคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกอสรางในมุมมองใหม ยกระดับ
มาตรฐานการกอสรางในประเทศไทย ซึ่งเปนสวนหน่ึงในนโยบาย CSR และสรางความเชื่อมั่นในสินคาของบริษัท
ฯ ท่ีนําเขามาจําหนาย และพิจารณานําสินคาของบริษัทฯ ไปใชในโครงการตางๆ ไดอยางมั่นใจ 

• การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน 

บริษัทฯ วางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน เชน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา  
ราชอาณาจักรกัมพูชา เปนตน  เน่ืองจากเปนประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน งาน
กอสรางตางๆ ในปริมาณมาก โดยนําสินคาท่ีบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายเขาไปจําหนายในประเทศดังกลาวใน
ลักษณะเดียวกับท่ีจําหนายอยูในประเทศไทย  หรือวาจางบุคลากรในพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินกิจกรรมทางดาน
การตลาด จนมียอดขายเปนท่ีนาพอใจ จึงจะดําเนินการลงทุน และจัดหาสถานท่ี ทําการและส่ิงจําเปนอ่ืนๆ ใน
ลําดับถัดไป ท้ังน้ี จากการท่ี บริษัทฯ เปนหน่ึงในผูจัดจําหนายผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร สงผลให
บริษัทมีความไดเปรียบในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการในกลุมประเทศเปาหมาย รวมท้ังยังสามารถบริหาร
จัดการคาใชจายในการขยายธุรกิจในกลุมประเทศเปาหมายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเชนกัน 

2.2.2.5 นโยบายการกาํหนดราคา 

 บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายสินคาจากราคาตนทุนสินคาบวกอัตรากําไร (Cost Plus Pricing) โดยการ
กําหนดราคาขายสินคาของบริษัทฯ จะตองมีความยืดหยุนและเหมาะสมตามลักษณะของแตละสินคา ชองทางการ
จําหนาย กลุมลูกคาเปาหมาย  ปริมาณ และมูลคาการส่ังซื้อ  รวมท้ังตองคํานึงถงึราคาตลาดของสินคาน้ันๆ ซึ่งในบางคร้ัง
อาจใหสวนลด (discount) ตามสภาวะตลาดและการแขงขันในขณะน้ัน   เพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาด
ได  ในขณะเดียวกันก็ตองรักษาอัตรากําไรขั้นตนท่ีเพียงพอรองรับตอคาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงาน
ตางๆ ได   

 สําหรับการกําหนดราคางานโครงการ บริษัทฯ กําหนดราคาการใหบริการจากงบประมาณของลูกคา และตนทุน
ของแตละโครงการเปนหลัก  โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุนเพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได  และใน
ขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับคุณภาพบริการ รวมท้ังสินคาและอุปกรณท่ีนํามาใชในงาน เพ่ือสรางความนาเชื่อถือ
และความไววางใจจากลูกคาอยางตอเน่ือง รวมท้ังในการเสนอราคา บริษัทฯ จะตองมีอัตรากําไรขั้นตนท่ีเพียงพอรองรับตอ
คาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ได  

2.2.2.6 การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

 บริษัทฯ จําหนายสินคาในประเทศท้ังหมด โดยทีมงานขายและการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันมีจํานวน     106 
คน แบงความรับผิดชอบดูแลการขายสินคาตามแตละประเภทของสินคา รวมท้ังงานขายโครงการ โดยทีมงานขายและ
การตลาด ทําหนาท่ีติดตอ ดูแลความตองการ และนําเสนอสินคาใหแกลูกคา รวมท้ังติดตอประสานงานกับผูผลิตหรือคูคา
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อยางตอเน่ือง เพ่ือใหทราบถึงปริมาณความตองการของลูกคาในปจจุบันและแนวโนมความตองการในอนาคต ตลอดจน
รายละเอียดของผลิตภัณฑ  แนวโนมของปริมาณและราคาสินคาของผูผลิตในตลาด  เพ่ือประโยชนในการวางแผน การขาย 
และการกําหนดราคาสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายสวนใหญไดรับคําส่ังซื้อลวงหนาจากลูกคา โดยมีระยะเวลาเพ่ือเตรียมการในการจัดซื้อ
และจัดสงใหแกลูกคาตามกําหนดเวลาท่ีไดตกลงกัน ซึ่งสวนใหญลูกคาจะกําหนดความตองการ มาตรฐานของสินคา 
แหลงท่ีมาหรือผูผลิตสินคาใหแกบริษัทฯ ทราบ เพ่ือใหบริษัทฯ เสนอสินคาไดตรงกับความตองการของลูกคา รวมท้ังเสนอ
ราคาและเงื่อนไขการขายตางๆ ใหแกลูกคา  โดยสินคาท่ีจัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาท่ีมาจากผูผลิตท่ีลูกคา  ใหความ
ไววางใจ และเปนไปตามมาตรฐานท่ีใชในงานระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและผลิตภัณฑการพิมพ
ดิจิทัลสําหรับบรรจุภัณฑ ลูกคาจึงไววางใจในสินคาของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง  ท้ังน้ี  ชองทางการจําหนายสินคาของบริษทั
ฯ แบงออกเปน 3 ชองทางหลัก ไดดังน้ี  

1) ชองทางจําหนายผานผูรับเหมากอสรางงานหลัก หรือผูรับเหมางานระบบ  บริษัทฯ จําหนายสินคาใหแก
ผูรับเหมากอสรางงานหลัก หรือผูรับเหมางานระบบของโครงการกอสรางอาคาร โครงการภาครัฐ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งผูรับเหมาจะจัดหาสินคาหรือนําสินคาของบริษัทไปติดตั้งในโครงการตางๆ ตาม
รายละเอียด (Specification) ท่ีผูออกแบบโครงการไดวางไว โดยสวนใหญบริษัทจําหนายสินคาผานชองทาง
จําหนายน้ี หรือคิดเปนรอยละ 80.21 และรอยละ 56.45  ของรายไดจากการขายและใหบริการรวมในป 2558 
และป 2559 ตามลําดับ   

2)  ชองทางจําหนายผานรานคาหรือผูจําหนายสินคาท่ีเกี่ยวของกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมตางๆ 
บริษัทฯ อาจไมสามารถเขาถึงผูรับเหมาขนาดเล็กหรือลูกคาเจาของโครงการไดอยางท่ัวถึง การจําหนายผาน
ชองทางน้ีเปนชองทางท่ีทําใหบริษัทฯ สามารถกระจายสินคาไดอยางกวางขวางมากขึ้น โดยสัดสวนการ
จําหนายผานชองทางน้ี คิดเปนรอยละ 17.66 และรอยละ 7.88 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวม ใน
ป 2558 และป 2559 ตามลําดับ นอกจากน้ี ในบางกรณีรานคาหรือผูจําหนายสินคาดังกลาวก็เปนคูคาท่ีมี
การจําหนายสินคาบางอยางใหแกบริษทัฯ เพ่ือนํามาติดตั้งในโครงการตามความตองการของลูกคาหรือนํามา
จําหนายตอใหแกผูรับเหมาท่ีส่ังซือ้สินคาจากบริษทัฯ  โดยสินคาดังกลาวอาจเปนสินคาของผูผลิตอ่ืนท่ีบริษัท
ฯ ไมไดเปนผูจัดจําหนาย หรือเปนสินคาที่ไมมีความตองการของตลาดมากนักและไมมีเก็บในสต็อคของบ
ริษัทฯ เปนตน  

3)  ชองทางจําหนายใหแกผูใชงานโดยตรง (End user) เปนการจําหนายใหเจาของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม 
หรือผูใชงานท่ัวไปโดยตรง โดยเปนการจําหนายผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล รวมท้ังสินคา และ/หรือ 
พรอมการใหบริการในลักษณะของงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมตางๆ ที่บริษัทฯ มี
ความพรอมในดานวิศวกรรมและทีมงาน การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและบริการบํารุงรักษาระบบ
ดับเพลิง รวมท้ังมีการจําหนายใหแกผูใชงานรายยอยท่ัวไป แตมจีํานวนไมมากและปริมาณการส่ังซื้อตอคร้ัง
มีมูลคาไมสูงนัก โดยสัดสวนการจําหนายในชองทางน้ี คิดเปนรอยละ 2.13 และรอยละ 35.67 ของรายได
จากการขายและใหบริการรวมในป 2558 และป 2559 ตามลําดับ 
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2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

 ผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ จําหนายสวนใหญกวารอยละ 70 ส่ังซื้อจากผูผลิตหลายรายในตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปน
ผูผลิตสินคาชั้นนําท่ีเกี่ยวของกบัผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น รวมท้ัง
ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลระดับโลก โดยบริษัทฯ มีนโยบายมุงเนนการจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตรง
กับความตองการของลูกคา โดยมีข้ันตอนการแสวงหาและคัดเลือกสินคาเพ่ือใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ผานการ
รับรองจากหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ท่ีนาเชื่อถือ 

ในการส่ังซื้อสินคาเพ่ือมาจําหนายใหแกลูกคาน้ัน บริษัทฯ มีการวางแผนการส่ังซื้อลวงหนาในปริมาณท่ีเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากแนวโนมของตลาด ความตองการของลูกคาในแตละชวงเวลา รวมท้ังปริมาณสินคาคงคลัง เพ่ือจะได
จัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตอการจําหนาย  ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเน่ืองจากขาดแคลนสินคาคงคลัง หรือไม
สามารถจัดหาสินคาไดทันและเพียงพอกับความตองการของลูกคา ในขณะเดียวกันก็ตองควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง
ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม และไมใหมีสินคาคางในคลังนานเกินไปจนเปนภาระแกบริษัทฯ  

สินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายมีหลากหลายมากกวา 13,000 รายการ  ภายใตตราสินคาท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 60 ตรา
สินคา ซึ่งในจํานวนน้ี เปนตราสินคาท่ีในปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย 45 ตราสินคา โดยเปน
ตัวแทนจําหนายสินคารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยใหกับผูผลิตจํานวน 8 ตราสินคา ประกอบดวย ผูผลิต
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินคา ไดแก Potter Electric และ Weiss ผูผลิตในประเทศเยอรมัน 3 ตราสินคา ไดแก 
KUBA DOD และ ESK SCHULTZE และผูผลิตในประเทศอ่ืนๆ ไดแก DOMINO (อังกฤษ) KORTHOFAH (ฮอลแลนด) 
EDM (ญ่ีปุน) ท้ังน้ี บริษัทฯเปนผูนําเขาและจําหนายสินคาในแตละกลุมสินคา ดังน้ี 

 
กลุมสนิคา           ผูผลิตสินคา ประเทศเจาของตราสินคา 

   วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ไดแก อุปกรณ
ระบบทอ ขอตอ (Groove Coupling)วาลวดับเพลิง 
หัวฉีดนํ้าอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ชุดสาย
ฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิงแบบแขวน 
(Fire Hose Rack) เครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว นํ้ายา 
โฟมดับเพลิง อุปกรณโฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ ระบบตรวจจับควัน ระบบดับเพลิงดวย
กาซ ระบบกลองตรวจจับควันและเปลวไฟ เปนตน  

  POTTER ELECTRIC  สหรัฐอเมริกา 
  SIEX  ราชอาณาจักรสเปน 
  VICTAULIC  สหรัฐอเมริกา 
  MOYNE ROBERTS  ไอรแลนด 
  BADGER  สหรัฐอเมริกา 
  GIACOMINI  อิตาลี 
  HYGOOD  สหราชอาณาจกัร 
  5-ELEM  ประเทศจีน 
  NIBCO  สหรัฐอเมริกา 
  CHEMGUARD  สหรัฐอเมริกา 
  WAGNER  ประเทศเยอรมัน 
  SIEMENS  ประเทศเยอรมัน 

   SRI  มาเลเซยี 
   GKB  ไตหวัน 

  RELIABLE  สหรัฐอเมริกา 
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กลุมสนิคา           ผูผลิตสินคา ประเทศเจาของตราสินคา 

   วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 
ไดแก วาลวประตูนํ้า (Gate Valve), วาลวปกผีเส้ือ 
(Butterfly Valve), วาลวกันนํ้ายอนกลับ (Check 
Valve),วาลวระบายอากาศออกจากระบบนํ้า (Air 
Vent) เปนตน ตัวกรองฝุนผงในระบบนํ้า (Strainer) 
อุปกรณระบบทอ ขอตอ อุปกรณใชวัดความดันและ
อุณหภูมิ เปนตน  

 WEISS  สหรัฐอเมริกา 
 VICTAULIC  สหรัฐอเมริกา 
 HONEYWELL  สหรัฐอเมริกา 

   วาลวปรับปริมาณนํ้า (Balancing Valve), วาลว
ควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลของนํ้า
อัตโนมัติ (PICV) 

 OVENTROP  ประเทศเยอรมัน 

   แผนกรองอากาศอลูมิเนียม(Aluminum Filter) 
สําหรับกรองส่ิงสกปรกและฝุนละอองในอากาศ  

  RESEARCH 
PRODUCTS 

 เบลเยีย่ม 

  อุปกรณระบบทําความเย็น ไดแก ทอทองแดง และ
ขอตอทองแดง นํ้ายาทําความเย็น คอมเพรสเซอร 
คอยลเย็น อุปกรณควบคุมการละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ 
อุปกรณประหยัดพลังงาน อุปกรณควบคุมความดัน 
เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 KUBA  ประเทศเยอรมัน 
 DOD  ประเทศเยอรมัน 
 ESK SCHULTZE  ประเทศเยอรมัน 
 BITZER  ประเทศเยอรมัน 
 ABB  ฟนแลนด 
 LODAM  เดนมารก 
 O&F  ประเทศจีน 
 ZEILABEGG  ประเทศเยอรมัน 
 EBM PAPST  ประเทศเยอรมัน 
 BVA  ประเทศจีน 
 9 LIFE  ไตหวัน 
 NARA  เกาหลีใต 
3Q  ประเทศไทย 
TECO  ไตหวัน 

   อุปกรณการพิมพดิจิทัลสําหรับระบบบรรจุภัณฑ 
ไดแก เคร่ืองพิมพวันหมดอายุเคร่ืองพิมพขอความ
บนบรรจุภัณฑ เคร่ืองปอนชิ้นงาน อุปกรณการพิมพ 
และวัสดุส้ินเปลืองประเภทตางๆ เปนตน 

 Domino  อังกฤษ 
 Korthofah  ฮอลแลนด 
 EDM   ญ่ีปุน 
 MSSC  สหรัฐอเมริกา 
 United RIBtype  สหรัฐอเมริกา 
 EnvisionTEC  ประเทศเยอรมัน 
 Materialise  เบลเยีย่ม  
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 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดพัฒนาตราสินคาเปนของตัวเอง จํานวน 6 ตราสินคา โดยเปนเจาของแบรนดหรือ
เคร่ืองหมายการคา ไดแก 

 เคร่ืองหมายการคา  “VALTEC” สําหรับผลิตภัณฑวาลวและผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยการ
วาจางผูผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard  

 เคร่ืองหมายการคา “SPARK” สําหรับผลิตภัณฑสายฉีดนํ้าดับเพลิง โดยการวาจางผูผลิตในประเทศมาเลเซีย 
และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard 

 เคร่ืองหมายการคา “GUARDIAN” สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแหง โดยการวาจางผูผลิต
ในประเทศไทย สินคาไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (TIS) จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 เคร่ืองหมายการคา “Koppar” สําหรับผลิตภัณฑทอทองแดง โดยการวาจางผูผลิตในประเทศจีน และผลิตตาม
มาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM) 

 เคร่ืองหมายการคา “Blue Ice” สําหรับผลิตภัณฑอุปกรณทําความเย็นโดยการวาจางผูผลิตในประเทศจีน  และ
ผลิตตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM) 

 เคร่ืองหมายการคา “YUKI” สําหรับผลิตภัณฑนํายาแอร โดยการวาจางผูผลิตในประเทศจีน สินคาไดรับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (TIS) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 บริษัทฯ คัดเลือกผูผลิตเพ่ือวาจางผลิตสินคาสําหรับตราสินคาของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถของ
ผูผลิตและความสามารถของโรงงาน ซึ่งในแตละตราสินคา บริษัทฯ ใชผูผลิตรายเดียวท่ีติดตอคาขายมาเปนเวลานาน โดย
เปนการวาจางผลิตเปนคราวๆ ไป  ไมมีการทําสัญญาวาจางผลิตระยะยาว ซึ่งท่ีผานมาการจําหนายสินคาในตราสินคาของ
บริษัทฯ เปนสัดสวนท่ีนอยเมื่อเทียบกับสินคาท่ีนําเขาจากผูผลิตในตางประเทศ หรือมีสัดสวนยอดขายในป 2558 และป 
2559 รอยละ 4.04 และ 4.11 ของยอดขายรวม 

 ท้ังน้ี ในป 2558 และป 2559 บริษัทฯ ไมมียอดส่ังซื้อสินคาจากผูผลิตรายใดรายหน่ึง เกินกวา รอยละ 30 ของ
มูลคาการส่ังซื้อรวม  

2.2.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

- ไมมี - 

2.2.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

 ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2559  บริษัทฯ มีงานท่ียังไมไดสงมอบ รวมมูลคา 399 ลานบาท ซึ่งเปนงานติดตั้งระบบ
ดับเพลิงโรงไฟฟา  งานติดตัง้ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler) ระบบโฟมดับเพลิง และระบบปโตรเคมีคอล จํานวน 
32 สัญญา มูลคารวมตามสัญญาเทากบั 51 ลานบาท  และมีมูลคาของสินคาท่ีไดรับใบส่ังซือ้และรอสงมอบในชวงป 2560 
เทากับ 348 ลานบาท 
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3. ปจจัยความเสี่ยง  

บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง  ดวยความตระหนักถึงภาวะความ
เส่ียงท่ีซับซอนและรุนแรงขึ้นของการดําเนินธุรกิจ ท้ังจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของบริษัทฯ  
การท่ีบริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตไดอยางมั่นคงในระยะยาวน้ัน  จําเปนตองสรางพ้ืนฐานการบริหารความเส่ียง
ท่ีดี เพียงพอท่ีจะปองกันและลดผลกระทบของความเส่ียง อันเกิดขึ้นไดจากปจจัยผันแปรตางๆ  บริษัทฯ จึงจัดทําแบบ
ประเมินและควบคุมความเส่ียงดวยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดยมีการประเมิน ระบุปจจัย
ความเส่ียง และวิเคราะหความเส่ียงท่ีสําคัญ รวมถึงกําหนดมาตรการรองรับและปองกันความเส่ียง โดยมีผูรับผิดชอบตาม
สายงานท่ีสังกัด  อีกท้ังใชดัชนีชี้วัดความเส่ียง เพ่ือติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหการดําเนินงานของ
บริษัทฯ บรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จตามทิศทางท่ีกําหนดไว  โดยมีความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและความ
เส่ียงอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ดังน้ี  

3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่น  

สินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายใหลูกคาสวนใหญเปนสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศ ยอดส่ังซื้อสินคาจากตางประเทศ 
ในป 2558 และ ป 2559 คิดเปนรอยละ 68.72 และรอยละ 77.49 ของยอดการส่ังซื้อรวม ตามลําดับ การเสนอราคาและ
การชําระเงินคาซื้อสินคาสวนใหญใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก ในขณะท่ีการจําหนายสินคาท้ังหมดจําหนาย
ภายในประเทศ ซึ่งในบางคร้ังบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาสินคาใหสอดคลองกับตนทุนสินคาท่ีเพ่ิมขึ้นไดทันที ดังน้ัน 
บริษัทฯ จึงอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไรขั้นตน
ของบริษัทฯ ได 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดคํานึงถึงผลกระทบดังกลาว โดยบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารอัตราแลกเปล่ียน ซึ่ง
กําหนดใหบริษัทฯ จะตองดําเนินการเปดวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงินเพ่ือปองกันความ
เส่ียงดังกลาว ซึ่งเปนวงเงินท่ีสามารถครอบคลุมยอดส่ังซื้อสินคาจากตางประเทศเกือบท้ังหมดโดยบริษัทจะพิจารณาซื้อ
เงินตราตางประเทศลวงหนาตามยอดในใบแจงหน้ีการซื้อสินคาในแตละรอบการส่ังซื้อ รวมท้ังมีการติดตามแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงของคาเงินอยางตอเน่ืองเพ่ือสามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไดอยาง
ใกลชิด ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงิน ซึ่ง
แบงเปนวงเงินสกุลเงินบาทไทย และดอลลารสหรัฐ เทากับ 363 ลานบาท และ 3.0 ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ บริษัทฯ 
มีนโยบายจะซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาในชวงท่ีคาเงินมีความผันผวนภายใตวงเงินดังกลาว โดยบริษัทฯ เร่ิมซื้อ
เงินตราตางประเทศลวงหนา ในป 2558  โดยป 2558 และ ป 2559  บริษัทฯ ซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวน 
130.15 ลานบาท และ 255.90 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนรอยละ 48.03 และรอยละ 54.90 ของยอดการส่ังซื้อสินคาจาก
ตางประเทศ  นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดมีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศดวยการติดตามความ
เคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอยางสม่ําเสมอทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความเส่ียงดังกลาวนอยมาก ดังจะเห็น
ไดจากผลการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยในป 2558 และ ป 2559 มีกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน
เทากับ (0.55) ลานบาท และ 1.40 ลานบาท  ตามลําดับ  
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นอกจากน้ี หากอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงจนมีผลทําใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นมาก บริษัทฯ จะ
ทําการปรับราคาสินคาไปตามสภาพตลาดโดยแจงใหลูกคาทราบลวงหนา และบริษัทฯ มีสต็อคสินคาจํานวนหน่ึง ซึ่ง
สามารถรองรับงานจําหนายสินคาลวงหนา ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนไมสงผลกระทบตอรายไดและตนทุน
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

3.1.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเปนตวัแทนจําหนายสนิคา  

บริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมถึง
ผลิตภัณฑท่ีซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ท่ีมีสินคาหลากหลายรายการ โดย
บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก  ซึ่งตราสินคาท่ีมียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก  คิดเปนประมาณ
รอยละ 36.66 และรอยละ 36.80 ของยอดขายรวมในป 2558 และป 2559  ตามลําดับ ดังน้ัน หากบริษัทฯ สูญเสียการเปน
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในตราสินคาท่ีสําคัญไป อาจกอใหเกิดผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได  

การไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเปนตัวแทน
จําหนายสินคาใหกับคูคามีทั้งลักษณะที่กําหนดอายุของการเปนตัวแทนและไมมีกําหนดอายุของการเปนตัวแทน โดย
สวนใหญบริษัทฯ ไมไดทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการกับบริษัทเจาของตราสินคา ดังน้ัน บริษัทฯ อาจมี
ความเส่ียงจากการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในกรณีดังกลาว โดยหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการเปนตัวแทนจําหนายสินคา
ใหแกเจาของตราสินคา หรือหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาไมวาดวยกรณีใดๆ เชน บริษัทคูคามีการ  ควบรวมกิจการกับ
บริษัทอ่ืน หรือมีการเลิกกิจการคูคา เปนตน อาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได ซึ่งตั้งแตป 2554 เปนตนมา 
บริษัทฯ ไมมีการสูญเสียตราสินคาท่ีไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย อยางไรก็ตาม  จากประสบการณในการดําเนิน
ธุรกิจ  การรักษาความสัมพันธท่ีดีกับบริษัทเจาของตราสินคาท่ีมี มายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินคาท่ีจัดจําหนาย
มากกวา 60 ตราสินคา ท้ังยังใหบริการและสรางความสัมพันธท่ีดีตอลูกคาจนเปนท่ียอมรับ อีกท้ังมีฐานลูกคาท่ีกวางขวาง
มากกวา 1,000 ราย บริษัทฯ จึงมั่นใจวา หากบริษัทฯ สูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในตราสินคาใดสินคาหน่ึงไป  
บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑตราสินคาอ่ืน เขามาทดแทนเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดได  
เน่ืองจากบริษัทฯ มีเปาหมายในการคัดสรรสินคาคุณภาพดีและเปนสินคาท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา  อีกท้ังบริษัทฯ 
ไดมีการพัฒนาตราสินคาภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑเองเพ่ือลดความเส่ียงดังกลาวดวย  

นอกจากน้ี  ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา  บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาตามท่ีตกลง และไดรับความ
ไววางใจจากบริษัทเจาของตราสินคาใหเปนตัวแทนจําหนายสินคามาโดยตลอด  ดังจะเห็นไดจากการท่ีบริษัทฯ  มียอดขาย
ท่ีเติบโตขึ้นเปนลําดับ  ประกอบกับการท่ีบริษัทฯ  มีชองทางการจําหนายท่ีมปีระสิทธิภาพ  มีทีมงานขายท่ีเขมแข็ง  สินคาท่ี
บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสามารถสรางยอดขายใหเติบโตอยางตอเน่ือง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นวาบริษทัเจาของตราสินคาจะ
ยังคงมอบหมายใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาตางๆ อยางตอเน่ืองตอไปในอนาคต  

3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษทัเจาของตราสินคาอาจเขามาทําตลาดเอง 

กรณีท่ีเจาของตราสินคาจากตางประเทศมีความประสงคจะเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไมผาน บริษัทฯ 
ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีความเส่ียงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาน้ันๆ ได  และอาจตองมีการแขงขันกับ
บริษัทเจาของตราสินคาดังกลาว  
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อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นวา ความเสี่ยงดังกลาวมีโอกาสเกิดขึ้นนอย เนื่องจากความไมคุมคาในการลงทุน
เขามาจําหนายสินคาเอง อีกท้ังการจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ 
ระบบสุขาภิบาล ระบบความเย็น รวมท้ังระบบการพิมพดิจิทัลตองมีความหลากหลายและตองสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกคาไดอยางครบวงจร  ลูกคาจะคํานึงถึง  ความสะดวกในการส่ังซื้อสินคาจาก ผูจําหนายท่ีมีสินคาใหครบ
ตามท่ีตองการ  ซึ่งจากท่ีผานมาเคยมีผูผลิตสินคาจากตางประเทศบางรายใหบริษัทในเครือเขามาดําเนินธุรกิจโดยตรงแทน 
แตก็ไมประสบความสําเร็จและเลือกกลับไปจําหนายผานตัวแทนเหมือนเดิม 

3.1.4 ความเสี่ยงจากระบบการจัดซือ้และบริหารสินคาคงคลังของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีรายการสินคาท่ีจําหนายอยูมากกวา 13,000 รายการ บริษัทฯ จึงจําเปนตองควบคุมสินคาคงคลังให
เหมาะสมกับสภาพการขายในปจจุบัน โดยจะตองมีสินคาในสต็อคไวเพ่ือรอการจําหนายเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดอยางเพียงพอและทันตอความตองการใชงาน  ซึ่งหากในบางชวงท่ีสินคาขาดสต็อคหรือไมสามารถจัดหาไดทันตาม
ความตองการของลูกคาได อาจทําใหบริษัทฯ สูญเสียยอดขายหรือโอกาสในการขายคร้ังตอไปได  ในขณะเดียวกัน สินคา
บางรายการท่ีไมไดถูกจําหนายออกไปเปนเวลานานก็อาจทําใหสินคามีสภาพเกาเก็บสินคา ตกรุน เปนตน ซึ่งทําใหเกิด
ภาระคาใชจายในการเก็บสต็อคได  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาวจึงไดมีการวางแผนการส่ังซื้อสินคาใหสอดคลองกับเปาหมายการขาย ท้ัง
หนวยงานขายและหนวยงานจัดซื้อมีการวางแผนรวมกันในการส่ังซื้อสินคาและกําหนดแผนการส่ังซื้อสินคาไวลวงหนา 
โดยฝายจัดซื้อตองจัดหาสินคาใหถูกตองและรวดเร็ว ติดตามสินคาจากผูขาย และทบทวนสถานะการส่ังซื้อสินคาอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือใหไดสินคาตรงเวลาทันตอความตองการของลูกคา 

อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการสินคาคงคลังของบริษัทฯ ไดจัดสรรพื้นที่การจัดเก็บสินคาไวเปนสัดสวนของ
แตละประเภทสินคา โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ดูแลควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจายอยางเปนระบบ มีการควบคุม
สินคาดวยระบบโปรแกรมบริหารคลังสินคาท่ีทันสมัย สามารถบันทึกรายละเอียดของสินคาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
สามารถตรวจสอบยอดสต็อคคงคลังไดทันทีท่ีตองการ จึงสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันที ทําใหลูกคา
มั่นใจในการใหบริการท่ีถูกตอง แมนยํา นอกจากน้ัน บริษัทฯ มีการตรวจนับสินคา โดยใชระบบหมุนเวียน การตรวจนับ 
ทุกเดือน เพ่ือปองกันความเส่ียงจากการจายสินคาผิดพลาด และสรางความมั่นใจไดวาสินคาคงคลังของบริษัทฯ ถูกตอง
แมนยํา 

3.1.5 ความเสี่ยงจากอตัรากําลังคนและความสามารถของบคุลากรไมเพียงพอตอความตองการทางธุรกิจ   

บริษัทฯ มีการทบทวนโครงสรางองคกรและวิเคราะหแผนความตองการอัตรากําลังคน และดําเนินการตาม
กระบวนการ สรรหา โดยคัดเลือกและเพ่ิมชองทางการสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพ  และทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลอง
กับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร เพ่ือพิจารณาผูสืบทอดตําแหนงงาน  รวมถึงกระตุน
ใหพนักงานท่ีมีความสามารถเล็งเห็นเปาหมายและการเติบโตในอนาคตท่ีชัดเจน และเรงพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ใน
ปลายป 2559 บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัท คิว ทู เอส จํากัด  สงผลใหบริษัทฯ มี
บุคลากรท่ีเพ่ิมขึ้น และสามารถจัดการบุคลากรใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากธุรกิจท่ีรับโอนกิจการมานั้น มีธุรกิจท่ี
คลายคลึงและเสริมกัน มีบุคลากรดานงานขายและงานติดตั้ง (Salesperson) ท่ีมี พ้ืนฐานความรูจากสายงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกลและส่ิงแวดลอมเปนหลักเชนเดียวกัน อีกท้ังมีบุคลากรสวนงานสนับสนุนซึ่งสามารถปฎิบัติงานรวมกันได 
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3.1.6 ความเสี่ยงจากการดอยคาของคาความนิยม  

บริษัทฯ ตองบันทึกคาความนิยมจากมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท 
ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ซึ่งมีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ (Net Assets) บริษัท ชิลแมทช จํากัด
และบริษัทยอย ณ วันท่ีออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือตอบแทนการรับโอนกิจการท้ังหมด โดยผูสอบบัญชีจะทําการทดสอบการ
ดอยคาเปนประจําทุกป และตั้งคาเผ่ือการดอยคา (ถาม)ี ดังน้ันบริษัทฯ อาจจะมีความเส่ียงหากผูสอบบัญชีไดพิจารณาแลว
วาคาความนิยมน้ีควรจะตองมกีารดอยคา ซึ่งการดอยคาดังกลาวจะมผีลกระทบตองบกาํไรขาดทุนของบริษัทฯ ในดานของ
กําไรสุทธิ สวนของเจาของ และอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของเจาของ 

เน่ืองจากผูบริหารเดิมของธุรกิจระบบทําความเยน็และระบบการพิมพดิจิทัล  ยังคงดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ
ของแตละสายธุรกิจในบริษัท  รวมถึงทีมงานขายและบริการยังคงใหบริการลูกคาอยางตอเน่ือง  อีกท้ังการเพ่ิมสายธุรกิจ
ดังกลาว ยังเพ่ิมโอกาสในการสรางยอดขายในกลุมลูกคาเดียวกันแบบครบวงจร  ทําใหบริษัทมั่นใจวาจะสรางการเตบิโตได
อยางตอเน่ือง  และจะมีกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) มากเพียงพอจากการดําเนินงาน 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

4.       ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

4.1 สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ  

ตาราง 4.1    รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ  สรุปไดดังน้ี  

ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน 
มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ

วันที่ 31 ธันวาคม  2559  (ลานบาท) ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

1. เคร่ืองมือและอุปกรณ 1.46 เปนเจาของ ไมม ี
2. เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 14.01 เปนเจาของ ไมม ี
3. ยานพาหนะ 14.05 เปนเจาของ ไมม ี
4. สินทรัพยเพ่ือเชาและสาธิต 12.05 เปนเจาของ ไมม ี
5. อุปกรณระหวางติดตั้ง - เปนเจาของ ไมม ี

รวม 41.57   

4.2 สินทรัพยไมมีตัวตน 

รายละเอียดสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 สรุปไดดังน้ี 

• โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน 26.75 ลานบาท โดยมีการตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพยจํานวน 5 ป 

• คาความนิยม มูลคารวม 334.67 ลานบาท 

• ความสัมพันธกับลูกคาสุทธิ มูลคารวม 102.98 ลานบาท โดยมีการตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพยจํานวน 7 ป 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

4.3 สัญญาที่สําคัญของบริษัทฯ 

4.3.1 สัญญาเชาพืน้ทีท่ีต่ั้งสํานักงานใหญ 

บริษัทฯ ทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลท่ีเกีย่วของกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังน้ี 

ตาราง 4.2   สัญญาเชาพื้นทีท่ีต่ั้งสํานักงานใหญของบริษัทฯ 

ลําดับ คูสัญญา 
สถานที่เชา ระยะเวลาการเชา 

1/
 พื้นที ่(ตร.ม.) 

เลขท่ี ชั้น ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด อายุสัญญาเชา วันเร่ิมสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา 
1. ผูใหเชา  : บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จาํกัด  

ผูเชา  : บริษัทฯ 
19/7-8  1- 4 9อารซเีอ บล็อคเอ9 ถนนพระราม 9 ซอย 8 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 
3 ป 1 ม.ค. 2560 30 ก.ย. 2562 283.60 

2. ผูใหเชา  : บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จาํกัด  
ผูเชา  : บริษัทฯ 

19/17-22 1 - 4 9อารซเีอ บล็อคเอ9 ถนนพระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

3 ป 1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2562 1,379.72 
    

3. ผูใหเชา  : นายเจน ชาญณรงค 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

19/6  2 - 3 9อารซีเอ บล็อคเอ 9 ถนนพระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

3 ป 15 ธ.ค. 2557 14 ธ.ค. 2560 130 
   

4. ผูใหเชา  : นายเจน ชาญณรงค 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

19/6  1 9อารซีเอ บล็อคเอ 9 ถนนพระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

3 ป 15 มี.ค. 2558 14 มี.ค. 2561 65 

หมายเหตุ :  1/ เมื่อสัญญาส้ินสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 1 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซ่ึงผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 
เดือนกอนท่ีสัญญาเชาจะครบกําหนด ซ่ึงอัตราคาเชาของสัญญาเชาท่ีมีการตออายุ อาจปรับขึ้นหรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน แตไมเกินรอยละ 5 ของคาเชาเดิม  
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

4.3.2 สัญญาเชาอาคารคลังสนิคา 

ตาราง 4.3  รายละเอียดสัญญาเชาอาคารคลังสินคา 

ลําดับ คูสัญญา สถานที่เชา 
ระยะเวลาการเชา พื้นที ่(ตร.ม.) 

อายุสัญญาเชา วันเร่ิมสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา 

1. ผูใหเชา  : นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคา  
เลขท่ี 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

3 ป 1/ 1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2562 1,760 

2. ผูใหเชา  : นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคา  
เลขท่ี 509 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

3 ป 1/  1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2562 722 

3. ผูใหเชา  : บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จํากัด 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

โกดังสินคา  
เลขท่ี 38/43 หมู 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 

5 ป 2/ 1 ธ.ค. 2559 1 ธ.ค. 2564 60 

4 ผูใหเชา : บริษัท ซัมโก เซอรวิส จํากัด 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคา  
6 (A) , 8 , 8 (B) และ 8 (C) หมูท่ี 15 ถ.คูขนานมอเตอรเวย  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.  

3 ป 3/ 1 เม.ย. 57 31 มี.ค. 60 360 
3 ป 3/ 1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 60 495 
3 ป 3/ 1 ส.ค. 57 31 ก.ค. 60 720 

   3 ป 3/ 1 มิ.ย. 59 31 พ.ค. 62 300 
หมายเหตุ : 1/ เมื่อสัญญาส้ินสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 1 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซ่ึงผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 

เดือนกอนท่ีสัญญาเชาจะครบกําหนด  ซ่ึงอัตราคาเชาของสัญญาเชาท่ีมีการตออายุ  อาจปรับขึ้นหรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน แตไมเกินรอยละ 5 ของคาเชาเดิม  
2/ ทบทวนสัญญาเชาทุกๆ 1 ป 
3/  เมื่อสัญญาส้ินสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 3 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซ่ึงผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 

เดือนกอนท่ีสัญญาเชาจะครบกําหนด  ซ่ึงอัตราคาเชาของสัญญาเชาท่ีมีการตออายุ  อาจปรับขึ้นหรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน  
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

4.3.3 สัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน 

บริษัทฯ ไดทําประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพยสิน รวมถึงประกันภัยสําหรับเงิน สําหรับสต็อคสินคาและทรัพยสินทุกชนิดและไดเลือก บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับประกันภัย 
โดยมีเงื่อนไขความคุมครองท่ีครอบคลุมความเส่ียงภัยทุกชนิด และทุนประกันรวม 273.90 ลานบาท ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

ตาราง 4.4   รายละเอียดสัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน (บริษัทผูรับประกันภัย : บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน))   

ประเภทกรมธรรม บริษัทผูรับประกัน ทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ทุนประกนั 
(ลานบาท) ระยะเวลาประกันภัย 

ผูเอา
ประกันภัย 

กรมธรรมประกันความเส่ียงภัยทรัพยสิน 
(All Risk) 

บริษัท อาคเนยประกันภัย 
จํากดั (มหาชน)  

- ส่ิงปลูกสราง (ไมรวมรากฐาน) รวมสวนปรับปรุง  ตอเติม 
ร้ัว ประตู ระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน ระบบปรับ
อากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟา เฟอรนิเจอร ส่ิงตกแตง 
ตรึงตรา อุปกรณเคร่ืองใชสํานักงาน ระบบ/เคร่ือง
คอมพิวเตอร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชตางๆ  เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ ท่ีเกี่ยวของทุกชนิด รถโฟลคลิฟท  รวมถึง
ทรัพยสินทุกชนิดท่ีเปนของบริษัทฯ และ/หรือ อยูภายใต
การดูแลรักษาของบริษัทฯ ในฐานะผูรักษาทรัพย 

-  สต็อคสินคา  
 ขยายความคุมครองถึงการโจรกรรม 
 (จร.3) วงเงิน  :  ไมเกิน  5 ลานบาท การโจรกรรม 
 (จร.2) วงเงิน  :  เต็มทุนประกัน ประกันเงิน (ปง.2)  
 วงเงิน  :  ไมเกิน 1 ลานบาทตอคร้ัง และตลอด

ระยะเวลาประกัน 
 รวมถึงความรับผิดตอบุคคลภายนอกในวงเงิน :  
 ไมเกิน 10 ลานบาทตอคร้ัง และตลอดระยะเวลาประกัน 

29.99 
 
 
 
 
 
 
 

243.91 
 
 
 
 
 

18 ก.ย.2559 – 18 ก.ย.2560 บริษัทฯ 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

4.4 เคร่ืองหมายการคา / เคร่ืองหมายบริการที่สําคัญ  

บริษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการเปนเจาของเคร่ืองหมายการคา / เคร่ืองหมายบริการ  7  รายการ ดังน้ี 

ตาราง 4.5   รายละเอียดเคร่ืองหมายการคา / เคร่ืองหมายบริการที่สําคัญของบริษัทฯ   

ลําดับท่ี รูปเคร่ืองหมายการคา/บริการ เจาของกรรมสิทธ์ิ เลขทะเบียน สําหรับสินคา/บริการ ระยะเวลา 

1 

 

บริษัทฯ บ41547 สําหรับบริการ  
บริการจัดการขายอุปกรณเกี่ยวกบัการดับเพลิง 

26 ธ.ค. 2550 - 25 ธ.ค. 2560 

2* 
 

บริษัทฯ ค162287 สําหรับสินคา  
วาลวทอนํ้าทําดวยโลหะ 

18 ต.ค. 2544 - 17 ต.ค. 2564 

3* 

 

บริษัทฯ ค381341 สําหรับสินคา  
ชุดสายฉีดนํ้าดับเพลิง สายดับเพลิง ขอตอดับเพลิง 

30 ต.ค. 2555 - 29 ต.ค. 2565 
 

4* 

 

บริษัทฯ ค62121 สําหรับสินคา เคร่ืองดับเพลิง 20 มิ.ย. 2559 - 19 มิ.ย. 2569 
ยื่นคําขอตออายุเมื่อ 20 เม.ย. 2559 และอยูระหวาง

การรับตออายุโดยกรมทรัพยสินทางปญญา 
5*  บริษัทฯ คําขอเลขท่ี

1035613 - 16 
ผลิตภัณฑอุปกรณทําความเย็น ไดแกวาลวระบบทํา

ความเย็น อุปกรณระบายความรอน อุปกรณดูด
ความชื้น และมาตรวดัความดัน  เปนตน 

ยื่นคําขอเมื่อวันท่ี 18 เม.ย.2559 และอยูระหวาง 
รับจดทะเบียนโดยกรมทรัพยสินทางปญญา 

6*  บริษัทฯ คําขอเลขท่ี
1035617 - 18 

สําหรับสินคา  
ทอทองแดง ขอตอทองแดง ลวดเชื่อมทองแดง และ

ฉนวนกันความรอน 

ยื่นคําขอเมื่อวันท่ี 18 เม.ย.2559 และอยูระหวาง 
รับจดทะเบียนโดยกรมทรัพยสินทางปญญา 

7*  บริษัทฯ คําขอเลขท่ี
1035619 

สําหรับสินคา  
นํายาเคมีทําความเย็น 

ยื่นคําขอเมื่อวันท่ี 18 เม.ย.2559และอยูระหวางรับ
จดทะเบียนโดยกรมทรัพยสินทางปญญา 

หมายเหตุ :  1/ สินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบรษิัท (ลําดับท่ี 2 - 7) เปนสินคาจางผลิตกับผูผลิตสินคาภายในประเทศหรือตางประเทศ 
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4.5 นโยบายการลงทนุในบริษทัยอยและบริษัทรวม 

ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม การลงทุนในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีมีความเกี่ยวของ หรือเอ้ือประโยชนกับธุรกิจหลักของ บริษัทฯ 
โดยเปนธุรกิจท่ีมีศักยภาพและสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทฯ ในระยะยาว  โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเปนหนวยงานหน่ึง
ของบริษัทฯ  ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนหรือเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ  สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทฯ ไมมีนโยบายเขาไปควบคุมมากนัก  
ท้ังน้ีการจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับขอตกลงรวมกัน  โดยบุคคลดังกลาว ตองมีคุณสมบัติและประสบการณท่ีเหมาะสมในการบริหารกิจการ
ของบริษัทยอยและบริษัทรวมน้ันๆ ซึ่งทําหนาท่ีติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางใกลชิด เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีบริษัทฯ ไดกําหนดไว 
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 5.   ขอพิพาททางกฎหมาย 

-ไมม-ี  
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559) 

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 

6.1 ขอมูลทั่วไป 

ก. บริษัท   

บริษัท : บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส  จํากัด (มหาชน) 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี 19/20-22 ซอยศูนยวิจัย13 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป  
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง  ปรับ
อากาศและสุขาภิบาล  ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล 
รวมท้ังใหคําปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการตางๆ และการ
ใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมครบวงจร 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000217 

โทรศัพท : 02-203-0868 

โทรสาร : 02-203-0245 

เวบ็ไซต 

ทุนจดทะเบียน 

ทุนชําระแลว 

: 

: 

: 

www.harn.co.th 

292,250,000 บาท (หุนสามัญ  584,500,000 หุน) มูลคาหุนละ  0.50  บาท 

292,250,000 บาท (หุนสามัญ  584,500,000 หุน) มูลคาหุนละ  0.50  บาท 

ข. บุคคลอางอิงอื่นๆ 
  

1. นายทะเบียนหลักทรัพย  

บริษัท : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท : 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 

2. ผูสอบบัญชี  

บริษัท : บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร ชั้นท่ี 23-27 เลขท่ี 11/1 ถนนสาทรใต 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 02-034-0000 

โทรสาร : 02-034-0010 
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6.2 ขอมูลสําคัญอื่น 

-ไมม-ี 
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สวนที่ 2 

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 
7.  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

7.1 จํานวนทนุจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และเรียกชําระแลว จํานวน 292,250,000 บาท โดยเปนหุนสามัญ จํานวน 584,500,000 

หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 0.50 บาท  

7.2 โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ 

กลุมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของบริษัทฯ อางอิงขอมูลการปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 

2559 มีดังนี้ 
ลาํดับ รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1 นามสกุลชาญณรงค  1/
 

  นาง สิริมา 
2/
 เอี่ยมสกุลรัตน 63,845,441 10.92% 

  นาย เจน ชาญณรงค 84,091,640 14.39% 

  บริษัท NICE NOBLE LIMITED
  3/

73,316,475 12.54% 

  น.ส. นพพร  ชาญณรงค 28,875,144 4.94% 

  นาย หาญ ชาญณรงค  1,000,000 0.17% 

  นาง ประยูรศรี ชาญณรงค     733,900 0.13% 

  รวมนามสกุลชาญณรงค 1/
 251,862,600 43.09% 

2 นามสกุลสุขชัย 
1/
 

  นาย วิรัฐ สุขชัย 86,807,809 14.85% 

  นาง นพรัตน สุขชัย 13,000,000 2.22% 

  นาย วิโรจน สุขชัย  1,745,600 0.30% 

  นาย วิสุทธิ์ สุขชัย      100,000 0.02% 

  รวมนามสกุลสขุชัย 
1/
 101,653,409 17.39% 

3 นามสกุลตรีเพ็ชร 1/
 

  นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 20,842,442 3.57% 

  น.ส. ธารดา ตรีเพ็ชร  7,504,024 1.28% 

  รวมนามสกุลตรีเพ็ชร 1/
 28,346,466 4.85% 

4 นาย วสันต นันทขวาง 28,140,000 4.81% 

5 น.ส. ปนัดดา ทองเหล่ียม 14,832,149 2.54% 

6 นาย ประชา พรอมพรชัย 11,153,572 1.91% 

7 น.ส. วิญู นานา 10,621,500 1.82% 

8 นาย ชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ   9,550,000 1.63% 

9 นาง วลีรัตน เช้ือบุญชัย   8,446,518 1.45% 

10 น.ส. อุไรรัตน หาญทวีภัทร   6,808,097 1.16% 

  ผูถือหุนอื่นๆ 113,085,689 19.35% 

  รวม  584,500,000 100.00% 

หมายเหตุ : 
1/
  เปนการจัดกลุมผูถอืหุนตามนามสกุลเทานั้น โดยผูถือหุนแตละรายมิไดเปนบุคคลตามมาตรา 258 หรือเปน Counter party เวนแต (1) นายหาญ ชาญณรงค 
นางประยูรศรี ชาญณรงค และ Nice Noble Limited ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258  และ/หรือเปน Counter party  (2)  นายวิรัฐ สุขชัย และนางนพรัตน สุขชัย 

ทีเ่ปนบุคคลตามมาตรา 258
 
 

 2/
  นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค 

 3/ 
 Nice Noble Limited เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหนาที่ดูแลกองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค 

โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของกองทรัสตดังกลาว 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

สรุปรายงานการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร  ส้ินสุด  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม 2559 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน 
ณ วันที ่ เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

 กรรมการบริษัท    

1 นายวิรัฐ สุขชัย 86,392,790 86,807,809 415,019 

2 นางวลีรัตน เชื้อบุญชยั 6,003,127 8,446,518 2,443,391 

3 นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 35,067,520 63,845,441 28,777,921 

4 นายภาคภูม ิ วองไพฑูรย 4,038,000 5,410,325 1,372,325 

5 นายถกล นันธิราภากร /1 - - - 

6 นายโสตถิธร มัลลิกะมาส /1 - - - 

7 นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน/1  - - - 

8. นายสุพจน เธียรวฒุ ิ/1 - - - 

9. นายวสันต นันทขวาง - 28,140,000 28,140,000 

10. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 4,926,580 20,842,442 15,915,862 

      

 ผูบริหาร     

1 นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 1,130,406 1,196,593 66,187 

2. นายวศิิษฏ วชิรลาภไพฑูรย - 139,646 139,646 
 
หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ 
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7.3 นโยบายจายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหักสํารองตางๆ 
ทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึ่งการพิจารณาจายเงินปนผลจะข้ึนอยูกับ
กระแสเงินสด  ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  การจายชําระคืนเงินกูยืม  เงื่อนไข
และขอกําหนดในสัญญาตางๆ ท่ีบริษัทฯ ผูกพันอยู รวมท้ังขอจํากัดทางกฎหมาย  ความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ในอนาคต   

ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการบริษัท ท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาล  ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนคร้ังคราว เมื่อเห็นวา
บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนน้ันได  โดยจะตองรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ ในการประชุมคราวถัดไป 

 

ขอมูลการจายเงินปนผล ป 2559 ป  2558 ป  2557 ป  2556 

เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) - - - - 

เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.09 0.10 0.15 15.23 

หุนปนผล (บาท/หุน) - - - - 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.11 0.13 0.25 9.41 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 81.82 76.92 60.00 161.85 

ราคาพาร (บาท/หุน) 0.50 0.50 0.50 10.0 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน) 584,500,000 350,000,000 350,000,000 6,500,000 
 
หมายเหตุ   -  เงินปนผลประจําป 2559  จํานวน 0.09 บาทตอหุน ยังไมมีความแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2560 

- ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา 47 ทวิ
 แหงประมวลรัษฎากร 
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8.   โครงสรางการจัดการ 

แผนผังโครงสรางองคกรของบริษัท หาญเอน็จิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

(วิรัฐ สุขชัย) 
เลขานุการบริษัท 

(วรินกาญจน ธีระอัมรานนท) 

ผูอํานวยการ 
สายงานขาย

ทั่วไป 

ผูอํานวยการ 
สายงานขาย

โครงการ 

ผูอํานวยการ 
สายงานขาย 

ปโตรเคมี 

ผูอํานวยการ 
สายงานขาย 

ผูอํานวยการ 
สายงานขาย 

ผูอํานวยการ 
สายงานบริการ 

ผูอํานวยการ 
สายงานบริหารทั่วไป 

 
 

ผูอํานวยการ 
สายงานการเงิน 

(วิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย) 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 

ธุรกิจระบบทําความเย็น 

(วสันต นันทขวาง) 

กรรมการผูจัดการ 

ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล 

(วิรัฐ สุขชัย) 
    

กรรมการผูจัดการ 

ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 

(ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร) 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

ดานปฏิบัติการ 

(วลีรัตน เช้ือบุญชัย) 

ฝายทรัพยากรบุคคล 
 

ฝายธุรการสํานักงาน 
 

ผูอํานวยการ 
สายงานสนับสนนุ

วิศวกรรม 

ฝายจัดซื้อ 
 

ฝายคลังสินคาและจดัสง 
 

ฝายการเงิน 
 

ฝายบัญชี 
 

ฝาย ICT 
 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

ดานกํากับดูแลกิจการ 

(วรินกาญจน ธีระอัมรานนท) 

ฝายบริหารระบบคุณภาพ 

ฝายกํากับดูแลกิจการ 
 

ผูตรวจสอบภายใน 

 1  2  3  4 

 5 

หมายเหต ุ: 1 - 5 คือ ผูบริหารของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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 โครงสรางการจัดการภายในของบริษัทฯ ประกอบดวย  
• คณะกรรมการบริษัท 
• คณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ จํานวน 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวของ 

• ฝายบริหาร  โดยมีประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูบริหารสูงสุด 

1. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มกีรรมการรวมท้ังส้ิน 10 ทาน ประกอบดวย กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 4 ทาน 
และกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 6 ทาน ดังน้ี  

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1.  ดร. ถกล นันธิราภากร  ประธานกรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ   
และประธานกรรมการตรวจสอบ  

2.  นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการบริหารความเส่ียง 
3.  นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน กรรมการ  และประธานกรรมการบริหาร 
4.  นางวลีรัตน เชื้อบุญชยั กรรมการ  และกรรมการบริหาร 
5.  นายภาคภูม ิ วองไพฑูรย กรรมการ  
6.  นายวสันต นันทขวาง * กรรมการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการบริหารความเส่ียง 
7.  นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร * กรรมการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการบริหารความเส่ียง 
8.  ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 
9.  นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 

10.  ดร.สุพจน เธียรวฒุิ * กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
หมายเหตุ :  *  ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแตงต้ังนายวสันต นันทขวาง และ 

 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร เปนกรรมการบริษัทฯ  และดร.สุพจน เธียรวุฒิ เปนกรรมการอิสระ   
 **  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติแตงต้ัง นายวสันต นันทขวาง และ นายธรรมนูญ  

 ตรีเพ็ชร ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเส่ียง และแตงต้ัง ดร.สุพจน เธียรวุฒิ ดํารงตําแหนงประธาน
 กรรมการบริหารความเส่ียง โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 

โดยมีนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท  

ท้ังน้ี บริษัทฯ มีกรรมการอิสระท้ังส้ิน 4 ทาน และมีกรรมการตรวจสอบท้ังส้ิน 3 ทาน ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีโครงสราง
คณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 ทาน และไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดของ
บริษัท และมกีรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 ทาน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไป
ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนท่ีออกใหม (และท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) ครบถวนทุกประการ  
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั 

ตามขอบังคับบริษัท ไดกําหนด จํานวนหรือช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทไดน้ัน ใหกรรมการสอง (2) 
คนลงลายมือชื่อรวมกัน โดยใหท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมอํีานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทได  ในป 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 ซึ่งประชุมวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559  มีมตกิําหนดชื่อ
และจาํนวนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบดวย นายวิรัฐ สุขชัย  นายวสันต นันทขวาง  นายธรรมนูญ 
ตรีเพ็ชร  นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน  นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย  กรรมการสองในหาคนลงนามรวมกัน 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัทฯ 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา 
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น  ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป 
ใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง  กรรมการผูออกจากตําแหนงไปน้ัน อาจจะเลือกเขารับ
ตําแหนงอีกก็ได 

การสรรหา / แตงตั้ง / การพนตําแหนงของกรรมการบริษทัฯ 

บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯ  อยางไรก็ดีบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ โดยใหผูถือหุนใหญ 
และ/หรือ ตัวแทนผูถือหุนรายใหญของแตละกลุม   ผูทรงคุณวุฒิตามสายงานท่ีเกี่ยวของ  กรรมการ  กรรมการอิสระ ของ
บริษัทฯ รวมกันเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ประสบการณ  ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผูมีทักษะ 
ประสบการณท่ีมีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1. กรรมการตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณ ท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความ
ซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาท่ี
ใหแกบริษัทฯอยางเต็มท่ี 

2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะ
ไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
ท่ีออกหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูล
รายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีออกหลักทรัพย 

3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ บริษัทฯ หรือเขา
เปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกจิการของบริษัทฯไมวาจะ
ทําเพ่ือประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอ่ืน เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

การเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ และกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง
จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน มติท่ีประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามวิธีการดังน้ี 
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1. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ใหเปนผูรับผิดชอบจัดการ
กิจการท้ังปวงของบริษัทฯ และมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัทฯ มติท่ีประชุมใหญผูถือหุน อีกท้ังมีอํานาจกระทําการใดๆตามท่ีระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ หรือท่ีเกี่ยวของ
กับการดังกลาว ท้ังน้ีกรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทฯหรือไมก็ได 

2. กรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมี ถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร และกรรมการท้ังหมดของ
บริษัทฯจะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3. ท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี  

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ี
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด    

4. ในการประชุมสามัญประจาํปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสามโดยอัตรา 
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม 

 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก 
สวนปหลังๆตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการผูออกจากตําแหนงไป
น้ันอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ  การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ 

 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชน
จํากัดทราบดวยก็ได 

6. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ
นอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการท่ี
ตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียัง
เหลืออยู 

7. ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพ่ือ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯตอไปเพียงเทาท่ีจําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาท่ี เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปน
อยางอ่ืน  
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 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนจากตาํแหนงตามคาํส่ังศาล คณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุม
ผูถือหุนเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไป
ยังผูถือหุนไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 
วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน 

8. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน ถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหน่ึง
ของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

9. บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯกําหนด  เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ  โดยจะประกาศเชิญ
ชวนในเว็ปไซตของบริษัทฯลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน  เพ่ือใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและ
ประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นต่ําสําหรับผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอชื่อ
กรรมการลวงหนา โดยตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ 

 ป 2559 บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ ตามขั้นตอนท่ี
ประกาศบนเวปไซค ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  แตไมมีผูใดเสนอชื่อ 

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตย สุจริต และ
ระมัดระวังผลประโยชนของบริษัทฯ โดยรวมถึงอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ดังน้ี  

1. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป โครงสรางการบริหารงาน 
และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

2. ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ท่ี
ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

3. มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการอ่ืน
ตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ท่ีแตงตั้ง 

ท้ังน้ี การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดน้ัน ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําให 
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว 
สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดทํา
กับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี)  ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอ่ืนปฏิบัติการ
แทนคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองใด การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือบันทึกเปนมติ
คณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน  และระบุขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ
ผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน 

4. ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังดูแลกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารและพนักงานอยาง
เหมาะสม 

5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความนาเชื่อถือได รวมท้ังดูแลใหมีระบบการ
จัดเก็บเอกสารท่ีทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง  

6. จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบบัญชี
ท่ีผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป โดยงบ
การเงิน ณ วันส้ินสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ตองตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนท่ีจะนําเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุน ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการเงนิ โดย
แสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ในรายงานประจําปของบริษัท 

7. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส  ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มี
การบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

8. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการท่ีชัดเจนและโปรงใส เกี่ยวกับการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเกี่ยว
โยงกัน เพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ 
รวมท้ังมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

9.  ดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจตอเน่ืองในระยะยาว รวมท้ังแผนพัฒนาพนักงาน ความตอเน่ืองของผูบริหาร 
(Succession Plan)  รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงของกรรมการ และผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีมีประสิทธิผล  

10. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นตอรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การลงทุน และ
การดําเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ยกเวนเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

11. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนท้ังรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน และมี
การรายงานขอมูลการดําเนินงานท่ีสําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมสีวนไดเสียอยางถูกตองและ
เปนไปตามท่ีขอกฎหมายกําหนด  โดยกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญา
หรือขอตกลงใดๆ ที่ทํากับบริษัทฯ หรือถือหุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) ทั้งนี้ สําหรับ
รายการที ่ทํากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ
ทํารายการในเร่ืองน้ัน   
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12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด
แทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ
อํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขการมอบ
อํานาจน้ันๆ ไดเมื่อเห็นสมควร 

ท้ังน้ี การมอบอํานาจน้ันตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดท่ีจะ
ทําขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี)  เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป 
หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

 
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ 

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สรุปไดดังน้ี 

ช่ือ – สกุล 

การเขารวมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 
ป 2558 ป 2559  

คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

คณะกรรม 

การบริหาร 

คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

คณะกรรม 

การบริหาร 

1. นายวิรัฐ  สุขชัย 4/4  12/12 7/7  12/12 
2. นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน 4/4  12/12 7/7  12/12 
3. นางวลีรัตน  เชื้อบุญชัย 4/4  12/12 7/7  12/12 
4. นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย 4/4   7/7   
5. นายวสันต นันทขวาง*    2/2  2/2 
6. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร*    2/2  2/2 
7. นายถกล  นันธิราภากร 4/4 4/4  7/7 7/7  
8. นายโสตถิธร  มัลลิกะมาส 4/4 4/4  7/7 7/7  
9. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน 4/4 4/4  7/7 7/7  
10. นายสุพจน เธียรวุฒิ*    2/2   
หมายเหตุ :  *  ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแตงต้ังนายวสันต นันทขวาง และ นาย

ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร เปนกรรมการบริษัทฯ  และดร.สุพจน เธียรวุฒิ เปนกรรมการอิสระ   
 **  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติแตงต้ังนายวสันต นันทขวาง และ นายธรรมนูญ ตรี

เพ็ชร ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเส่ียง และแตงต้ัง ดร.สุพจน เธียรวุฒิ ดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 
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2. ผูบริหาร 

ผูบริหารของบริษัท   มีจํานวน 6 คน  ประกอบดวย   

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการธุรกิจระบบดับเพลิง 
ปรับอากาศ และสุขาภิบาล 

2. นายวสันต นันทขวาง กรรมการผูจดัการธุรกิจระบบทําความเย็น 
3. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผูจดัการธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 
4. นางวลีรัตน เชื้อบุญชยั ผูชวยกรรมการผูจดัการดานปฏิบัติการ 
5. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ผูชวยกรรมการผูจดัการดานกํากบัดูแลกิจการ 
6. นายวศิษิฏ วชิรลาภไพฑูรย ผูอํานวยการสายงานการเงิน 

หมายเหตุ  ผูบริหารลําดับท่ี 2-6 คือ ผูบริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

การสรรหา / แตงตั้ง ผูบริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรรหาผูบริหารโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู  ความสามารถ  และมีประสบการณ ท่ี
เกี่ยวของกับธุรกิจ  โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะตองไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง ประธานเจาหนาท่ีบริหารและ
กรรมการผูจัดการ  ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการไดรับมอบหมายใหเปนผูแตงตั้งบุคคลท่ีมีความรู 
ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัทฯ บรรจุเขาเปนพนักงานในระดับตางๆ  

ท้ังน้ี การแตงตั้งหัวหนาหรือผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน 
 

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. เปนผูนําในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรธุรกิจระยะส้ันและระยะยาว 
2. ควบคุม / กาํกับดูแล / แกไขปญหา การดําเนินงานโดยภาพรวมในระดับกลยุทธและนโยบาย 
3. ใหการสนับสนุนและอํานวยการแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ใหสามารถปฏิบัติ

ภารกิจดานการกํากับดูแลบริษัทไดตามเปาหมาย 
4. กํากับดูแลโครงการดานพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับเปาหมายการเติบโตของบริษัท  
5.  ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเปน

ประจําทุกไตรมาส 
6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
7. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจ

ชวงน้ันดวย 
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ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาท่ีในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
รวมถึงเร่ืองหรือกิจการตางๆ ดังตอไปน้ี 

1. กํากับดูแลการบริหารงาน การดําเนินงานท่ัวไป และการอนุมัติเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ และ/หรือ
บริหารงานประจําวันของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบ 
คําส่ัง มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  ภายใตกรอบของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
และขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําป ตลอดจนโครงสรางการ
บริหารงานและอํานาจการบริหารตางๆของบริษัทฯ เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณากอนนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหความเห็นชอบ  

3. ดําเนินการหรือบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณท่ี
ไดรับอนุมัติ 

4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานท่ีรับมอบหมาย ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุก
ไตรมาส 

5. ดูแลใหบุคลากรในฝายงานตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนา
องคกรและบุคลากรอยางตอเน่ือง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณท่ีดีขององคกร 

6. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย เล่ือนตําแหนง พักงาน เลิกจาง กําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนอ่ืนๆ รวมท้ัง
บําเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ  

7. มีอํานาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คําสั่ง ระเบียบ บันทึก และขอบังคับที่เกี่ยวกับการ
ทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยในการ
ทํางานภายในองคกร  

8. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003)  

9. มีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามสัญญา หรือขอตกลง (ตามงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ หรือตามท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท) ท้ังน้ี โดยไมจํากัดวงเงิน 

10. มีอํานาจอนุมัติการจัดหา การเขาทําสัญญา และการดําเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 
ท้ังน้ี โดยไมจํากัดวงเงิน 

11. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

12. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจชวง
น้ันดวย 
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ท้ังน้ี  อํานาจประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอ่ืนท่ีประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการเห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจท่ีทําใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร / 
กรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ  สามารถอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่ง
อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และ/หนวยงานท่ีเกี่ยวขอกําหนด) มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทท่ีเกี่ยวของ ซึ่งประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการ ไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการ
ในเร่ืองดังกลาว โดยเร่ืองดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท  
(แลวแตกรณี)  เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการ
อนุมัติรายการท่ีเปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนด 
 
3. เลขานุการบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2559  เมื่อวันท่ี  26 กุมภาพันธ 2559   ไดมีมติแตงตั้ง นางวรินกาญจน 
ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท  เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   พ.ศ.  
2535  (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) เพ่ือทําหนาท่ีดังตอไปน้ี 

1. ดูแลและใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ท่ี
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารจะตองทราบ  

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน
ของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุนของบริษัท  รวมท้ังประสานงาน
ใหมีการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมดังกลาว  

3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก  
3.1 ทะเบียนกรรมการ 
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจําปของ

บริษัท  
3.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน 

4. การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารท่ีมีหนาท่ี
รายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูท่ีเกี่ยวของใหบริษัททราบ)  

5. ดําเนินการและรับผิดชอบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 ท้ังน้ี นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ไดผานการอบรมในหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนท่ี 
72/2016 ป 2559 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนท่ี 16/2016 ป 2559 และหลักสูตร Effective 
Minute Taking Plan (EMT) รุนท่ี 36/2016 ป 2559 แลว 

 บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ดาน เชน อายุ คุณวุฒิ
ดานการศึกษา  ความรูดานภาษาตางประเทศ  ความสามารถในการส่ือสาร ความมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ความสามารถใน
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การเปนผูประสานงานท้ังภายในและภายนอกองคกร   รวมถึงการประชาสัมพันธและดูแลภาพพจนขององคกรตอ
บุคคลภายนอก  เปนตน  ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการ
บริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไม
อาจปฏิบัติหนาท่ี และใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลา
ดังกลาว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 
 
4. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

(ก) กรรมการ 

ในป 2559 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559 อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ดังน้ี 

ตําแหนง คาตอบแทน (บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 

กรรมการบริษัท 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 

หมายเหตุ : เงื่อนไขการจายคาตอบแทนกรรมการ 
1. คณะกรรมการบริษัทท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ไดแก  กรรมการท่ีไมได เปนพนักงานของบริษัท และ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
2. เน่ืองจากกรรมการหลายทานไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดตางๆ หลายตําแหนงดวยกัน ดวยเหตุน้ี 

จึงกําหนดใหไมมีคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง (Risk Management Committee) 

3. คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล
เบี้ยประชุมบําเหน็จโบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืนๆตามขอบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา
ซ่ึงอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราวๆไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวา
จะมีการเปล่ียนแปลงก็ไดและนอกจากน้ันใหไดรับเบ้ียเล้ียงและสวัสดิการตางๆตามระเบียบของบริษัทโดยจะตองไม
กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัท ซ่ึงไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทน
กรรมการและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท นอกจากน้ีการจายคาตอบแทนกรรมการดังกลาว
น้ันจะตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ตามท่ีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
จะกําหนด 

4. ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาวาเห็นควรจะใหมีการจายผลตอบแทนประจําป ใหกรรมการเมื่อใด  รวมท้ังให
พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขการจายผลตอบแทนประจําป อาทิเชน การจายผลตอบแทนประจําป ใหจายให
กรรมการทุกคนท่ียังคงดํารงตําแหนงอยู   กรณีท่ีกรรมการคนใดเพิ่งเขาดํารงตําแหนงและยังไมครบป การจาย
ผลตอบแทนประจําป อาจจะจายตามสัดสวนของระยะเวลาของการดํารงตําแหนงของกรรมการคนน้ัน 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559  เมื่อวันท่ี 29 เมษายน  2559  อนุมัติการจายโบนัสกรรมการ
ประจําป 2559 ใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ทุกทานรวมกันไมเกิน 2,000,000 บาท 
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ในป 2558 และ ป 2559 บริษัทฯ จายคาตอบแทนเบ้ียประชุมใหแกกรรมการ ดังน้ี   

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 

คาตอบแทนเบี้ยประชุม (บาท) 

ป 2559 ป 2558 

คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1.  นายถกล  นันธิราภากร ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

105,000 105,000 50,000 60,000 

2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ - - - - 
3. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน กรรมการ 70,000 - 40,000 - 
4. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย กรรมการ - - - - 
5. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย กรรมการ 70,000 - 50,000 - 
6. นายวสันต นันทขวาง** กรรมการ - - - - 
7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร** กรรมการ - - - - 
8. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ 70,000 70,000 40,000 40,000 
9. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 70,000 70,000 40,000 40,000 

10. นายสุพจน เธียรวุฒิ** กรรมการ 20,000 - - - 

รวม 405,000 245,000 220,000 140,000 

หมายเหตุ :  **  ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแตงต้ังนายวสันต นันทขวาง และ 
 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร และดร.สุพจน เธียรวุฒิ เปนกรรมการบริษัทฯ  และดร.สุพจน เธียรวุฒิ เปนกรรมการอิสระ    

 

(ข) ผูบริหาร 

ในป 2558 และ ป 2559  บริษัทฯ  จายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร ดังน้ี   

คาตอบแทน 

ป 2559 ป 2558 

จํานวน 
(ราย) 

คาตอบแทน 

(บาท) 
จํานวน 
(ราย) 

คาตอบแทน
(บาท) 

เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอ่ืนๆ ไดแก เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ EJIPและผลประโยชนหลังออก
จากงาน  

4 8,473,456 2 7,377,484 

 

4.2 คาตอบแทนอื่น 

 - ไมมี – 
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5. บุคลากร 

5.1 จํานวนบคุลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ มีพนักงาน(ไมรวมผูบริหาร) จํานวนท้ังส้ิน 224 
คน โดยสามารถแบงตามสายงานไดดังน้ี 

สายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558 

สายงานขายงานโครงการ 28 32 

สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภบิาล 26 27 

สายงานขายปโตรเคมี 2 3 

สายงานขายระบบทําความเย็น 14 - 

สายงานสนับสนุนวิศวกรรม 2 - 

สายงานขายระบบการพิมพดิจิทัล 23 - 

สายงานบริการ 32 - 

ฝายขายสินคาพิเศษ 11 - 

สายงานกํากับดูแลกิจการ 6 4 

สายงานบริหารท่ัวไป 43 26 

สายงานการเงนิ 37 20 

รวม 224 112 

 

5.2 คาตอบแทนพนักงาน 

พนักงานของบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และคาตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน 
คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา คานายหนา เงินรางวัลจูงใจ และสวัสดิการอ่ืนในรูปแบบ
ท่ีเปนตัวเงิน 

คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินที่สําคัญ ไดแก กองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการ
กองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสม
ของพนักงานจะสูงข้ึนตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหพนักงานใชสิทธิในการเลือกหรือ
เปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับตนเอง และระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดของแตละบุคคล โดยกําหนดให
เลือกหรือเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนไดปละ 2 คร้ัง การจัดทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุมใหกับผูบริหารและ
พนักงาน ซึ ่งวงเงินผลประโยชนพนักงานแตละคนจะแตกตางกันไปตามตําแหนง และระดับความเสี่ยงของการ
ปฏิบัติงาน  จัดโครงการสะสมหุน (EJIP) สําหรับพนักงาน เพ่ือใหโอกาสพนักงานเปนเจาของบริษัทฯ รวมกัน และถือเปน
สวนหน่ึงของเงินออม เพ่ือสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับพนักงานในระยะยาว นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใหคาตอบแทน
แกพนักงานในรูปแบบการใหทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนคาใชจาย
การฝกอบรม สัมมนาตางๆ ท้ังการฝกอบรมสัมมนาภายในองคกร และภายนอกองคกรอยางเหมาะสม 
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ในป 2559 บริษัทฯ ใหผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และคาตอบแทนท่ีไมใชตัวเงินรวม 
81.91 ลานบาท และในป 2558 มีผลตอบแทนรวมเทากับ 68.66 ลานบาท 

 
5.3 ขอพพิาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา  3  ปที่ผานมา 

- ไมมี – 
 

5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ ความรูความสามารถ อันจะ
สามารถสรางผลงาน ความแข็งแกรงใหกับองคกร และเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับกับการแขงขันทางธุรกจิ โดยใหโอกาส
แกพนักงานในการพัฒนาตนเองและใชศักยภาพท่ีมีใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ัง สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสในการ
เรียนรู การฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณใหสอดคลองกับทิศทางการเติบโต
ขององคการ โดยจัดใหมีการอบรมประจําปท้ังภายในและภายนอกเพ่ือเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงาน
แตละระดับ  นอกจากน้ี บริษัทยังไดใหความสําคัญกับการติดตามและวัดผลในดานความรูท่ีไดรับ และความสามารถใน
การนําความรูนั้นมาประยุกตใชในการทํางาน ตลอดจนการถายทอดองคความรูที่มีใหกับทีมงานและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นท่ีจะเปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความ
ปลอดภัย ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัลในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน สรางความเชื่อถือแก
นักลงทุน ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินธุรกิจ เพ่ิมมูลคาขององคกรและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืน ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการอันเปนสากล  

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และเผยแพรผานทางเวปไซคของบริษัทฯ ท่ี www.harn.co.th  
และในป 2559  บริษัทฯ ไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ในเดือน มิถุนายน และพฤศจิกายน 2559  ท้ังน้ีเพ่ือเปน
กรอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ ดังตอไปน้ี  

1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหนาท่ีดวยความมุงมั่น ทุมเท และรับผิดชอบ
อยางเต็มความสามารถเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 5 
ประการ  (REACT)  อันไดแก 
• Responsibility  

มีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความตั้งใจ ความสามารถ และ ประสิทธิภาพท่ี
เพียงพอ 

• Equitable Treatment 
ปฎิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกันดวยความเปนธรรม  

• Accountability 
มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเองและของผูอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
ตน สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจน้ันได  

• Creation of Long Term Value 
มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกรในระยะยาว 

• Transparency  
มีความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได และ เปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูท่ี
เกี่ยวของ เปนแนวทาง ดวยความเขาใจ เชื่อมั่น และ ศรัทธาโดยถือเปนกิจวัตร จนเปนวัฒนธรรมท่ีดี
ขององคกร 

2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย และแผนงาน
ท่ีสําคัญของบริษัทฯ  รวมท้ังจัดโครงสรางการบริหารท่ีสอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนธรรมระหวาง
คณะกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และผูถือหุน  และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจท่ี
มีความเหมาะสม  รวมท้ังตองดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจไดวาระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี 
มีความนาเชื่อถือ 

3. คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร  จะตองเปนผูนําในเร่ืองจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบได 
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4. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน  จะยึดมั่นความเปนธรรมโดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกฝายอยางเทาเทียม พรอมกับดูแลสอดสอง ควบคุม ปองกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ท่ีมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

5. คณะกรรมการบริษัท ตองดําเนินการใหมีระบบที่ตอตานคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวา
ฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญและปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น 

6. การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถือเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญในการประเมินผลการ
บริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหาร  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกคน 

9.2   คณะกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย 
•  คณะกรรมการตรวจสอบ  
•  คณะกรรมการบริหาร 
•  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

เพ่ือกล่ันกรองและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเร่ือง เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
บริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  โดยคณะกรรมการชุดยอยจะเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา
หรือรับทราบ  ซึ่งคณะกรรมการชุดยอยดังกลาวมีสิทธิหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวในขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ  

9.2.1   คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี ก.ล.ต. และ ตลท. กําหนด 
จํานวน 3 คน โดยมีอยางนอย 1 ทานท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 
ดังน้ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
ดร. ถกล  นันธิราภากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดร. โสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ 
นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี ดร. ถกล นันธิราภากร เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics, 
University of Arkansas, U.S.A.  ปจจุบันดํารงตําแหนง Adjunct Professor มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และผานการ
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 8 ป 2547 แลว  และมี นายวิศิษฎ วชิรลาภไพฑูรย เปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหนงของกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่ง
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได  กรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง
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เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบุคคลท่ีเปนกรรมการตรวจสอบ
แทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเชื่อถือได  รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอโดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน
ท้ังรายไตรมาสและประจําป   

2. สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจจะเสนอแนะใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็น
วาจําเปนและเปนส่ิงสําคัญ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายใน  
พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย 
เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมท้ังบุคลากรวา 
เหมาะสม สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.  สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย นโยบายกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ 

4.  พิจารณา คัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ี เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5.   พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ท้ังน้ี เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัทฯ 

6.  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน รายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท้ังน้ี ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทฯยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯตอ
บุคคลภายนอก 

8. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปน้ี  
ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 
• รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
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• การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
• การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการ
ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามี
รายการหรือการกระทําตามวรรคหน่ึงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
หรือตลาดหลักทรัพย  

9.   สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ   

ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของ
บริษัทฯมารวมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบขอซักถามในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  การปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ(ถามี) หรือจางท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งเปน
บุคคลภายนอกเปนคร้ังคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ  การขอใหพนักงานของบริษัทฯสงเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานภายใตหนาท่ี
ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี  การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯคนหน่ึงหรือหลายคนกระทําการ
ใดๆ ภายในขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ  รวมถึงการดําเนินการตางๆ ท่ี
กลาวแลวในสวนท่ีเกี่ยวของกับบริษัทยอยเทาท่ีไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาท่ีอํานาจหนาท่ีจะเปด
ชองใหดําเนินการได 

เน่ืองจากบริษัทฯไมมีฝายตรวจสอบภายในเอง  จึงไดวาจางบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอร่ี จํากัด ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกและไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทฯเปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทําหนาท่ีตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 

9.2.2   คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผูบริหาร หรือ 
พนักงานระดับสูงของบริษัทฯท่ีสามารถบริหารงานในเร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของ
บริษัทฯ และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 5 ทาน ดังน้ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการบริหาร 
3. นางวลีรัตน เชื้อบุญชยั กรรมการบริหาร 
4. นายวสันต นันทขวาง* กรรมการบริหาร 
5. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร* กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ :  * ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแตงตั้งนายวสันต นันทขวาง และนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 
เปนกรรมการบริหารของบริษัทฯ  

โดยมี นางวรินกาญจน   ธีระอัมรานนท  เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตาํแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง กรรมการบริหาร  ซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได และในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการบริหารวางลงให
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการบริหารแทน 

ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ังและมติของท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯโดยคณะกรรมการบริหาร มีหนาท่ีกล่ันกรองและกําหนด
นโยบาย  แผนธุรกิจ  งบประมาณ  โครงสรางการบริหารงาน  และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯตลอดจนกําหนด
หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ตามนโยบายท่ีกําหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญดังตอไปน้ี    

1. นําเสนอนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ การขยาย
กิจการ การกําหนดแผนการเงิน โครงสรางองคกรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกล่ันกรอง
ขอเสนอของฝายบริหาร เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 

2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามนโยบาย 
แผนงาน เปาหมายท่ีกําหนดไว และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหนาท่ีตองรายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
เปนประจํา 

3. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ ท่ีไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป ตามท่ีจะไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

4. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯแตละรายการภายใน
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท และภายในวงเงินรวมไมเกิน 30 ลานบาท และกรณีท่ีตองใชทรัพยสินของบริษัทฯ
เปนหลักประกัน ตองนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

5. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลาน
บาทตอป  และอนุมัติคาใชจายท่ีเพ่ิมจากงบประมาณประจําปไมเกิน 5 ลานบาท และเมื่อมีการอนุมัติ
รายการดังกลาวแลว ใหแจงตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบตอไป 

6. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯการเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปเพ่ือ
เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนตอไป 

7. กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารง
ตําแหนงบริหารในระดับผูจัดการฝายขึ้นไป ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ 
รวมท้ังการโยกยาย เลิกจาง กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนอ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสม สําหรับพนักงานบริหารดังกลาว 
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8. มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด โดยอยูภายใต  
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจน้ันๆ ไดตามท่ี
เห็นสมควร 

 ท้ังน้ี การมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารน้ัน จะตองไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงท่ีทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ี
ตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทท่ีเกี่ยวของ   คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจ
อนุมัติการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว  โดยเร่ืองดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ี
ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ืออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามธุรกิจปกติและ
เงื่อนไขการคาปกติ ซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนด 

9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป 

9.2.3  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวนท้ังส้ิน 12 คน ดังน้ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1. ดร.สุพจน เธียรวฒุิ* ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายวสันต นันทขวาง* กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร* กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายประชา พรอมพรชัย กรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นายสุชาต ิ สุวัฒโนดม* กรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นายนันทวัธน จีราคม* กรรมการบริหารความเส่ียง 
9. นายสุกิจ ลิติกรณ* กรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นายวฑิูรย ทามี* กรรมการบริหารความเส่ียง 
11. นายวศิิษฏ วชิรลาภไพฑูรย* กรรมการบริหารความเส่ียง 
12.  นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหารความเส่ียงและ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
หมายเหตุ : ** ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแตงตั้งดร.สุพจน เธียรวุฒิ เปน ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหมอีกจํานวน 7 ทาน ไดแก ลําดับที่ 3 – 4 และ 7 - 11 
ตามลําดับ 
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง เปนการดํารงตําแหนงของผูบริหารจากสายงานตางๆ  ซึ่งหากมีกรรมการบริหาร
ความเส่ียงลาออกระหวางดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แตงตั้งบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน 
และนําเร่ืองการแตงตั้งกรรมการบริหารความเส่ียง เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังถัดไป 

ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

1. พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียง
ประเภทตางๆ ท่ีสําคัญ เชน ความเส่ียงดานการเงิน ความเส่ียงดานการลงทุน และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ
ตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ 

2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษัทฯใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแนวทางและนโยบายท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

4. กําหนดเกณฑวัดความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษัทฯจะยอมรับได 

5. กําหนดมาตรการท่ีจะใชในการจัดการความเส่ียงใหเหมาะสมตอสภาวการณ 

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 

7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะ
ความเส่ียงของบริษัทฯและการเปล่ียนแปลงตางๆ รวมถึงส่ิงท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลอง
กับนโยบายและกลยุทธท่ีกําหนด  

8. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเส่ียงตามความจําเปน 

9. สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเส่ียงในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนท่ีจําเปนใหสอดคลอง
กับขอบเขตความรับผิดชอบ 

ในรอบป 2559  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ไดมีการประชุมรวมท้ังส้ิน 4 คร้ัง  โดยทบทวนปจจัยความเส่ียง
ครอบคลุมทุกดาน  ใหสอดคลองกับสภาวการณหรือการดําเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง เชน การเพ่ิมขึ้นของหนวยธุรกิจ ระบบ
ทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล  ในชวงเดือนธันวาคม 2559  ซึ่งบริษัทฯ อยูระหวางการทบทวนปจจัยความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดขึ้น และจะนํามาใชในป 2560 

9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา แตงตั้ง กรรมการและผูบริหารระดับสูง  ไดกลาวไวในสวนท่ี 2 (8) โครงสรางการจัดการ 

9.3.1  กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมในคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระ
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อยางนอย 3 คน โดยภายหลังจากการรวมกิจการแลวคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯมจีํานวนท้ังส้ิน 4 ทาน ท้ังน้ี ท่ีประชุม
วิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแตงตั้งดร.สุพจน เธียรวุฒิ เปน
กรรมการอิสระของบริษัทฯ  

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ  โดยคุณสมบัติของผูท่ี
จะมาทําหนาท่ีเปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทฯ
มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ประกอบกัน เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯตอไป ท้ังน้ี หากมีกรรมการ
อิสระคนหน่ึงคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียัง
เหลืออยูของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 
หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส 
พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 
รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งให
เขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
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ผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวัน
ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

7.  ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย 
หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา 
ท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ อ่ืน ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ท้ังน้ี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัตคิวามเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยจะแจง
พรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ ส้ินป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําปของบริษัทฯ 

9.4 การกํากับดูแลงานการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม  

ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม การลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบาย
ลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีมีความเกี่ยวของ หรือเอ้ือประโยชนกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเปนธุรกิจท่ีมีศักยภาพและสามารถ
สรางผลกําไรใหแกบริษัทในระยะยาว  โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการ
บริหารงาน เสมือนเปนหนวยงานหน่ึงของบริษัทฯ ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนหรือ
เปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทฯ ไมมีนโยบายเขาไปควบคุมมากนัก ท้ังน้ี 
การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับขอตกลงรวมกัน โดยบุคคล
ดังกลาวตองมีคณุสมบัติและประสบการณท่ีเหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมน้ันๆ  ซึ่งทําหนาท่ี
ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางใกลชิดเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีบริษัทฯ ไดกําหนดไว 

9.5 การดแูลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแก
ตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได
กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนสวน
ตนเปนคําส่ังท่ีเปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมท้ังกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรม
อ่ืนใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม นอกจากน้ี กรรมการ ผูบริหารและพนักงานท่ีอยูในหนวยงานท่ีไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูล
ดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดย
ตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุน
สวนบุคคล) ภายใน 1 เดือน กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และหลังการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ 
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บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช หรือนําไป
เปดเผยจนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การ
ตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก 
แลวแตกรณี เปนตน 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของ
บริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาท่ีรายงานการ    ถือครองหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทฯ 
ซึ่งเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ รวมท้ังเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ  ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันท่ี
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
และเพ่ือการเผยแพรตอสาธารณะตอไป 

9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

ในป 2558 และป 2559  บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
หนวย : บาท 

 ป 2559 ป 2558 

คาสอบบัญช ี  1,270,000    1,000,000   
คาบริการอ่ืน 1,230,000* - 
คาบริการรวม 2,500,000 1,000,000 

หมายเหตุ : * คาบริการอื่น คือคาบริการทางบัญชีที่เก่ียวของกับการจัดทํางบการเงินเสมือนรวม และคาใชจายการตรวจสอบรายการควบรวมกิจการ 

ท้ังน้ี ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559 ของ
บริษัทฯ เปนจํานวนเงินรวม 1,270,000 บาท 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ในป 2559 

บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทฯจดทะเบียน ป 2555 ท่ีประกาศโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย 5 หมวดหลัก สรุปไดดังน้ี 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ของผูถือหุน ท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย
และในฐานะเจาของบริษัท เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยท่ีตนถืออยู  สิทธิในการท่ีจะไดรับสวนแบงผลกําไรจาก
บริษัท สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
สิทธิในการรวมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ 
ขอบังคับของบริษัท เปนตน  
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นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเร่ืองตางๆ ท่ีเปนการสงเสริม และ
อํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังน้ี 

(1) การจัดประชุมผูถือหุน 

บริษัทกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป  โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันส้ิน
รอบปบัญชีของบริษัท  อยางไรก็ตาม หากมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองพิจารณาวาระพิเศษในเร่ืองท่ีอาจ
กระทบกระเทือน หรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน ซึ่งจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน  คณะกรรมการ
บริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดเปนกรณีไป  โดยในป 2559  บริษัทไดจัดการประชุมผูถือหุน 2 คร้ัง ดังน้ี 

• การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559  วันศุกรท่ี 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.  ณ หองปาริชาต 
ชั้น 3  โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขท่ี 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร  โดยมีผูเขารวมประชุมรวม 69 คน  แบงเปนผูถือหุนท่ีมาดวยตนเอง 27 คน  
และผานการมอบฉันทะ 42 คน  โดยมีจํานวนหุนท่ีถือรวมกันไดท้ังหมด 249,688,031  หุน  คิดเปนรอยละ 
71.34 ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัท  

• การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 ในวันอังคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอง
วาสนา 6-7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขท่ี 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวง
บางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุมรวม 133 คน  แบงเปนผูถือหุนท่ีมาดวย
ตนเอง 68 คน  และผานการมอบฉันทะ 65 คน  โดยมีจํานวนหุนท่ีถือรวมกันไดท้ังหมด 276,514,192  หุน  
คิดเปนรอยละ 79.00 ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัท  

ซึ่งในการจัดการประชุมผูถือหุนน้ี บริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการ
ประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist) ท่ีจัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  เพ่ือใหการจัดงานมีมาตรฐานเปนไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ดังน้ี 

1.1 บริษัทมีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน  
โดยบริษัทไดจัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ขอมูล
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ พรอมความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ ท่ีระบุไวในหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม    

1.2 บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ทางไปรษณียใหผูถือหุน
รับทราบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ตามท่ีกฎหมายกําหนด (พรบ.แกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พรอมท้ัง เผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุม
ประจําป 2559 บนเวปไซตของบริษัทท้ังในรูปแบบท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไดแจงขาวผาน
ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ วาบริษัทไดเผยแพรเอกสารการประชุมตามท่ีกลาวมาขางตน บนเวปไซต
ของบริษัท ท่ี www.harn.co.th ท้ังในรูปแบบท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุมเปน
เวลา ไมนอยกวา 30 วัน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และไดมีเวลาในการศึกษา
พิจารณาขอมูลเปนการลวงหนา  เพ่ือนํามาใชตัดสินใจในการลงมติ  นอกจากน้ี บริษัทยังไดประกาศคําบอก
กลาวเชิญประชุมผูถือหุนโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพขาวหุน กอนวันประชุม ไมนอยกวา 7 วัน เปนระยะเวลา
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ติดตอกัน 3 วัน ทําการ ตั้งแตวันที่ 5 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 และวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559  ตามลําดับ
เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบคาํบอกกลาวและเตรียมตัวมารวมประชุม 

1.3 กอนวันประชุมบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอน
วันประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการ
นําสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รวมท้ังจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบนเวปไซต 
ของบริษัทดวย 

1.4 ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษัทได
จัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกใน
การมอบฉันทะของผูถือหุน 

(2) การปฏิบัติตอผูถือหุนในวันประชุมผูถือหุน 

2.1 บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มท่ี และใช
สถานท่ีจัดประชุมท่ีสะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม  โดยเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนกอน
เวลาประชุม 1 ชั่วโมง และแมจะพนเวลาลงทะเบียนแลว ก็ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีประสงคจะเขารวม
ประชุม สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสียสิทธิ  และมีการจัดเจาหนาท่ีตอนรับและใหขอมูลในการตรวจ
เอกสารและลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม  และมีการจัดเตรียมของวางและเคร่ืองดื่มไวรับรองผูถือหุนอยาง
พอเพียง 

2.2 นําระบบบารโคดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียน มาใชในการลงทะเบียนและการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือความถูกตอง สะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง 

2.3 บริษัทไดจัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพ่ือความสะดวกในการลงและ
นับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จส้ินจะนํามารวมกับคะแนนเสียงท่ีไดลงไวในหนังสือมอบฉันทะ 
เพ่ือรวมคะแนนและประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม 

2.4 บริษัทไมกระทําการใดๆ ท่ีมีลักษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนยอม
มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ตลอดจนแสดง
ความคิดเห็นตางๆ ไดอยางอิสระ 

2.5 เมื่อถึงเวลาเร่ิมประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมท้ังผูบริหารระดับสูง ตลอดจนผูสอบ
บัญชี และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ โดยกอนเร่ิมประชุม ประธานท่ีประชุมไดเชิญนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 
เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการประชุมท้ังหมด อาทิ การเปดประชุม และการออก
เสียงลงคะแนน รวมท้ังวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีจะตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัท 

2.6 บริษัทจะระบุการมีสวนไดเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผุถือหุน หาก
กรรมการทานใดมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจงให
ผูเขารวมประชุมทราบกอนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียนั้นจะไมเขารวมประชุมใน
วาระน้ันๆ 
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2.7 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาท่ีเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพ่ือความโปรงใสในการ
ดําเนินการ รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง 

2.8 สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม แสดง
ความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ
บริษัทในท่ีประชุมผูถือหุน เชน การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการอิสระ 
การอนุมัติผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับ 
บริคณหสนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 

(3) การดําเนินการหลังวันประชุมผูถือหุน 

3.1 บริษัทไดเปดเผยมติท่ีประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุมสามัญผู
ถือหุน โดยแจงเปนจดหมายขาวไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ผานระบบ Electronic Listed Company 
Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และเปดเผยไวในเวปไซต
ของบริษัท (www.harn.co.th) ดวย 

3.2 บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน
หลังวันประชุมตามขอกําหนดของ ตลท. และเผยแพรบันทึกรายละเอียดการประชุมอยางครบถวนเหมาะสม
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย บันทึกรายงานการประชุม และขอซักถามของผูถือหุนในแตละ
วาระอยางละเอียด ใหผูถือหุนรับทราบบนเว็บไซตบริษัท (www.harn.co.th) 

 
บริษัทไดรับคะแนน 94.75คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนในโครงการประเมิน

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklists) ประจําป 2559 ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และจะนํา
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นที่ไดรับจากผูถือหุนในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน มาพิจารณา
และหาแนวทางการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนอยางตอเน่ืองตอไป  

หมวดที่ 2   การปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือ
รายยอย ผูถือหุนท่ีเปนผูบริหาร หรือไมเปนผูบริหาร  ท้ังน้ี บริษัทกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีดีตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

ดังน้ี 

(1) การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน 

1.1 บริษัทแจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และเผยแพรผานทางเวปไซต (www.harn.co.th) ของบริษัทอยางนอย 28 วันกอนวัน
ประชุมผูถือหุน 

1.2 กอนการดําเนินการประชุมแตละคร้ัง เลขานุการบริษัทจะชี้แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ท่ีใชในการ
ประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมต ิรวมท้ังสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ี
ตองลงมติในแตละวาระ 
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(2) การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย 

2.1 บริษัทกําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือ
หุนใหชัดเจนเปนการลวงหนา เพ่ือแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณาเพ่ิมหรือไมเพ่ิม
วาระท่ีผูถือหุนสวนนอยไดเสนอมา 

 คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคน
ซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท 
และเปนการถือหุนอยางตอเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอวาระการประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอย
กวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันท่ีจัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิทําหนังสือเสนอเร่ืองท่ีจะ
ขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนได การเสนอวาระในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนน้ัน ผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ พรอมขอมูลท่ีเปนประโยชน
ประกอบการพิจารณา  โดยบริษัทไดเปดเผยหลักเกณฑและวิธีการบนเวปไซคบริษัท หมวด Corporate 
Governance / Corporate Governance Principles  

 ขอเสนอท่ีจะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการอิสระ จะเปนผูพิจารณากล่ันกรอง 
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม โดย
ใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนท่ีสุด  

2.2 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ ลวงหนา 
3-4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอม
ของผูไดรับการเสนอชื่อ 

 คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการดังกลาวขางตน 
เปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุน
คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอชื่อฯ ดังกลาวเปน
เวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันท่ีจัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

 บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทฯมหาชนจํากัด  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ตลอดจนระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับบริษัทฯ  รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ
กําหนด ไดแก มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีสามารถเอ้ือประโยชนและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯมีประวัติการทํางานท่ีดี มีความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดวย
ความซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เปนตน 
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 รายชื่อบุคคลใดท่ีจะไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทน้ัน กรรมการอิสระจะพิจารณากล่ันกรอง
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกที่ประชุมผูถือหุนหรือไม โดย
ใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนท่ีสุด 

2.3 เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน 

2.4 บริษัทไมมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา โดยไมจําเปน 
โดยเฉพาะวาระสําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษา
ขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ รวมท้ังไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนท่ีมาสาย เปนตน  

(3) การปองกันการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแก
ตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยบริษัทได
กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัท และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนสวนตน
เปนคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรม
อื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่อยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทตองไมใชขอมูล
ดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดย
ตนเอง คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุน
สวนบุคคล) ภายใน 1 เดือน กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และหลังการเปดเผย
ขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ 

บริษัทไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช หรือ
นําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา 
การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือให
ออก แลวแตกรณี เปนตน 

นอกจากน้ี บริษัทไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของบริษัท และบทกําหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารของบริษัทมีหนาท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัท 
ซึ่งเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัท รวมท้ังเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท  ตองแจงใหบริษัททราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันท่ีซื้อ 
ขาย โอน หรือรับโอน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
เพ่ือการเผยแพรตอสาธารณะตอไป 
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(4) การมีสวนไดเสียของกรรมการ 

4.1   บริษัทฯไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกาํหนดแนวทางการจัดการเรื่อง 
การมีสวนไดเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวาง
บริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี ่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น 
จะตองรายงานใหบริษัทฯทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเรื่องนั้นๆ 
กรรมการจะตองรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงาน
การประชุมดวย 

4.2  บริษัทฯไดกําหนดแนวทางเพ่ือมิใหกรรมการหรือผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ เขารวม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 

หมวดที่ 3   บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน 
ผูบริหารและพนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหน้ี ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เปน
ตน โดยบริษัทตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงาน
และการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังน้ัน บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนได
เสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากน้ี ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
ตามแนวทางดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน : บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และ
พยายามท่ีจะพัฒนากิจการใหเจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการท่ีดี เ พ่ือสราง
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหกับการลงทุนของผูถือหุนและผูลงทุนอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 
บริษัทยึดหลักการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความ
โปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม เพ่ือประโยชน
สูงสุดของผูถือหุนโดยรวม รวมทั้งบริษัทฯจะนําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ 
ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอ่ืนๆ โดยสม่ําเสมอ และ
ครบถวนตามความจริง  โดยจะแจงให ผูถือหุนทุกรายทราบถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ 
ท้ังดานบวกและดานลบ ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเปนไปไดมีขอมูลสนับสนุน และมีเหตุผล
อยางเพียงพอ และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอ่ืน โดยใชขอมูลของบริษัทฯ ซึ่งยัง
ไมไดเปดเผยตอสาธารณชน หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับองคกร 

ลูกคา : บริษัทตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ จึงไดนํามาตรฐาน ISO9001:2008 เขามา
ใชในองคกร โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพไววา เราจะสรางความประทับใจใหลูกคา ดวย
บริการท่ีรวดเร็ว เนนสินคาคุณภาพ พรอมพัฒนาบุคลากร ดวยการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานอยางตอเน่ือง 
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คูคาและ/หรือเจาหน้ี : บริษัทมีนโยบายท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือเจาหน้ี ดําเนินธุรกิจ
บนพ้ืนฐานของความเกื้อหนุนท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหน้ี
อยางเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท หลีกเล่ียงสถานการณท่ีทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพ่ือบรรลุผล
ประโยชนรวมกัน โดยจะไมดําเนินการท่ีทุจริตในการคากับคูคา และ/หรือเจาหน้ี กรณีท่ีมี
ขอมูลวามีการดําเนินการท่ีไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือเจาหน้ี 
เพ่ือรวมกันแกปญหาอยางรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆท่ีทีตอคูคา และ/
หรือเจาหน้ีอยางเครงครัด กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามได ตองรีบแจงใหคูคา และ/หรือ
เจาหน้ีทราบเพ่ือหาแนวทางแกไข  

คูแขง 

 

 

 

เจาหน้ี 

: 

 

 

 

: 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกติกาการแขงขันท่ี
ยุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริต หรือไม
เหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี ไมพยายามทําลายชื่อเสียง
ของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากความจริง ไมละเมิดความลับ 
หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล 

บริษัทฯปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง และเงื่อนไขท่ีมีตอเจาหน้ีอยางเครงครัด โปรงใส รายงาน
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯแกเจาหน้ีดวยความซื่อสัตย ถูกตอง และตรงเวลาอยาง
สม่ําเสมอ และในกรณีท่ีจะไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข  จะรีบแจงและเจรจากับเจาหน้ีเปน
การลวงหนา เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันมิใหเกิดความเสียหาย 

พนักงาน : บริษัทใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของบริษัท ซึ่งจะมีสวนชวย
สงเสริมและผลักดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ัน บริษัทจึงมี
นโยบายท่ีจะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีสภาพการจางงานท่ียุติธรรม มี
สวัสดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนาความกาวหนา รวมท้ังมีสภาพการทํางานท่ี
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี และปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพ
ตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอ
พนักงาน การพิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมท้ังการใหรางวัล และการลงโทษ 
กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนักงานน้ันเปนเกณฑ ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาส
อยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
ความมั่นคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจ
ของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและ
กระบวนการท่ีกําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียม
และเสมอภาค 
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ภาครัฐ : บริษัทดําเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดยยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของและเปนไปตามครรลอง
ประเพณีธุรกิจท่ัวไป 

ชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอม 

: บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตางๆท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และส่ิงแวดลอมอยาง
ถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
การสรางจิตสํานึกในเรื ่องความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ ้นในหมู
พนักงานทุกระดับอยางตอเน่ือง คืนกําไรสวนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีสวนสรางสรรคสังคม 
ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการ
ปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานกํากับ
ดูแล ใหความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม 
ชุมชน ส่ิงแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับบริษัท ท้ังขอมูลทางการเงิน
และขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใสผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความ
เทาเทียมกันและนาเชื่อถือ โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชนผาน
ชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และบนเว็บไซตของบริษัท รวมถึงมีการ
จัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน
รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธน้ัน  บริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเน่ืองจากกิจกรรมในเร่ือง
ดังกลาวยังมีไมมากนัก แตไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการทําหนาท่ีติดตอส่ือสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมท้ัง
นักวิเคราะห และภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

(1) การเปดเผยขอมูล 

1.1 บริษัทดูแลใหการเปดเผยขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกับบริษัท ใหมีความ
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของผูลงทุน ท้ัง
การรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ ท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอ
ราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัท 
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1.2 บริษัทจัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความ
เส่ียง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 
รวมท้ังกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงานประจําป และ
บนเว็บไซตของบริษัท 

1.3 คณะกรรมการมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน โดยไดแสดงควบคู
กับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัท 

1.4 บริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ 
MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน 

1.5 บริษัทเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนท่ีผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัท 

1.6 บริษัทเปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนคร้ังของการประชุม
และจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และความเห็นจากการทําหนาท่ี รวมถึงการ
ฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเน่ืองของคณะกรรมการในรายงานประจําปของบริษัท 

1.7 บริษัทเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท ท่ีสะทอนถึง
ภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบของแตละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึงจํานวน
เงินคาตอบแทนท่ีกรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย (ถามี) ในรายงาน
ประจําปของบริษัท 

(2) ขอมูลขั้นต่ําที่เปดเผยบน website ของบริษัทฯ 

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว  บริษัทฯจัดใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนปจจุบันเปน
ภาษาอังกฤษผานชองทางอ่ืนอยางสม่ําเสมอดวย เชน เว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ซึ่งประกอบดวยขอมูล
ตอไปน้ี 

1. วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
3. รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร 
4. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท้ังฉบับปจจบัุนและของปกอนหนา 
5. แบบ 56-1 และรายงานประจําป ท่ีสามารถใหดาวนโหลดได 
6. ขอมูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทฯนําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือส่ือตางๆ 
7. โครงสรางการถือหุนท้ังทางตรงและทางออม 
8. โครงสรางกลุมบริษัทฯ รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา และ Special Purpose Enterprises/ 

Vehicles (SPEs/SPVs) (ถามี) 
9. กลุมผูถือหุนรายใหญท้ังทางตรงและทางออมท่ีถอืหุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด

และมีสิทธิออกเสียง 
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10. การถือหุนท้ังทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญผูบริหารระดับสูง 
11. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน 
12. ขอบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถาม)ี 
13. นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
14. นโยบายดานบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจัดการความเส่ียงดานตางๆ 
15. กฎบัตร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ รวมถึงเร่ืองท่ีตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
16. กฎบัตร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ 
17. จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ  
18. ขอมูลติดตอหนวยงาน  หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ  เชน ชื่อบุคคลท่ีสามารถให ขอมูลได 

หมายเลขโทรศัพท  

(3) นักลงทุนสัมพันธ 

ผูบริหารของบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพบปะ ใหขอมูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และนักขาว อยางสม่ําเสมอ  เพ่ือใหกลุมคนดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯ ท่ีมี
ความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันตอเหตุการณ ไดอยางเทาเทียมกัน  โดยเฉพาะขอมูลสําคัญท่ีจะมีผลกระทบตอ
ราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ สามารถนําขอมูลเหลาน้ันไปตัดสินใจในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในป 2559 บริษัทฯ มี
กิจกรรมในการนําเสนอขอมูลท้ังทางตรงและทางออม ดังน้ี 

1. นําเสนอขอมูลในงาน “บริษัทฯจดทะเบียนพบผูลงทุน” (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย mai วันท่ี 
16 มีนาคม 2559  และงาน mai Forum 2016 ซึ่งจัดในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 

2. การใหขอมูลและตอบขอซักถามของผูลงทุน และส่ือมวลชนท่ีติดตอทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส ท่ี 
wirat.s@harn.co.th และทางโทรศัพท (02) 203-0868 

หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
แผนกลยุทธ และงบประมาณใหฝายจัดการดําเนินงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดมอบหมายไว ดวยความยุติธรรม โปรงใส สอดคลองกับกฎหมาย 
ขอบังคับและนโยบายตางๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ดวยเหตุน้ี คณะกรรมการบริษัท จะไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนดวย
กระบวนการที่โปรงใส ทุกทานจึงตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนใหแก
บริษัทมีความทุมเท ใหเวลาอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ 
สามารถดูแลใหมีระบบงานท่ีใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะท่ีถูกตองตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม และตองเปนอิสระจากฝายจัดการของบริษัท โดยจัดใหมีระบบแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการและฝายจัดการท่ีชัดเจน 

ในป 2559  บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Booster Workshop” ตั้งแตเดือนธันวาคม 2558 
ตอเน่ืองจนถึงเดือนพฤษภาคม 2559  โดยเชิญท่ีปรึกษาผูมีความรูและประสบการณมาใหคําแนะนําในการวางแผนและ
กําหนดการวัดผลงานรวมกันในสายงานและผูบริหารระดับสูง  เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนและสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็ง 
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(1) คณะกรรมการบริษัท 

1.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในดานทักษะ 
ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายและภาพรวมขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ 
ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให
เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ภายใต
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  รวมทั้งการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตาม
เปาหมายและแนวทางที่ไดกําหนดไว  และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน ซึ่งโครงสราง
กรรมการตองมีกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน  ท่ีมีประสบการณ  ในธุรกิจซื้อมาขาย
ไปเกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยางนอยอีก 1 คน   ท่ีมีประสบการณดาน
บัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการดังกลาว  รวมถึงจํานวนปของการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ ของกรรมการแตละคนใน
รายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

1.2   คณะกรรมการบริษัท มีจํานวนกรรมการเพียงพอท่ีจะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยบุคคล ท่ีมี
ความรู ประสบการณ และความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองมี
จํานวนกรรมการรวมกันไมนอยกวา 5 คน ตามกฎหมาย และมีกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารอยางนอยกึ่งหน่ึง
ของกรรมการท้ังคณะ เพ่ือใหมีการถวงดุลระหวางกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารกับกรรมการท่ีเปนผูบริหาร โดย
ปจจุบัน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 10 คน ประกอบดวย กรรมการท่ีไมได
เปนผูบริหาร 6 คน (ในจํานวนน้ีเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 คน) และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
4 คน ประกอบดวย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 1 คน กรรมการผูจัดการ 2 คน และผูชวยกรรมการผูจัดการ 1 คน   

1.3 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ มีสัดสวนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจํานวนกรรมการท้ังส้ิน 10 คน 
ซึ่งเปนจํานวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทฯ กรรมการอิสระดังกลาวสามารถให
ความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ  ทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการ
พิจารณาเร่ืองตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 
ท้ังน้ี กรรมการอิสระของบริษัทท้ัง 4 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งจํานวนกรรมการอิสระ
และจํานวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว ใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
และใหมีจํานวนกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน รวมท้ังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมี
คุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวของทุกประการ 

1.4 คณะกรรมการบริษัท เปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหน่ึง 

1.5 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายใหมีจํานวนกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสัดสวนอยาง
ยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ 

1.6 การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท และขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ี จะตองมี
ความโปรงใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการใหดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการ และการ
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พิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมีรายละเอียด
ท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 

 ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนง
อยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย
จํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3  กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปน
ผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปน้ันอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได   

1.7 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับบริษัท  กรรมการท่ีพนจากตําแหนง  อาจไดรับ
เลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจาํนวนคร้ัง  สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการ
อิสระน้ัน คณะกรรมการบริษัท กําหนดเปนนโยบายวา สําหรับผูท่ีไดดํารงตําแหนงกรรมการอิสระตอเน่ือง
มาแลวเปนระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนความเปนอิสระท่ีแทจริง
ของกรรมการอิสระผูน้ัน เปนประจําทุก ๆ ป 

1.8 คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแบงอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากบัดูแล และ
การบริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
และกรรมการผูจัดการ ถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการบริษัท และประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร ไมไดเปนบุคคลเดียวกัน เพ่ือใหเกิดความชดัเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนด
นโยบาย  การกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
ระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจน และมีการถวงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดย
คณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับ
นโยบาย ขณะท่ีผูบริหาร ทําหนาท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด ท้ังน้ี 
ประธานกรรมการบริษัท ไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนิน
ธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาท่ีบริหารอยางสม่ําเสมอ ในขณะท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
กรรมการผูจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใตกรอบอํานาจท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

1.9 คณะกรรมการบริษัท กําหนดจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน ไมเกิน  5 
บริษัทจดทะเบียน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการท่ีดํารงตําแหนงหลายบริษัท อยาง
รอบคอบ และเพ่ือใหมั่นใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ  

1.10 คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท ตาม
ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ท่ีวา กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวน
สามัญ หรือหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ 
ไมได เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง  

 นอกจากน้ี  คณะกรรมการบริษัท ไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนนอกกลุมบริษัท ใน
กรณีท่ีผูบริหารของบริษัทจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
กอน ยกเวน การดํารงตําแหนงกรรมการในองคกรการกุศลท่ีไมแสวงหากําไร  ท้ังน้ี  การดํารงตําแหนงตองไม
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ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตองไมใชตําแหนง
งานในบริษัทฯ ไปอางอิง เพ่ือสงเสริมธุรกิจภายนอก 

1.11 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทท่ี
เหมาะสม มีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาท่ีให
คําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาท่ีในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท  รวมท้ัง ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยได
เปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

1.12 คณะกรรมการบริษัท ไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยาง
ตอเน่ือง ท้ังดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการบริษัท 

 (2) คณะกรรมการชุดยอย 

บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย  

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ 

2.2 คณะกรรมการชุดยอย  มีสิทธิหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ 
โดยประธานกรรมการบริษัท ไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยใดๆ เพ่ือใหการทําหนาท่ี
ของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง 

(3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

3.1 หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท  ทําหนาท่ีพิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เชน วิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป การควบคุม
ภายใน และการบริหารความเส่ียง  รวมท้ังกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ โดยไดมอบหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อยางมีคุณภาพ และถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป มีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญ
ของบริษัทฯ อยางโปรงใสและเพียงพอ โดยมีฝายบัญชี และ/หรือ ผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน และนําเสนอ
รายงานทางการเงินตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ทุกไตรมาส  โดย
คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ รวมท้ังสารสนเทศทางการเงิน (รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจําปของบริษัทฯ 
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3.2  นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

 คณะกรรมการบริษัท  จัดใหมีนโยบายการกาํกับดแูลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร และใหความ
เห็นชอบนโยบายดังกลาวตั้งแตวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557  โดยบริษัทฯ มีการส่ือสารใหทุกคนในองคกรได
เขาใจถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหถูกตองตรงกัน  เพ่ือสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตาม
นโยบายท่ีกําหนด ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปน
ประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง  ในป 2559  บริษัทไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จํานวน 2 คร้ัง ใน
เดือนมิถุนายน และพฤศจิกายน  

3.3  จรรยาบรรณธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัท  ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจท่ีถูกตองและเปนธรรม โดยมีนโยบายท่ีจะกําหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคน  เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัทฯ  ใชในการดําเนินธุรกิจ  และเปนแนวทางการ
ปฏิบัติ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส  มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวน
ไดเสีย คํานึงถึงสังคม และส่ิงแวดลอม โดยผานการอบรม และการส่ือสารภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดย
ท่ีจรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงาน  ท่ีพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน  
และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวในดานตางๆ โดยบริษัทฯ ไดมีการประกาศและแจงให
ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ท้ังน้ี คณะกรรมการ
บริษัท ไดติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง 

3.4 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 คณะกรรมการบริษัท  ไดพิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการทํา
รายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชน มีแนวทางท่ีชัดเจน และเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯ 
และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยกําหนดนโยบายท่ีไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ
กับบุคคลตางๆ ดังกลาว แสวงหาผลประโยชนสวนตัวท่ีขัดแยงกบัผลประโยชนของบริษทัฯ และควรหลีกเล่ียง
การกระทําท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือเกี่ยวโยง
กับรายการท่ีพิจารณา ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ หรือ การเกี่ยวโยงของตนในรายการ
ดังกลาว โดยบุคคลดังกลาวไมมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกลาว   

 คณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการท่ีมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมท้ังบริษัทฯ ไดปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยอยางเครงครัด ในเร่ืองการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงดาน
ผลประโยชน ใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 

 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท จะไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดาํเนินการ และ
การเปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมคีวามขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน โดยจะเปดเผยการทํา
รายการไวในงบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป  
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3.5 ระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัท  ใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในท้ังในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ท้ังน้ี ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญท่ีจะสรางความมั่นใจ ตอฝาย
จัดการในการชวยลดความเส่ียงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหร่ัวไหล 
สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยให
บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และชวยคุมครอง     เงินลงทุนของผูถือหุน 
ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดกําหนดภาระหนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเร่ืองตางๆ ไว
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการ
แบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  ผูติดตามควบคุม  และประเมินผล   ออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและ
ตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัท  ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมท้ังไดจัดทําและทบทวนระบบการ
ควบคุม ท้ังดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการจัดการความเส่ียง  และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา
และรายการท่ีผิดปกติ   

 ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดวาจางบุคคลภายนอกท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยให บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท 
ทําหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพ่ือใหผูตรวจสอบ
ภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี ผูตรวจสอบภายใน 
จะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 
เพ่ือใหความมั่นใจวาระบบท่ีวางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบท่ีสําคัญอยางนอยปละ 1 คร้ัง และเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท 

3.6 นโยบายดานการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายดานการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให
ครอบคลุมท้ังองคกร และใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย รวมท้ังรายงานใหคณะกรรมการบริษัท
ทราบเปนประจําทุกไตรมาส และจะจัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความ
เส่ียงอยางนอยปละ 1 คร้ัง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบวา 
ระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการ
ผิดปกติท้ังหลาย 

3.7 คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียงไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 
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3.8 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีแนวทางดําเนินการท่ีชัดเจนกับผูท่ีประสงคจะแจงเบาะแส หรือผูมีสวนไดเสีย
ผานทางเว็บไซตบริษัท หรือ รายงานตรงตอบริษัทฯ โดยใหแจงเบาะแสผานกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ือส่ังการใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการท่ีบริษัทกําหนดไว และรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัท 

(4) การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 บริษัทฯ จัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงให
กรรมการแตละคนทราบกําหนดการดังกลาว เพ่ือใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได 

4.2 บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 คร้ัง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกําหนดวันประชุม
ไวลวงหนาตลอดท้ังป และอาจมีการประชุมอีก 1 คร้ัง ในหน่ึงเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  
รวมท้ังอาจมีประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน  อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเกิดความคลองตัวตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ในแตละเดือนจึงจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหนาท่ีตัดสินใจตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริหารจะนําเร่ืองท่ีผานการพิจารณามาแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือใหสามารถ
กํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเน่ืองและทันการณ 

4.3  ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหาร จะเปนผูดูแลให
ความเห็นชอบ และรวมกันพิจารณาเลือกเร่ืองท่ีจะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม  โดยไดเปดโอกาสให
กรรมการแตละคนสามารถเสนอเร่ืองท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ เขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และ
ถือเปนความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนท่ีจะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจาํนวนการประชุม
คณะกรรมการบริษัทท้ังหมดท่ีไดจัดใหมีขึ้นในรอบป 

4.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอน
ลวงหนา เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ จะแจงการนัดประชุมโดยวิธี
อ่ืน และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละคร้ัง เลขานุการบริษัท ไดเขารวมการประชุมดวย  โดยเปนผูบันทึก
รายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดย
เสนอใหท่ีประชุมรับรองในการประชุมคร้ังถัดไป  รวมท้ังเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
ตางๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคนอางอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัท จะเขารวมการประชุมทุกคนทุกคร้ัง  
ยกเวนแตมีเหตุจําเปนซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอนการประชุม 

4.5 ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม มีหนาท่ีดูแล และจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยาง
เพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นท่ีสําคัญ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม  

 ท้ังน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมตขิองเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน่ึงมีเสียง
หน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชมุ และ/หรือ ไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด  
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 กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอ่ืนๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ  และฝายบริหารของบริษัทฯ ตองดําเนินการ
ตอบขอสงสัยดังกลาวอยางรวดเร็ว และครบถวนเทาท่ีจะเปนไปได 

 ในกรณีท่ีกรรมการไมเห็นดวยกับมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคัดคานไว
ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการบริษัทได 

4.6 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทตามความจําเปนและเห็นสมควร  และนําเสนอสารสนเทศ  รายละเอียดขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ิมเติม
ในฐานะผูท่ีเกี่ยวของ อีกท้ัง จะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
รวมท้ังเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท มี
โอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงและสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต 

4.7 คณะกรรมการบริษัท สามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีจําเปนเพ่ิมเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท 
หรือผูบริหารอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการ
บริษัท อาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของ
บริษัทฯ 

4.8 คณะกรรมการบริษัท กาํหนดใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร สามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม  โดย
ไมมีกรรมการท่ีเปนผูบริหาร หรือฝายบริหารของบริษัทฯ เขารวมการประชุม เพ่ือเปดโอกาสใหอภิปราย
ปญหาตางๆ ท้ังท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเร่ืองท่ีอยูในความสนใจ โดยแจงใหกรรมการผูจัดการทราบ
ถึงผลการประชุม รวมท้ังรายงานผลการประชุมใหประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบ
ดวย ในการประชุมใหประธานกรรมการบริษัทเปนประธานของการประชุม หากประธานกรรมการบริษัท ไม
สามารถเขารวมการประชุมได ใหท่ีประชุมคัดเลือกกรรมการหน่ึงทาน เพ่ือทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม
แทน และใหเลขานุการบริษัทเปนเลขานุการของการประชุมของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

(5) คาตอบแทน 

5.1 คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาท่ีขอบเขตของบทบาท
และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการ
แตละคน คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการท่ีชัดเจน 
และเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนทุกป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑของความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รวมท้ังอยูในระดับท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม  ขนาด
กิจการท่ีใกลเคียงกัน  และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ พรอมกันน้ี ยัง
พิจารณาถึงหนาท่ีรับผิดชอบท่ีได รับเพ่ิมข้ึน สําหรับกรรมการท่ีได รับมอบหมายใหรับตําแหนงใน
คณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ เปนตน 

5.2 คาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรเปนไปตามหลักการ
และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนด  และเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ โดยระดับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยูในระดับที่เหมาะสม และ
สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน ผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบ
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เพ่ิมขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิมมากขึ้น อีก
ท้ังตองเปนอัตราท่ีแขงขันไดกับกลุมธุรกิจเดียวกัน เพ่ือดูแลรักษาผูบริหารท่ีมีคุณภาพ ท้ังน้ี ตองคํานึงถึง
ผลประโยชนท่ีบริษัทและผูถือหุนไดรับดวย 

5.3 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารท้ังหมด เปนผูประเมินผลประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการเปนประจํา
ทุกป เพ่ือนําไปใชในการพิจารณากาํหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ โดยใช
บรรทัดฐานท่ีไดตกลงกันลวงหนาตามเกณฑท่ีเปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว และการพัฒนาผูบริหาร  โดยคณะกรรมการ
บริษัทเปน    ผูพิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมินขางตน และประธานกรรมการเปนผูแจงผลการพิจารณา
ใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการทราบ 

(6) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

6.1 คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท แกกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เพ่ือใหมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง  

6.2 ทุกคร้ังท่ีมีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของกรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแก
กรรมการใหม 

6.3 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการผูจัดการรายงานเพ่ือทราบเปนประจําถึงแผนการพัฒนา และ สืบทอด
งาน ซึ่งกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง มีการเตรียมใหพรอมเปนแผนท่ีตอเน่ืองถึงผูสืบทอดงาน ใน
กรณีท่ีตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

6.4 คณะกรรมการจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหารโดยใหประธานเจาหนาท่ีบริหารรายงานเปนประจําทุก
ป ถึงส่ิงท่ีไดทําไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน 

กรรมการบริษัทไดผานการอบรมหลักสูตรจากสถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทฯไทย (IOD) ดังน้ี 

รายช่ือ 
หลักสูตร 

DAP DCP SFE FSD RCP ACEP ACP FND ELP 

ดร.ถกล   นันธิราภากร 8/2004 228/2016     8/2005  3/2016 
นายวิรัฐ   สุขชัย SET/2012 204/2015 24/2015  36/2015 14/2015    
นางสิริมา   เอ่ียมสกุลรัตน SET/2012 211/2015 24/2015       
นางวลีรัตน   เช้ือบุญชัย SET/2012 205/2015  28/2015  14/2015    
นายภาคภูมิ   วองไพฑูรย 42/2005    36/2015 14/2015    
ดร.โสตถิธร   มัลลิกะมาส 102/2013         
นางสาววรนชุ   สุไพบูลยพิพัฒน SET/2012         
นายวสันต   นันทขวาง* 116/2015 211/2015 24/2015 28/2015      
นายธรรมนูญ   ตรีเพ็ชร* 116/2015 211/2015 24/2015 28/2015      
ดร.สุพจน   เธียรวุฒิ*  195/2014      20/2005  

หมายเหต ุ:  *  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแตงตั้งนายวสันต นันทขวาง นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร และ
นายสุพจน เธียรวุฒิ เปนกรรมการบริษัทฯ 
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(7) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

7.1 บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self Assessment) เปนประจํา
อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป 

7.2 บริษัทฯ ไดเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไวในรายงาน
ประจําป  ดังน้ี 

7.2.1 กระบวนการประเมินตนเอง 

(1) คณะกรรมการรายคณะ 

- คณะกรรมการบริษัท  เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือใหเกิดความถูกตอง  
ครบถวน  และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานกํากับดูแล กําหนด 

- เลขานุการบริษัท  เปนผูสรุปและวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท  และรายงานผลการวิเคราะหจากการประเมินใหคณะกรรมการบริษทั 

- เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทํา
แผนเพ่ือดําเนินการปรับปรุง 

(2) กรรมการรายบุคคล 

- คณะกรรมการบริษัท  เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือใหเกิดความถูกตอง  
ครบถวน  และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานกํากับดูแล กําหนด 

- กรรมการรายบุคคล  เปนผูประเมินตนเอง เพ่ือแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของ
กรรมการ  ความเปนอิสระ  โครงสรางการบริหาร  การพัฒนาความรู และความเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการองคกร 

- เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปผลและวิเคราะหผลการประเมินรายงานคณะกรรมการบริษัท  
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล 

7.2.2 หลักเกณฑการประเมินตนเอง 

(1) คณะกรรมการรายคณะ 

- โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  ความหลากหลายของกรรมการ  
สัดสวนของกรรมการ  คุณสมบัตขิองคณะกรรมการชดุยอยแตละคณะ 

- การประชุมคณะกรรมการ  ประกอบดวย กําหนดการประชุมลวงหนาท้ังป คุณภาพเอกสาร  
ความเพียงพอของขอมูลตอการตัดสินใจของกรรมการ 

- บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย การใชเวลาท่ีเพียงพอ
ตอการพิจารณาเร่ืองท่ีสําคัญ  รายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน  ระบบการควบคุม
ภายใน  การจัดการความเส่ียง 

- เร่ืองอ่ืนๆ ไดแก 
o ความสัมพันธกับฝายจัดการ ประกอบดวย การเปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือรวมกัน  

การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
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o การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวย ความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ มีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษทัฯ 
และสภาวะแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ  แผนสืบทอดตําแหนงงาน 

(2) กรรมการรายบุคคล 

- โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  ประกอบดวย ความหลากหลายของ
คณะกรรมการ  ความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ 

- การประชุมของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  การเขารวมประชุม การแสดงความเห็นในการ
ประชุม  การศึกษาขอมูลการประชุมลวงหนา 

- บทบาท  หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  ความเปนอิสระของ
กรรมการในการแสดงความเห็น ความเพียงพอในการเขารวมกิจกรรมของบริษัทฯ ระบบการ
ควบคุมภายในและการจัดการความเส่ียง  การเปดเผยขอมูล 

7.2.3 การวัดผล 

หลักเกณฑการประเมินผล คิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละหัวขอท้ังหมด ดังน้ี 

มากกวา    90 = ดีมาก 
>80 - 90 = ด ี
>70 - 80 = คอนขางด ี
>60 - 70 = พอใช 

ตั้งแต 60 ลงมา = ควรปรับปรุง 
 

ป 2559  บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลการประเมินดังตอไปน้ี 
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 สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2559 พบวา ผลการ
ปฏิบัติงานอยูระดับ ดี ขึ้นไป ยกเวนคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีคาเฉล่ียรายคณะและรายบุคคล ท่ีรอยละ 70.85 
และ 72.29 ตามลําดับ  ซึ่งเกิดจากบริษัทฯ ปรับปรุงโครงสรางการปฏิบัติงานภายใน ทําใหขาดความตอเน่ืองในการ
พิจารณาปจจัยความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ  รวมถึงการพัฒนากรรมการบริหารความเส่ียง  อยางไรก็ดีในเดือน พฤศจิกายน 
2559  บริษัทฯ จึงขออนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 แตงตั้ง ดร.สุพจน เธียรวุฒิ เปนประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ ในการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียง  
และสามารถใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองตอทิศทางกลยุทธของบริษัทฯ  
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8. จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สรางความ
นาเชื่อถือในการบริหารจัดการ ดวยยึดหลักการปฏิบัติตอผูมีสวนได-สวนเสียกับองคกรดวยความเปนธรรม  รวมถึงการมี
ระบบการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกท่ีเปนมาตรฐาน  

 ท้ังน้ีเพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว  
รวมถึงมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ ความโปรงใส และความซื่อสัตยสุจริต  บริษัทฯ จึงได
กําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงาน จะยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติในการทํางาน  ดังน้ี 

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
2. การปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย 
3. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
4. การรักษาขอมูลอันเปนความลับของบริษัทฯ 
5. การรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ 
6. การรับของขวัญ  ของกํานัล และการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ 
7. การใชสิทธิทางสังคมและการเมือง 
8. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียดวยความเปนธรรม 
9. การจัดซื้อ 
10. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
11. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และการเคารพวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี 
12. การเปนกลางทางการเมือง 
13. การบริจาคเพ่ือการกุศล และการใหเงินสนับสนุน 
14. การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด 
15. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
16. รายการท่ีเกี่ยวของกัน 
17. การรักษาความลับและการใชขอมูลภายใน 
18. การส่ือสารทางการตลาด 
19. ทรัพยสินทางปญญา 
20. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
21. การลงโทษทางวินัย 

9.    การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจ ดวยความรับผิดชอบอยางมีเหตุผล  เปนธรรม สุจริต โปรงใส มีอิสระ รับผิดชอบ
ตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและหลักการสากล เพื่อสรางความเชื่อมั่น
แกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมและสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืน 
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บริษัทฯ ตระหนักวาการคอรรัปชั่นเปนอุปสรรคสําคัญตอการบรรลุเปาหมายดังกลาว รวมท้ังยังเปนอุปสรรคสําคัญ
ในการพัฒนาการแขงขันอยางเปนธรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ
ดังกลาว บริษัทฯจึงจัดทํานโยบายการตอตานคอรรัปชั่น พรอมท้ังกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 
ตลอดจนมาตรการในการดําเนินการ ดังตอไปน้ี  

9.1  คํานิยามตามนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น 

การคอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การกระทําการใดๆ ไมวาจะเปนการนําเสนอ (offering) การใหคํามั่นสัญญา 
(promising) การขอ (soliciting) การเรียกรอง (demanding) การใหหรือรับ (giving or accepting) ทรัพยสินหรือผลประโยชน
อ่ืนใด กับเจาหนาท่ีของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีทําธุรกิจกับบริษัทฯ  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเหมาะสมทางธุรกิจ ยกเวนกรณีท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือ จารีตทางการคา ใหกระทําได  

9.2  นโยบายการตอตานคอรรัปชั่น 

บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจ ดวยความรับผิดชอบอยางมีเหตุผล   เปนธรรม  สุจริต  โปรงใส  มีอิสระ 
รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและหลักการสากล เพ่ือสรางความ
เชื่อมั่นแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมและสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืน 

บริษัทตระหนักวาการคอรรัปชั่นเปนอุปสรรคสําคัญตอการบรรลุเปาหมายดังกลาว  รวมท้ังยังเปนอุปสรรคสําคัญ
ในการพัฒนาการแขงขันอยางเปนธรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ
ดังกลาว  บริษัทจึงจัดทํานโยบายการตอตานคอรรัปชั่น พรอมท้ังกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ  
ตลอดจนมาตรการในการดําเนินการ ดังตอไปน้ี  

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลใหมีระบบท่ี
สนับสนุนการตอตานคอรรัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมั่นในไดวา ฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญ
ตอนโยบายดังกลาว  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี  
ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง เพ่ือใหมั่นใจวา เปนไปตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานของ
ตลาดหลักทรัพย มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. ผูบริหาร มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบและใหมีการสงเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ตอตาอนคอรรัปชั่น เพ่ือส่ือสารไปยังพนักงานและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของ
ระบบและมาตรการตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนด
ทางกฎหมาย  

แนวทางปฏิบตั ิ

1. กรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และ พนักงาน ตองปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการตอตานคอรรัปชั่น และ
หลักการกํากับดูแลกิจการ  โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเร่ืองคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  
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2. กรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงาน จะไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับการ
กระทําท่ีเขาขายการคอรรัปชั่น โดยตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีตองรับผิดชอบ หรือกรรมการ
ตรวจสอบ หรือผานชองทางการรายงานท่ีกําหนดไว และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ  

3. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรม และความคุมครองตอพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจงเร่ืองคอรรัปชั่นท่ีเกี่ยวของกับ
กิจกรรมของบริษัทฯ โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบ  

4. ผูท่ีกระทําการคอรรัปชั่น เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบท่ีบริษัทฯไดกําหนดไว และอาจจะตองโทษทางกฎหมาย 

5. บริษัทฯจะส่ือสารนโยบายและมาตรการตอตานคอรรัปชั่น รวมท้ังแจงวิธีการในการแจงเบาะแส  ขอรองเรียน
หรือขอเสนอแนะภายในบริษัทฯ ผานทางส่ือตางๆ  เชนปายประกาศ การกระจายเสียง การปฐมนิเทศพนักงาน
และกรรมการ ระบบอินทราเน็ต เปนตน เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการนโยบายน้ีเขาไปปฏิบัติ และสราง
เปนวัฒนธรรม 

6. กรรมการ ผูบริหารและพนักงานจะหลีกเล่ียงการใหหรือการรับของขวัญและ/หรือของกํานัล  ของขวัญ  
ทรัพยสิน ประโยชนอ่ืนๆ ตลอดจนการรับรองหรือรับเล้ียง  ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัย  ระหวางผูท่ีเกี่ยวของทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ  หรือจากผูอ่ืน  เพ่ือมิใหเกิดชองทางทุจริตหรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเกี่ยวของอ่ืนๆ
ตลอดจนเพ่ือใหกระบวบการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

มาตราการการรองเรียนและแจงเบาะแส 

บริษัทฯไดจัดใหมีชองทางในการรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการแจงเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการ
รับเร่ืองราวรองเรียน การตรวจสอบขอเท็จจริง และการสรุปผล รวมท้ังการใหความคุมครองผูแจงและบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือการ
ปฏิบัติหนาท่ีของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทําผิดจรรยาบรรณ การทําผิดกฎหมาย  รวมท้ัง
พฤติกรรมท่ีอาจสอถึงการทุจริต บริษัทฯสงเสริมใหผูแจงเร่ืองรองเรียนหรือเบาะแส 

ท้ังน้ีผูแจงเร่ืองรองเรียนสามารถแจงเร่ืองราวหรือเบาะแส โดยระบุเอกสารใหชัดเจนวาเปน ”เอกสารลับ”  เรียน
ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางชองทางตอไปน้ี  

• จดหมาย       เรียน   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัทฯ หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
  เลขท่ี 19/18-19 RCA Block A ถนนพระราม 9   
  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

• อีเมล     chairac@harn.co.th  

ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูรับเร่ืองโดยตรง โดยผูแจงเบาะแสไมจําเปนตองระบุชื่อตนเองหากมีความ
ประสงคจะไมเปดเผย  ผูเแจงเร่ืองรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองท่ีเหมาะสมและ
เปนธรรมจากบริษัทฯ เชน ไมมีการเปล่ียนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานท่ีทํางาน พักงาน ขมขู   รบกวนการปฎิบัติงาน 
เลิกจาง หรือ การกระทําอ่ืนใดท่ีไมเปนธรรมบริษัทฯจะเก็บเร่ืองขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผย
ตอผูไมเกี่ยวของ  เวนแตท่ีจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฏหมาย 
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บุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับทราบเร่ืองหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปนความลับ และ
ไมเปดเผยตอบุคคลอ่ืน เวนแตเมื่อจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฏหมาย หากมีการจงใจ ฝาฝนนําขอมูลออกไป
เปดเผย บริษัทฯจะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฏหมาย แลวแตกรณี 

การดําเนินงานในป 2559 : 

1. บริษัทฯไดสงเสริมความรูในรูปแบบ การอบรม / สัมมนา เชิงปฏิบัติการ ชื่อหลักสูตร “แนวปฏิบัติท่ีดีกับการตอตาน
การทุจริต คอรรัปชั่น” ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา โดยเชิญวิทยากร อ.ธนกฤต เพ่ิมพูนขันติสุข  เพ่ือ
ความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังรวมกันเสนอแนวทางแกไขและปองกันการทุจริตของสวนงาน
ตาง ๆ โดยมีระดับผูบริหารตั้งแต ผูจัดการขึ้นไป รวมกัน 43 คน 

 

2. คณะกรรมการบริษัท มีมติวันท่ี 2  ธันวาคม 2559  ใหบริษัทยื่นแสดงเจตนจํานงคในการเขารวม โครงการแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC)  ในเดือน มีนาคม 2560 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม   

นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
อันเปนองคประกอบสําคัญท่ีสงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนาของธรุกิจอยางยั่งยืน โดยบริษัทไดกําหนดความรับผิดชอบ
ตอสังคมของบริษัทฯ ไวในวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และเปาหมายของบริษัทฯ ดังท่ีไดแสดงไวในหมวด 1  และกําหนด
เปนพันธสัญญาดานความยั่งยืนท่ีวา Quality Living through Sustainable Engineering ซึ่งจะนําไปพัฒนาเปนกลยุทธ
ดานความยั่งยืนระยะยาวตอไป 

บริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแกสังคม ดวยการเปนผูนําการใหบริการ 
“โซลูชั่นท่ียั่งยืน” ของงานระบบวิศวกรรม โดยใชความรูความเชี่ยวชาญท่ีมีในการคัดสรรผลิตภัณฑและนวัตกรรมท่ีนําหนา
มาสนองความตองการ เพ่ือยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิตของผูบริโภค ดวยสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสูง 

บริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางของความรับผิดชอบตอสังคมดังน้ี 

10.1  การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม   สรางความ
นาเชื่อถือในการบริหารจดัการดวยยึดหลักการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกับองคกรทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหน้ี
และคูแขงทางธุรกิจดวยความเปนธรรม บริษัทฯ สงเสริมการแขงขันทางการคาท่ีเปนธรรม เพ่ือกระตุนใหเกิดนวัตกรรม 
สงเสริมการพัฒนาสินคาและบริการใหดีขึ้น อันเปนการเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพใน
ระยะยาว สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) ดูแลผลกระทบจากการกระทํา
ของบริษัทฯ ท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม ผลกระทบตอกิจการอ่ืนจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ เพ่ือ
หลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพตอสิทธิในทรัพยสินและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังน้ี 

สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม 

1. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในลักษณะท่ีสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับของการแขงขัน ตลอดจนใหความ
รวมมือกับเจาหนาท่ีของรัฐ 

2. กําหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการปองกันการเขาไปเกี่ยวของหรือสมรูรวมคิดกับพฤติกรรมท่ีขัดขวางการ
แขงขัน 

3. สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันและการแขงขันท่ีเปน
ธรรม 

4. สนับสนุนการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะตางๆ ท่ีสงเสริมการแขงขันท่ี
เปนธรรม 

5. ใสใจตอบริบททางสังคมท่ีอยูแวดลอมบริษัทฯ และไมฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม เชน 
ความยากจนเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางไมเปนธรรม 

 
 

สวนท่ี 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม หนา 102 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซคุณคา 

1. กําหนดมาตรการท่ีเกี่ยวกับสังคมและส่ิงแวดลอมไวในนโยบายและขอปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินคา 

2. สนับสนุนใหบริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวของยอมรับและปรับใชนโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไมกอใหเกิดการแขงขัน
ท่ีไมเปนธรรม 

3. มีสวนรวมอยางเขมแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นท่ีเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมของบริษัทท่ีตนเขาไปเกี่ยวของ 

4. สงเสริมการปฏิบัติตอกันอยางเปนธรรมท่ัวท้ังหวงโซคุณคาทุกคร้ังท่ีเปนไปได ท้ังในดานตนทุนและ
ผลตอบแทนในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือ เพ่ิมพูนความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงคดานความรับผิดชอบตอสังคมของทุกกิจการในหวงโซคุณคา ไดแก การดําเนินการจัดซื้ออยาง
เหมาะสม เชน การสรางหลักประกันใหเกิดราคาท่ีเปนธรรมดวยเวลาสงมอบท่ีเพียงพอและสัญญาการคาท่ี
มั่นคง เปนตน 

สงเสริมการเคารพสิทธิในทรัพยสิน 

1. ปฏิบัติการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพ่ือใหแนใจวาบริษัทฯ ไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายในการใชและให
สิทธิใชสอยทรัพยสินตางๆ 

2. ไมเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมใดๆอันเปนการละเมิดทรัพยสิน ไดแก การใชตาํแหนงทางการตลาดท่ีเหนือกวา
ในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมดิทรัพยสินทางปญญา 

3. ชําระคาการใชหรือไดมาซึ่งทรัพยสินอยางเปนธรรม 

ท้ังน้ี บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการท่ีบริษัทฯ ละเมิดสิทธิตาม
กฎหมายของผูมีสวนไดเสีย และเปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
ผานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแส โดยให
มีการตรวจสอบขอมูลและมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตางๆ เพ่ือประโยชนในการสรางมาตรฐานดานพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของของบุคคลดังกลาวใหอยูบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตยสุจริต โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางท่ัวถึงท้ังองคกร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ 

10.2 การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใชอํานาจท่ีไดมาหรือการใชทรัพยสินท่ีมีอยูในทางมิชอบเพ่ือประโยชนสวนตน
หรือกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอ่ืน การทุจริตอาจเกิดไดหลายลักษณะ อาทิ การติดสินบนเจาพนักงานดวย
การชักชวนการเสนอ การให  หรือการรับสินบน  ท้ังท่ีเปนเงินและส่ิงของ  การมีผลประโยชน  ทับซอน การฉอฉล การฟอกเงิน 
การยักยอก การปกปดขอเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การคาภายใตแรงอิทธิพล การทุจริตดังกลาวมิได
หมายความถึงเพียงความสัมพันธระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐเทาน้ัน แตยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหวางบุคคลหรือ
กิจการในระหวางภาคเอกชนดวยกันเองดวย 
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บริษัทฯ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต การฉอโกง การหาผลประโยชนสวนตัวจากบริษัทฯ จึงไดกําหนด นโยบาย
ตอตานการทุจริต และแนวปฏิบัติในการดําเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการทุจริต และเปนแนวทางใหกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองถือปฏิบัติ และหลีกเล่ียงการกระทําอันมิชอบ โดยใหมีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาวอยางสม่าํเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการดาํเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับ
การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของ
กับเร่ืองการทุจริต ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตลอดจนไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําท่ี
เขาขายการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ 

2. ไมกระทําหรือสนับสนุนการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมท้ังควบคุมใหการบริจาค การใหของขวัญทางธุรกิจ 
และการสนับสนุนกิจการตางๆ มีความโปรงใส  และไมมีเจตนาเพ่ือโนมนาวใหเจาหนาท่ีภาครัฐหรือเอกชน
ดําเนินการไมเหมาะสม 

3. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง รวมถึงการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมี
ประสิทธิผล เพ่ือปองกันการประพฤติมิชอบตางๆ 

4. เสริมสรางใหพนักงาน คูสัญญา และคูคา ตระหนักถึงการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น และการตอตานการทุจริต  

5. ใหความรูดานการตอตานการทุจริตแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือสงเสริมความซื่อสัตยสุจริต และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเร่ืองการตอตานการทุจริตใหแก
พนักงานใหม ภายใน 90 วัน นับจากวันเขาทํางาน  

6. ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตาน
การทุจริต  

7. จัดใหมีแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการรับ  การใหของขวัญ  ทรัพยสิน และ/หรือ ประโยชนอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือมิใหเกิดชองทางทุจริต หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเกี่ยวของอ่ืน ตลอดจนเพ่ือใหกระบวนการจัดซื้อจัด
จางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยใหหลีกเล่ียงการรับของขวัญ และ/หรือ ของกํานัล ซึ่งมี
มูลคาเกินปกติวิสัยจากผูท่ีเกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอ่ืน ซึ่งอาจไดประโยชนจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนการหลีกเล่ียงการรับเล้ียงจากผูท่ีเกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
หรือจากผูอ่ืน ซึ่งอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ 

8. จัดใหมีชองทางการส่ือสารสําหรับแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจง หรือรายงาน
เหตุการณทุจริต หรือเหตุการณท่ีนาสงสัยวาจะมีการทุจริตไดในชองตามท่ีกําหนดในประกาศของบริษัทฯ 
โดยมีการกําหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมท้ังอาจไดรับโทษตาม
กฎหมาย หากการกระทําน้ันผิดกฎหมาย 

9. ใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจงเร่ืองการทุจริตเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยใชมาตรการ
คุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต 
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ในป 2559 บริษัทฯไดสงเสริมความรูในรูปแบบสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ชื่อหลักสูตร “แนวปฏิบัติท่ีดีกับการตอตาน
การทุจริต คอรรัปชั่น” ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา  โดยเชิญคุณธนกฤต เพ่ิมพูนขันติสุข มาเปน
วิทยากร เพ่ือสรางความรู ความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังรวมกันเสนอแนวทางแกไขและ
ปองกันการทุจริตของฝายงานตางๆ โดยมีระดับผูบริหารตั้งแตผูจัดการขึ้นไปเขารวมสัมมนา 

 

บริษัทฯ มีแผนงานในการประกาศเจตนารมยเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานทุจริต 
(CAC) ในตนป 2560 ตอไป 

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความความเคารพตอชีวิตและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนทุกฝาย สงเสริมให
ทุกสวนงานของบริษัทตองปฏิบัติอยูบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติตอกันอยาง
เสมอภาค ซึ่งเปนรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1. บริษัทฯมีแนวทางท่ีจะสงเสริมและกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานและความ
เสมอภาค โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อ
ทางการ เมือง หรือความเชื่อในทางอ่ืนใด ชาติพันธุหรือพ้ืนเพทางสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะ 

2. บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไป
มีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงาน
เด็ก เปนตน 

3. บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการใหความเห็น
โดยปราศจากการแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานส่ือตางๆ รวมท้ังจัดใหมีชองทางการส่ือสาร
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียอยางเสรี 

10.4 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของบริษัทฯ ท่ีมีสวนชวยขับเคล่ือนใหองคกรเติบโต
อยางยั่งยืน สรางความมั่นคงแกพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีสภาพการจางงานท่ียุติธรรม มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนาความกาวหนา รวมท้ังมีสภาพ
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การทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ตามท่ีไดกําหนดเปนพันธกิจไววา  “เราเชื่อมั่นในคุณคา และศักยภาพของ
พนักงาน  และมุงมั่นท่ีจะสรางบรรยากาศการทํางานท่ีมีความสุข กระตือรือลน มีความคิดริเร่ิม และมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง ใหแกทีมงานท่ีมีความสามารถรอบรู บนหลักการของความถูกตอง เท่ียงธรรม ความคดิบวก และความรับผิดชอบ
อยางมืออาชีพ”  

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

2.  จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 

3.  ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

4.  ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน 

5.  การพิจารณาการแตงตั้งและการโยกยาย รวมท้ังการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม 
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเปนเกณฑ 

6.  ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ 

7.  หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน หรือ
คุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 

8. พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกําหนด 

9.  รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการส่ือสารกับพนักงาน โดยไดจัดการประชุมใหญพนักงานประจําป เพ่ือเปนโอกาสให
ผูบริหารระดับสูงไดถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธแกพนักงานทุกระดับในองคกร  และไดกําหนดคานิยมองคกร 
เพ่ือเปนคุณคารวมใหพนักงานในการปฏิบัติงานสูเปาหมายท่ีตั้งไว  บริษัทฯ เชื่อวาการสรางความมั่นคงในอาชีพของ
พนักงานในองคกร การดูแลใหมีชีวิตในการทํางานท่ีดีขึ้น มีสุขภาพดี มีความสุข เปนสวนหน่ึงในการสรางประสิทธิภาพใน
การทํางาน  มีการจัดทําแบบประเมินความผูกพัน ความสุขและความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอการทํางาน  เพ่ือเปน
ขอมูลในการพัฒนาคุณภาพ  นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดวาจางท่ีปรึกษาผูเชีย่วชาญมาพัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล และดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) รวมกับทีมงานผูบริหารและพนักงานของบริษัท 

ป 2559 บริษัทฯ จัดใหมีงาน Family Day คร้ังแรกอยางเปนทางการ  เพ่ือสรางความรักความผูกพันระหวางบริษัท 
พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน  
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ดานผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 

บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการข้ึนเพ่ือดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองคกร เพ่ือให
พนักงานรูสึกมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายอยางเต็มท่ี  ซึ่งพนักงานจะเปนผูมีสวนสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจใหมี
ความเติบโตและมั่นคงอยางในปจจุบัน  นอกจากเงินเดือนท่ีพนักงานไดรับแลว บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีสวัสดิการและ
ผลประโยชนอ่ืนในรูปแบบตางๆ อยางเปนธรรมและเหมาะสมใหแกพนักงานอีกดวย โดยสวัสดิการตางๆ ท่ีบริษัทฯ จัดให
น้ันตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีสามารถแขงขันไดกับบริษัทเอกชนชั้นนําในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษัทฯ อยูใน
สถานภาพท่ีสามารถจะจายได 

ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานท่ีปจจุบันมีอยู  ไดแก  เงินเดือน โบนัสประจําป ตามผลกําไรของบริษัท และ
ผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ที่รวมกันกําหนด เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ
ในการปฎิบัติงานของพนักงาน และมีคาลวงเวลา เงินรางวัล ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินทดแทน กองทุน
ประกันสังคมตามอัตราท่ีกรมแรงงานกําหนดขึ้น กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และโครงการ Employee Joint Investment 
Program (EJIP) เพ่ือใหพนักงานไดมีโอกาสซื้อหุนบริษัทและรวมเปนเจาของกิจการอยางแทจริง เคร่ืองแบบพนักงาน
การเงนิชวยเหลืองานฌาปนกิจศพ งานทองเท่ียวประจําป เพ่ือใหพนักงานไดพักผอน และเปนการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางพนักงาน  อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีใหสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากขอกําหนดตามกฎหมาย เชน การตรวจสุขภาพ
พนักงานประจําป การรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยนอกเหนือจากอุบัติเหตุในงาน สวัสดิการตางๆ เหลาน้ีเปนส่ิงจูงใจให
พนักงานอุทิศตนตองานอยางมืออาชีพ ทุมเทการทํางานดวยความรู ความสามารถดวยความตั้งใจ และทํางานให
เกิดผลงานท่ีดีท่ีสุด 

ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

บริษัทฯ มีความหวงใยในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน  และมุงมั่นดําเนินการใหมี
มาตราฐานตาม พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554  โดยไดจัดตั้งเปน
คณะกรรมการความปลอดภัย มีการจัดทํา “คูมือความปลอดภัย” เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย  
มีการจัดอบรมและฝกซอมพ้ืนฐานการดับเพลิงเบ้ืองตน  ตลอดจนมีการวางแผนกําหนดผูรับผิดชอบหนาท่ีอยางชัดเจน 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพประจําทุกป   

ดานพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีไดวางไวในป 2559 อยางครบถวนครอบคลุมในทุกระดับ 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. กิจกรรมเสริมสรางความผูกพนัและการทํางานเปนทีมเพือ่มุงสูเปาหมายขององคกร 

38การเรียนรูท่ีดีท่ีสุด คือ การเรียนรูจากประสบการณตรง  ซึ่งไมมีใครสอนประสบการณน้ันใหได  แตประสบการณ
ตรงตองเกิดจากการไดลงมือปฏิบัติจริง  ทดลอง หรือการลองผิดลองถูก หรือที่เรียกวา  "Learning by Doing"  บริษัทฯ 
จึงไดจัดกิจกรรม Team Building ซึ่งจัดเปนคร้ังท่ี 8 เพ่ือใหสอดคลองกับคานิยมใหมขององคกร คือ “POSITIVE” 
พนักงานท่ีเขารับการฝกอบรมจะไดลงมือทํากิจกรรมและสามารถเรียนรูจากส่ิงท่ีปรากฏตามฐานตางๆ ท่ีแฝงดวย
ความหมายของคานิยมใหมในแตละตัวของบริษัท เพ่ือเสริมสรางความผูกพันระหวางหนวยงาน การทํางานเปนทีมเพ่ือ
เปาหมายเดียวกัน พัฒนาการเปนผูนําและเปนผูตามท่ีดี รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสาร เพื่อใหเกิดพลังทีม
อันยิ่งใหญในการพัฒนางานและพัฒนาองคกร 

2. 38การฝกอบรมและพัฒนา 

บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาและเตรียมความพรอมในดานการพัฒนาบุคลากรตั้งแตพนักงานเขาใหม ในการสรางความ
พรอมท้ังทักษะ ความรู และความฉลาดทางอารมณ ทุกคนจะตองผานหลักสูตร “EQ ศิลปะการจัดการอารมณเพื่อชีวิต
และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ” ท้ังน้ีบริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการขายและบริการซึ่งเปนหัวใจหลักของธุรกิจ 
โดยมีการฝกอบรมพัฒนาสําหรับพนักงานขายและบริการ เปนการฝกอบรมเพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติในงานขาย ใหมีจิตใจ
รักงานบริการ มีความกระตือรือรนกับงานขาย มีศิลปะการพูดและการเจรจาตอรองซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการสราง
ความประทับใจใหกับลูกคาและสรางยอดขายใหกับบริษัท นอกจากน้ีความแตกตางของ Generation ตามชวงอายุ ความเชื่อ 
ความคิด หรือพฤติกรรมของพนักงาน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสําคัญในการลดชองวางซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรม In-House 
Training ใหกับพนักงานทุกคนในหัวขอ “ความแตกตางของ Generation และการทํางานอยางมีความสุข”  เพ่ือ
เสริมสรางความรูความเขาใจใน Generation และพัฒนาวิธีการทํางานรวมกันใหเขมแข็งและมีความสัมพันธท่ีดีซึ่งจะ
สงผลตอการสรางพลังของการปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีความสุขและเกิดประสิทธิผลสูความสําเร็จตอองคกร 

   

10.5 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทฯ มุงเนนการเปนผูนําการใหบริการ “โซลูชั ่นที่ยั ่งยืน” ของงานระบบวิศวกรรม โดยใชความรูความ
เชี่ยวชาญที่มีในการคัดสรรผลิตภัณฑและนวัตกรรมท่ีนําหนามาสนองความตองการ เพ่ือยกระดับคุณภาพและความ
ปลอดภัยในชีวิตของผูบริโภค ดวยสินคาคุณภาพสูง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การขายและบริการท่ีรวดเร็ว ตรงตอเวลา ถูกตอง 
และคุมคา ถือเปนเคร่ืองมือในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา และสรางความแตกตางและความสามารถในการแขงขัน  
ตลอดจนสรางความเชื่อถือและความภักดีตอตราสินคาไดในระยะยาวและเพ่ิมคุณคาใหกับบริษัทฯ  อีกท้ังบริษัทฯ ยังคํานึงถึง
ความคุมคาตอการลงทุนเพ่ือประโยชนสูงสุดของลูกคาอีกดวย  
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บริษัทฯ พัฒนาความรับผิดชอบตอลูกคาผานขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝาย
ตางๆ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ท่ีบริษัทฯ ไดผานการรับรองคุณภาพ  บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ผลิตภัณฑท่ียกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยใหแกผูบริโภค  จึงทําใหผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ เลือกสรรเปนตัวแทน
จําหนายมีคุณภาพสูง ผานการรับรองตามมาตรฐานสากล  ไดพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยี และแหลงผลิตภัณฑหรือ
วัตถุดิบตามหวงโซอุปทานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปรงใสตรวจสอบได  มีขอมูล
ผลิตภัณฑท่ีครบถวนถูกตอง สามารถตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑและมาตรฐานการรับรองได  มีการจัดเก็บรักษา
ผลิตภัณฑตามมาตรฐานเพ่ือพรอมสงมอบใหกับลูกคา  มีการขายและการตลาดท่ีไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค มีบริการ
หลังการขาย มีการติดตอกับลูกคาอยางตอเน่ืองหลังจากสงมอบสินคาแลว มีการรับประกันสินคาเพ่ือใหผูบริโภคมั่นใจใน
ผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น  และมกีระบวนการรับคํารองเรียนจากลูกคาผานชองทางโทรศัพท ผานพนักงานของบริษัทฯ หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส  โดยฝายบริหารระบบคุณภาพเปนผูรับผิดชอบคํารองเรียน เพ่ือทบทวน ตรวจสอบ และแกไข 
พรอมท้ังหามาตรการเพ่ือปองกันไมใหเกิดขึ้นซ้ําจากสาเหตุเดียวกัน  

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตการคัดเลือกผลิตภัณฑท่ีไม
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและเปนมิตรส่ิงแวดลอม  การปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และ
กฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานกํากับดูแล  การลดมลพิษจากของเสียและเศษวัสดุในขบวนการทํางาน  การรักษา
ส่ิงแวดลอมและการประหยัดพลังงานในสถานท่ีทํางาน  โดยกําหนดมาตรการในการใชเคร่ืองปรับอากาศ ไฟแสงสวาง 
เคร่ืองคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของการใชงาน เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจาย และสรางจิตสํานึกในการ
ประหยัดพลังงานอยางยั่งยืน เพ่ือประโยชนสวนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล  นอกจากน้ีบริษัทฯ 
ยังใหความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสรางสรรคสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอม และ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

10.7 การคนหาและเผยแพรนวตักรรมสูสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการเปน “ผูนําในการใหบริการโซลูชั่นอยางยั่งยืนของงานวิศวกรรมระบบ”  บริษัทฯ ทุมเท
ศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยสงพนักงานไปอบรมดูงานตางประเทศ และนําความรู
ประสบการณมาตอยอดพัฒนางานใหมีความกาวหนา  รวมถึงถายทอดประสบการณและใหการอบรมแกพนักงานอ่ืนๆ ใน
สายงาน และมุงมั่นในการสรางความสําเร็จรวมกันระหวางพนักงานและบริษัทฯ  นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดสงเสริมนวัตกรรมให
เปนสวนหน่ึงของคานิยมองคกร  และเผยแพรนวัตกรรมไปสูสาธารณชน ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของความรับผิดชอบตอสังคม โดย
ใชชองทางการส่ือสารเผยแพรท่ีหลากหลายไปสูกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบท้ังทางตรงและทางออมอยางท่ัวถึง 

หน่ึงในโครงการคนหาและเผยแพรนวัตกรรมท่ีบริษัทฯไดทําในป 2559 คือ “QMakr Factory”  

หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากเทคโนโลยีการพิมพสามมิติกําลังจะกลายเปนเทคโนโลยีกระแสหลักท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการผลิตสินคา
ตางๆในโลกอนาคต ซึ่งมีผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตและการพัฒนาสินคาและนวัตกรรมตอไป  ท้ังน้ีนโยบายของ
ประเทศไทยในรัฐบาลปจจุบันน้ันเนนย้ําความมั่นคงทําใหกระทรวงพาณิชยออกประกาศใหเคร่ืองพิมพสามมิติเปนสินคา
ควบคุม  ตรงขามกับความคิดของประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศท่ีเนนย้ํานวัตกรรม  ดังน้ันโอกาสท่ีคนไทยโดยเฉพาะ
นิสิตนักศึกษาและคณาจารยท่ีจะมีโอกาสไดสัมผัสและเขาถึงเทคโนโลยีการพิมพสามมิติน้ันยอมจะมีความยากลําบาก  
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) เล็งเห็นความจําเปนของการเผยแพรเทคโนโลยีการพิมพสาม
มิติใหกับสังคม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาความสามารถในการแขงขันดานการออกแบบและพัฒนาตนแบบ  
รวมถึงการพัฒนาใชเทคโนโลยีดานดังกลาวตอประโยชนทางการแพทยซึ่งเปนจุดแข็งของประเทศไทย   จึงมีแนวความคิด
ท่ีจะเปดจุดใหบริการการพิมพสามมิติ ข้ึนมาในสถาบันการศึกษา ท้ัง น้ีบริษัทฯ ได รับความรวมมือจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดสรรพ้ืนท่ีให 40 ตารางเมตร จนสามารถเร่ิมตนใหบริการการพิมพสามมิติ
ดวยเทคโนโลยี FDM (fused deposition modelling)  และ DLP (Direct Light Projection) ในราคาท่ีต่ํากวาทองตลาด  
ภายใตโครงการ “QMakr Factory” ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559  เปนตนมา  

ทางคณะวิศวกรรมศาสตรยังสนใจท่ีจะสนับสนุนคาใชจาย เพ่ือใหนิสิตชั้นปท่ี 3 และ ชั้นปที 4 ไดมีโอกาสเขาถึง
และสัมผัสกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิต ิ โดยกําหนดใหนิสิตแตละคนไดรับสิทธิในการพิมพชิ้นงานดวยเทคโนโลยี FDM 
ดวยวัสดุ ABS ไดคนละไมเกิน 500 กรัม  ท้ังน้ีทาง QMakr Factory จะเปดโอกาสใหนิสิตไดเห็นกระบวนการของการพิมพ
สามมิติพรอมท้ังอธิบายขั้นตอนและเหตุผลเพ่ือใหเกิดความรูพ้ืนฐานและความเขาใจ   นอกจากน้ียังสนับสนุนใหอาจารย
บรรจุการบานหรือโครงงานของนิสิตในรายวิชาตางๆ ใหผลิตชิ้นงานจากการพิมพสามมิติเชน วิชา Design Methodology 
ของภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ใหนิสิตผลิตชิ้นสวนของหุนยนตดวยการพิมพสามมิติ สําหรับภาควิชาคอมพิวเตอรน้ันให
นิสิตพิมพชิ้นงานท่ีบรรจุแผงวงจรไวภายในเปนสินคาอยางเรียบรอย  

นอกจากน้ี QMakr Factory ยังมีสวนรวมในการผลิตชิ้นงานเขารวมการแขงขัน Robot Design Contest (RDC) 
ท้ังการแขงขันในประเทศและระหวางประเทศท่ีจัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง QMakr 
Factory มีสวนรวมการสนับสนุนการสรางชิ้นงานตางๆ สําหรับการวิจัยท้ังระดับปริญญาโทและเอก เกือบทุกภาควิชาของ
คณะวิศวกรรมศาสตร  ตลอดจนใหบริการไปยังคณะแพทยศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรอีกดวย    

ปจจุบัน QMakr Factory มีสมาชิกท่ีเขามาขอรับบริการการพิมพสามมิติประจําเกินกวา 250 คน  
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

   

   
กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process) 

การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ มีจิตสํานึกถึงบทบาทหนาท่ีการเปนสมาชิกท่ีดีตอสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของ
ชุมชนและสังคมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาสภาพแวดลอม  และสงเสริมพนักงานบริษัทใหรวมตัวกันเพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคม เชน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  สถานเด็กกําพรา  สถานคนพิการ  เพ่ือเปนการตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาสใน
งบประมาณท่ีเหมาะสม 

 

เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนการศึกษาแกคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ โดยบริจาคชุดทําความเยน็ ประกอบดวย คอนเดนซิ่งยูนิต คอยล
เย็น และอุปกรณทําความเย็น 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง   

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานความเหมาะสม และความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีฝายบริหารจัดใหมีข้ึน เพ่ือใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
ติดตามดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมายและขอกําหนดท่ีสอดคลองกับแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (ก.ล.ต.) และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of 
Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ฯ และรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยมีการเปดเผยไวในแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัท (แบบ 56-2) 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง รวมถึง
การพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
ท่ีเพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจาํรายไตรมาส 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

12. รายการระหวางกัน  

12.1 รายชื่อบุคคลและนิติบคุคลทีอ่าจมีความขัดแยง 

12.1.1 บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท่ีสามารถสรุปความสัมพันธไดดังน้ี (ขอมูลการถือหุนแสดง ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559) 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ 

1. บริษัท หาญเอ็นยิ เนีย ร่ิง  จํากัด 
(“หาญเอ็นยิเนียร่ิง”) 

ประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสิน ไดแก 
พ้ืนที่สํานักงาน และคลังสินคา  

1.1 มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก 
1.1.1  นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 10.92 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียร่ิงรอยละ 33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียร่ิง 
1.1.2  นายเจน ชาญณรงค (นองชายของนางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 14.39 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียร่ิง รอยละ 

33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียร่ิง 
1.1.3  นางสาวนพพร ชาญณรงค (นองสาวของนางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 4.94 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียร่ิง รอยละ 

33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียร่ิง 
1.1.4  นางประยูรศรี ชาญณรงค (มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถึง 1.1.3 ) เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของ Nice Noble Limited (“บริษัท ไนซ 

โนเบิล”) ซ่ึงเปนผูถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.54 และคุณประยูรศรีถือหุนในหาญเอ็นยิเนียร่ิงรอยละ 0.04 ของทุนชําระแลวของหาญ
เอ็นยิเนียร่ิง 

1.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก 
1.2.1 นางสริิมา เอ่ียมสกุลรัตน 
1.2.2  นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 

2. บริษัท ชิลแมทช จํากัด  
 (“ชิลแมทช”) 

 
หมายเหตุ จดทะเบียนเลิกกิจการ 29 
พฤศจิกายน 2559 

ดํ า เนินธุ รกิจ เป นผู นํ า เข า  แล ะ จัด
จําหนายผลิตภัณฑในระบบทําความ
เย็น และระบบปรับอากาศ รวมทั้งให
คําปรึกษาและออกแบบหองเย็น  

2.1 มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก 
2.1.1 นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 10.92 และเดิมเคยถือหุนในชิลแมทชรอยละ 12.27 ของทุนชําระแลวของชิลแมทช 
2.1.2 นายเจน ชาญณรงค (นองชายของนางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 14.39 และเดิมเคยถือหุนในชิลแมทชรอยละ 26.98 

ของทุนชําระแลวของชิลแมทช 
2.1.3 บริษัท ไนซ โนเบิล ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.54 และเดิมเคยถือหุนในชิลแมทชรอยละ 17.18 ของทุนชําระแลวของชิลแมทช 
2.1.4 นางสาวนพพร ชาญณรงค (นองสาวของนางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 4.94 และเดิมเคยถือหุนในชิลแมทช        

รอยละ 12.27 ของทุนชําระแลวของชิลแมทช 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ 

2.1.5 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 3.57 และเดิมเคยถือหุนในชิลแมทชรอยละ 6.74 ของทุนชําระแลวของชิลแมทช 
2.1.6 นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 1.45 และเดิมเคยถือหุนในชิลแมทชรอยละ 0.99 ของทุนชําระแลวของชิลแมทช 
2.1.7 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.93 และเดิมเคยถือหุนในชิลแมทชรอยละ 1.14 ของทุนชําระแลวของชิลแมทช 
2.1.8 นางอุฬาริน ชัญญาวงศศักดิ์ ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.37 และเดิมเคยถือหุนในชิลแมทชรอยละ 0.90 ของทุนชําระแลวของชิลแมทช 

2.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก 
2.2.1  นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 
2.2.2  นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 
2.2.3  นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย 

3. บริษัท คิวทูเอส จํากัด   
 (“คิวทูเอส”) 

 
 

หมายเหตุ  จดทะเบียนเลิกกิจการ 
 1 ธันวาคม 2559 

ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขา จัดจําหนาย 
และใหบริการโซลู ช่ันดานวิศวกรรม
สําหรับการพิมพดิจิตอล 

3.1 คิวทูเอสเดิมเปนบริษัทยอยของชิลแมทชที่ถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวของคิวทูเอส โดยมีนางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน และนายธรรมนูญ 
ตรีเพ็ชร เปนผูถือหุนถืออีกทานละ 1 หุน  

3.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก  
3.2.1  นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 
3.2.2  นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 
3.2.3  นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย 

4. นายเจน ชาญณรงค  นายเจน ชาญณรงค เปนนองชายของนางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน โดยที่นายเจน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ  14.39 

5. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท  นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ปจจุบัน ดํารงตําแหนงเปนหนึ่งในผูบริหารของบริษัทฯ และถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.60  
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12.1.2 สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2558 และป 2559 

บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังน้ี  

ตาราง 12.1.2.1  รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ  กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2558 และ ป 2559 

บุคคลท่ีอาจมี 
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

1. บริษัท หาญ เอ็นยิเนียร่ิง จํากัด  
 (“หาญเอ็นยิเนียร่ิง”) 

1.1  บริษัทฯ เชาสํานักงาน
และคลังสินคาจากหาญ
เอ็นยิเนียร่ิง 
- คาเชาอาคารสํานักงาน 
- เจาหนี้อ่ืน 

 
 
 

5,211,480 
- 

 
 
 

5,469,090 
- 

สัญญาเชาอาคารสํานักงาน 
1. บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาอาคารสํานักงานเลขที่ 19/7-8 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบาง

กะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ พ้ืนที่รวม 244.00 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอ
เดือน หรือเทากับ 73,200 บาทตอเดือนระยะเวลาตามสัญญาเชาตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2559 
โดยเม่ือวันที่ 16 พ.ย. 2558 บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลงเพ่ิมเติม โดยขอเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เชาเปน 171 
ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 51,300 บาทตอเดือน โดยใหมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2559 เปนตนไปจนสิ้นสุดอายุสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดขอขยายอายุสัญญาเชาจนถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2559  และภายหลังการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด ได
เพ่ิมเติมพ้ืนที่เชา 37 ตร.ม. รวมคาเชา 11,100 บาทตอเดือน มีผลตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2559 และภายหลังการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของบริษัท คิวทูเอส จํากัด ได
เพ่ิมเติมพ้ืนที่เชา 101 ตร.ม. รวมคาเชา 30,300 บาทตอเดือน มีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 

2. บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาอาคารสํานักงานเลขที่ 19/17-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบาง
กะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ พ้ืนที่รวม 552.00 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอ
เดือน หรือเทากับ 165,600 บาทตอเดือน ระยะเวลาตามสัญญาเชาตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2557 - 30 ธ.ค. 2559 
โดยเม่ือวันที่ 16 พ.ย. 2558 บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลงเพ่ิมเติม โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2559 เปน
ตนไปจนสิ้นสุดอายุสัญญา โดยขอเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เชาดังนี้ 
2.1 อาคารสํานักงานเลขที่ 19/17 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวง บางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

พ้ืนที่รวม 110 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 33,000 บาท
ตอเดือน 
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บุคคลท่ีอาจมี 
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2.2 อาคารสํานักงานเลขที่ 19/18-19 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ พ้ืนที่รวม 140 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 
42,000 บาทตอเดือน 

2.3 อาคารสํานักงานเลขที่ 19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ พ้ืนที่รวม 333 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 
99,900 บาทตอเดือน 

2.4 อาคารสํานักงานเลขที่ 19/18-22 ภายหลังการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช 
จํากัด ไดเพ่ิมเติมพ้ืนที่เชา 365 ตร.ม. รวมคาเชา 109,500 บาทตอเดือน มีผลตั้งแตวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

2.5 อาคารสํานักงานเลขที่ 19/17-22 ภายหลังการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของบริษัท คิวทูเอส 
จํากัด ไดเพ่ิมเติมพ้ืนที่เชา 575 ตร.ม. รวมคาเชา 172,500 บาทตอเดือน มีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

โดยราคาดังกลาวเปนอัตราคาเชาที่ใกลเคียงเม่ือเทียบกับราคาตลาดของการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานที่มี
ลักษณะใกลเคียงกัน และอยูในละแวกใกลเคียงกัน ซ่ึงมีราคาคาเชาประมาณ 290 - 450 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 
สัญญาเชาอาคารคลังสินคา 
บริษัทฯ ตกลงจายคาเชาพ้ืนที่อาคารคลังสินคาและช้ันเก็บสนิคาใหกับหาญเอ็นยิเนียร่ิง เพ่ือเปนอาคารเก็บสินคา 
โรงฟวเตอรและแปรสภาพ ลานจัดเตรียมและขนถายสินคาและที่ทําการสํานักงาน รวมพ้ืนที่เชาเทากับ 1,760 
ตารางเมตร โดยจายชําระคาเชาเปนรายเดือนเดือนละ 195,490 บาท มีระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภายหลังการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของบริษัท คิวทูเอส จํากัด ได
เพ่ิมเติมพ้ืนที่เชา 722 ตร.ม. รวมคาเชา 85,410 บาทตอเดือน มีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง  
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารและสัญญาเชาอาคาร
คลังสินคา  
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บุคคลท่ีอาจมี 
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานและอาคารคลังสินคา
เพ่ือใชเปนสถานที่เก็บสินคาแปรสภาพสินคาและใชเปนลานจัดเตรียมและขนถายสินคา รายการดังกลาวมีความ
จําเปนเพ่ือใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยสามารถเทียบเคียงไดกับ
ราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 

 1.2  บริษัทฯ รับโอน
ผลประโยชนพนักงาน
จากหาญเอ็นยิเนียร่ิง 
- ลูกหนี้อ่ืน 
- ภาระผูกพันผลประโยขน

พนักงาน 

 
 
 

1,379,465 
1,379,465 

 
 
 

3,819,714 
3,819,714 

 

ในป 2557 บริษทัฯ มีการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ โดยการรับโอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียร่ิงมา
เปนพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการทําสัญญาโอนทรัพยสินพนักงานระหวางกัน โดยบริษัทฯ ตกลงนับระยะเวลา
การทํางานตอเนื่องตามกฏหมายแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับโอนสิทธิและภาระผูกพันของพนักงานทั้งหมด 
โดยหาญเอ็นยิเนียร่ิงตกลงยอมรับภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในชวงที่เปนพนักงานของหาญเอ็นยิเนียร่ิง 
จนถึงวันที่โอนยายมาที่บริษัทฯ 
จากการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มี
ผลทําใหบริษท ฯ เขารับชวงสิทธิในลูกหนี้ผลประโยชนพนักงานของบริษัท หาญ เอ็นยิเนียร่ิง จํากัดเพ่ิมเติม
จํานวน 3,040,077 บาท และเง่ือนไขการรับโอนพนักงานเปนแบบเดียวกันกับรายการในวรรคกอน 
การกําหนดราคา: ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานโดยผูเช่ียวชาญอิสระ 
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ตองมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
ผลประโยชนพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปตามเง่ือนไขการคํานวณรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเกิดจากการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ ทําให
มีการรับโอนภาระผูกพันและคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานของหาญเอ็นยิเนียร่ิงมาเปนของบริษัทฯ ซ่ึงถือเปน
รายการที่สมเหตุสมผล  

 1.3  บริษัทฯ ซ้ือยานพาหนะ
จากหาญเอ็นยิเนียร่ิง 
- ทรัพยสิน ยานพาหนะ 
- เจาหนี้อ่ืน 

 
 

1,736,000 
- 

 
 

- 
- 

บริษัทฯ ซ้ือยานพาหนะจากหาญเอ็นยิเนียร่ิง เนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาการซ้ือทรัพยสินในคร้ังนี้ทําใหบริษัทฯได
ประโยชนมากกวาการซ้ือสินทรัพยใหมหรือทําสัญญาเชาฉบับใหม เนื่องจากสภาพและอายุการใชงานของ
สินทรัพยยังอยูในเกณฑดี 
การกําหนดราคา: ราคาตามมูลคาบัญชีคงเหลือ  
แนวโนมรายการในอนาคต: รายการดังกลาวอาจมีตอเนื่องในอนาคตตามความจําเปน โดยจะเปนไปตาม
หลักเกณฑการซ้ือทรัพยสินของบริษัทฯ 

สวนท่ี 2 (12) รายการระหวางกัน หนา 117 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

บุคคลท่ีอาจมี 
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการซ้ือสินทรัพยเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจปกติ 
โดยเปนรายการที่มีความชัดเจน สมเหตุสมผลและเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ 

2. บริษัท ชิลแมทช จํากัด  
 (“ชิลแมทช”) 

2.1  บริษัทฯ มีรายไดจาก
การใหบริการงานดาน
สนับสนุน 
- รายไดจากการใหบริการ

งานดานสนับสนุน 
- ลูกหนี้อ่ืน 

 
 
 

4,334,400 
 

- 

 
 
 

1,155,000 
 

- 

บริษัทฯ มีรายได จากการใหบริการบริหารจัดการงานดานสนับสนุนแก ชิลแมทช  เชน บริการงานธุรการ (ไฟฟา 
น้ําประปา ทําความสะอาด) บริการงาน ISO บริการงานทรัพยากรบุคคล บริการงานจัดสง บริการระบบ
สารสนเทศ เปนตน ซ่ึงบริษัทฯ เรียกเก็บจากชิลแมทช ตามสัญญาจางบริการ โดยมีระยะเวลาใหบริการตั้งแต  1 
ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 ในอัตรา 105,000 บาทตอเดือน  ภายหลังการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของบริษัท 
ชิลแมทช จํากัดเม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สัญญานี้เปนอันยกเลิก 
การกําหนดราคา: ราคาที่เกิดขึ้นจริง ซ่ึงอางอิงจากประมาณการคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยประมาณการ
อัตรากาํลังคนตามงบประมาณประจําป และปนสวนตามอัตรากําลังคน หรือพ้ืนที่ใชงาน หรือจํานวนระบบงาน 
หรือจํานวนรายการที่เกิดขึ้น 
แนวโนมรายการในอนาคต: ไมมี ทั้งนี้มีผลตั้งแต ณ วันที่โอนกิจการแลวเสร็จ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ: รายการดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ รับโอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียร่ิง ที่เคย
ใหบริการดังกลาวแกบริษัทในกลุม ซ่ึงรวมถึงการใหบริการแกชิลแมทชดวย ทําใหบริษัทฯไดใชประโยชนจาก
พนักงานที่รับโอนมาอยางคุมคาและสามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ดวย มีการกําหนดราคาคาบริการมีความ
เปนธรรม ไมทําใหบริษัทฯเสียเปรียบ โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการดังกลาวจะไมถือเปน
รายการระหวางกัน 

 2.2  บริษทัฯ มีรายไดจากการ
จําหนายสนิคาใหชิลแมทช 
- รายไดจากการขายสินคา 
- ลูกหนี้การคา 

 
 

6,950 
- 

 
 

- 
- 

บริษัทฯ จําหนายถังสินคาเคมีใหกับชิลแมทช เพ่ือใชในกิจการ อันเปนไปตามปกติ ธรุกิจของชิลแมทช  
การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเทากับที่ขายใหกับบุคคลภายนอก 
แนวโนมรายการในอนาคต: ไมมี ทั้งนี้มีผลตั้งแต ณ วันที่โอนกิจการแลวเสร็จความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ  ของบริษัทฯ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการคาเทียบเทากับ
ที่ขายใหกับบุคคลภายนอก โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการดังกลาวจะไมถือเปนรายการ
ระหวางกัน 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

บุคคลท่ีอาจมี 
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 2.3  บริษัทฯ ซ้ือสินคาจาก
ชิลแมทช 
- ตนทุนขาย 
- เจาหนี้การคา 

 
 

7,700 
- 

 
 

4,200 
- 

บริษัทฯ ซ้ืออุปกรณควบคุมอุณหภูมิจากชิลแมทชเพ่ือนํามาจําหนายตอใหกับลูกคาของบริษัทฯ ในราคาตลาดซ่ึง
เปนราคาที่ใกลเคียงกับที่บริษัทฯ ซ้ือจากผูจําหนายรายอ่ืนๆ 
การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเทากับที่ซ้ือจากบุคคลภายนอก 
แนวโนมรายการในอนาคต: ไมมี ทั้งนี้มีผลตั้งแต ณ วันที่โอนกิจการแลวเสร็จ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: : รายการดังกลาวเปนสินคาที่ชิลแมทชขายตามปกติ ทําใหบริษัทฯ 
สามารถซ้ือไดสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งบริษัทฯ สามารถประหยัดคาใชจายในการเก็บสต็อคสินคาได ซ่ึงการซ้ือ
สินคาดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกตเิชนเดียวกับการซ้ือสินคาจากคูคารายอ่ืน โดยซ้ือในราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็น
วาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการ
ดังกลาวจะไมถือเปนรายการระหวางกัน 

 2.4  บริษัทฯ ซ้ือและรับโอน
กิจการทั้งหมดของชิล
แมทช โดยการออกหุน
เพ่ิมทุนเปนการตอบแทน 
- หุนสามัญ 
- สวนเกินมูลคาหุน 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

117,250,000 
558,110,000 

บริษัทฯ ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย มูลคา 614,390,000 บาท โดย
การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 234,500,000 หุนในราคา 2.62 บาทตอหุน (ราคาหุน ณ วันที่ออกหุนเพ่ิมทุน 
เทากบั 2.88 บาท ตอหุน) โดยรายการนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2559 
การกําหนดราคา: อัตราแลกเปลียนหุน (swap ratio) 0.67 : 1 
แนวโนมรายการในอนาคต: ไมมี ทั้งนี้มีผลตั้งแต ณ วันที่โอนกิจการแลวเสร็จ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: : รายการดังกลาวเปนรายการที่มีสาระสําคัญอยางมาก ซ่ึงตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนตอผูถือหุน วาจางที่ปรึกษาทางการเงิน และวาจางที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหความเห็นตอการเขาทํารายการ และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
รวมทั้งยื่นคําขอเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใหม (Relisting) ซ่ึงรายการดังกลาวที่ปรึกษาทางการเงิน ไดแสดง
ความเห็นวาเปนประโยชนตอกิจการและอัตราแลกเปลี่ยนหุนเปนไปอยางเหมาะสมและเปนประโยชนตอผูถือหุน 
และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีความเห็นตรงกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

บุคคลท่ีอาจมี 
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

3. บริษัท คิว ทู เอส จํากัด  
 (“คิว ทู เอส”) 

3.1  บริษัทฯ มีรายไดจาก
การใหบริการงานดาน
สนับสนุน 
- รายไดจากการใหบริการ

งานดานสนับสนุน 
- ลูกหนี้อ่ืน 

 
 
 

6,628,800 
 

- 

 
 
 

2,670,000 
 

- 

บริษัทฯ มีรายไดจาก จากการใหบริการบริหารจัดการงานดานสนับสนุนแกคิวทูเอส  (ผูรับบริการ) เชน บริการ
งานธุรการ (คาไฟฟา น้ําประปา ทําความสะอาด) บริการงาน ISO บริการงานทรัพยากรบุคคล บริการงานจัดสง 
คาบริการระบบสารสนเทศ เปนตน ซ่ึงบริษัทฯ เรียกเก็บจากคิวทูเอส ตามสัญญาจางบริการโดยมีระยะเวลาการ
ใหบริการ ตั้งแต 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 ในอัตรา 230,000 บาทตอเดือน ภายหลังการรับโอนสินทรัพยและหนี้สิน
ทั้งหมดของบริษัท คิวทูเอส จํากัดเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สัญญานี้เปนอันยกเลิก 
การกําหนดราคา: ราคาที่เกิดขึ้นจริง ซ่ึงกําหนดจากประมาณการคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยประมาณการ
อัตรากําลังคนตามงบประมาณประจําป ในแตละประเภทของบริการและปนสวนตามอัตรากําลังคน หรือพ้ืนที่ใช
งานหรือจํานวนระบบงานหรือจํานวนรายการที่เกิดขึ้น 
แนวโนมรายการในอนาคต: ไมมี ทั้งนี้มีผลตั้งแต ณ วันที่โอนกิจการแลวเสร็จ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาว มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ รับโอนพนักงาน
จากหาญเอ็นยิเนียร่ิง ที่เคยใหบริการดังกลาวแกบริษัทในกลุม ซ่ึงรวมถึงการใหบริการแกคิวทูเอสดวย ทําให
บริษัทฯ ไดใชประโยชนจากพนักงานที่รับโอนมาอยางคุมคาและสามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ดวย โดยการ
กําหนดราคาคาบริการมีความเปนธรรม ไมทําใหบริษัทฯ เสียเปรียบ โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลว
รายการดังกลาวจะไมถือเปนรายการระหวางกัน 

 3.2  บริษัทฯ มีรายไดจาก
การจําหนายสินคาให 
คิวทูเอส 
- รายไดจากการขายสินคา 
- ลูกหนี้การคา 

 
 
 

800 
856 

 
 
 

- 
- 

บริษัทฯ จําหนายถังสินคาเคมีใหกับคิวทูเอส เพ่ือใชในกิจการ อันเปนไปตามปกติ ธรุกิจของคิวทูเอส 
การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเทากับที่ขายใหกับบุคคลภายนอก 
แนวโนมรายการในอนาคต: ไมมี ทั้งนี้มีผลตั้งแต ณ วันที่โอนกิจการแลวเสร็จ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ  ของบริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการคาเทียบเทากับที่ขายใหกับบุคคลภายนอก โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการ
ดังกลาวจะไมถือเปนรายการระหวางกัน 

 3.3  บริษัทฯ มีรายไดจาก
การใหคิวทูเอส กูยืมเงิน 
 - ดอกเบี้ยรับ 

 
 

- 

 
 

11,382 

บริษัทฯ ใหบริษัท คิวทูเอส จํากัดกูยืมเงินในรูปตั๋วสัญญาใชเงินจํานวนเงิน  57,304,000 บาทในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2559 อัตราดอกเบี้ย 7.25% เพ่ือใชในการจายเงินปนผลใหแกบริษัท ฯ โดยตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวไดเวนคืนทันทีใน
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เม่ือบริษัท ฯ เขารับโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของบริษัท คิวทูเอส จํากัด  
การกําหนดราคา: อัตราดอกเบี้ย  MLR  
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บุคคลท่ีอาจมี 
ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2558 

(หนวย: บาท) 

รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

แนวโนมรายการในอนาคต: ไมมี ทั้งนี้มีผลตั้งแต ณ วันที่โอนกิจการแลวเสร็จ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ  ของบริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการคาเทียบเทากับที่การใหกูยืมจากธนาคารพาณิชยโดยทั่วไป โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการ
แลวรายการดังกลาวจะหักกลบหนี้กันโดยผลของกฏหมายและไมถือเปนรายการระหวางกัน 

4. นายเจน ชาญณรงค 
 

บริษัทฯ เชาสํานักงานจาก  
นายเจน ชาญณรงค 

- คาเชาอาคารสํานักงาน 
- เจาหนี้อ่ืน 

 
 

469,050 
- 

 
 

451,350 
- 

บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน ช้ันที่ 2 -  3 ของอาคารเลขที่ 19/6 ซอยศูนยวิจัย พระราม 
9 กรุงเทพฯ ใหกบันายเจน ชาญณรงค โดยจายชําระคาเชาเปนรายเดือนเดือนละ 35,400 บาท มีระยะเวลาเชา
ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2557  ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ภายหลังการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของ
บริษทั ควิทเูอส จํากัด ไดเพ่ิมเติมพ้ืนที่เชาในช้ัน 1 รวมคาเชา 17,700 บาทตอเดือน มีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารสํานักงาน  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน โดยมีความจําเปน
เพ่ือใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและใชเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัทฯ อัตราคาเชามีความเหมาะสมโดย
คาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 

5. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 
  

บริษัทฯ มีรายไดอ่ืน 
จากการจําหนายสินทรัพย 

- ลูกหนี้อ่ืน 
- รายไดอ่ืน 

 
 

- 
531,775.70 

 
 

- 
- 

บริษัทฯ จําหนายรถยนตนั่ง 1 คัน ใหนายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ซ่ึงรถยนตดังกลาวมีอายุการใชงานมานาน
กวา 5 ป และตัดคาเสื่อมราคาจนเต็มมูลคาทุนแลว โดยมีการกําหนดราคาขายเปนไปตามราคาตลาดของรถยนต
นั่งมือสองที่ประกาศขายอยูในขณะนั้น 
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยสามารถเทียบเคียงไดกับราคาขายของรถยนต มือสองรุนเดียวกันในขณะนั้น 
แนวโนมรายการในอนาคต: ไมมี เนื่องจากภายหลังการซ้ือและรับโอนกิจการ มีการปรับโครงสรางองคกร สงผล
ใหคุณรัตนพันธไมถือเปนผูบริหารสูงสุด 4 รายแรก ทําใหไมเขาขายเปนบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
กับหาญเอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวมีความสมเหตสุมผลและราคาขายเปนราคาตลาด โดย
เปนไปตามหลักเกณฑการจําหนายทรัพยสินของบริษัทฯ 
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12.2 ความจําเปนและความสมเหตสุมผลของรายการระหวางกนั 
ในป 2558 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกันหลายรายการ ซึ่งการทํารายการดังกลาว

มีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการ
กําหนดราคาของทํารายการตางๆ ท่ีเปนราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงไดกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกอ่ืน 
ยกเวนสินทรัพยดําเนินงานท่ีมีการโอนยายระหวางบริษัทในกลุม ตามการโอนยายพนักงานเพื่อการปรับโครงสรางการ
บริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงานมานานแลว และไดรับการ Upgrade 
และดแูลใหอยูในสภาพการใชงานท่ีดี การโอนยายทรัพยสินดังกลาวไดกําหนดจากมูลคาตามบัญชีเปนสําคัญ ซึ่งการทํา
รายการระหวางกันตางๆ ท่ีผานมาลวนมีความสมเหตุสมผลและมีราคาท่ียุติธรรม  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวามีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเปนประโยชนตอบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดของแตละรายการไดในตาราง ตาราง 12.1.2.1) 

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติกําหนดนโยบายและขั้นตอน

การอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัท กับ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต อาทิ ผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวของ เปนตน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับประกาศ
คําส่ังหรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีเกี่ยวของในเร่ืองดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน    การบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ ท้ังน้ี ผูท่ีอาจมีความขัดแยง ทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวม
หรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาวได 

ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัตกิารเขาทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุม
ผูถือหุนของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณา และใหความเห็นเกี่ยวกับ
ความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการน้ันๆ  

ท้ังน้ี การทํารายการระหวางกันท่ีเปนรายการทางการคาท่ีมีเงื่อนไขการคาท่ัวไป และการทํารายการทางการคาท่ี
ไมเปนเงื่อนไขการคาท่ัวไป หรือธุรกรรมอ่ืนๆ ใหมีหลักการดังน้ี 

การทํารายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป  
การทํารายการท่ีเปนรายการทางการคาท่ีมีเงื่อนไขการคาท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนระหวางบริษัทฯ กับ บุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯไดกําหนดกรอบการทํา
รายการดังกลาว  ซึ่งไดถูกพิจารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผานการพิจารณาอนุมัติเปนหลักการ
จากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเมื่อมีการทําธุรกรรมดังกลาวฝายจัดการของบริษัทฯ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมได  โดย
ทําธุรกรรมในรายการดังกลาวจะตองมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคล
ท่ีเกี่ยวของ (Arm’s Length Basis) และจะตองเปนรายการทางการคาท่ีบริษัทฯ กระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ หรือเปน
รายการทางการคาซึ่งบริษัทท่ีอยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทําเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและ
เงื่อนไขท่ีเปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการคา ดังตอไปน้ี 
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1. ราคาและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ไดรับหรือใหกับบุคคลท่ัวไป  
2. ราคาและเงื่อนไขท่ีบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลท่ัวไป 
3. ราคาและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ สามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษัทฯ ใหกับบุคคล

ท่ัวไป  

ท้ังน้ี  เมื่อมีการทําธุรกรรมท่ีมีขอตกลงทางการคาท่ีเปน  Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกลาวขางตน    ฝายจัดการ
ของบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากท่ีฝายจัดการพิจารณาอนุมัติแลว จะจัดทํารายงานสรุปการทํา
ธุรกรรมรายการระหวางกนัดังกลาว เพ่ือรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบรายการ  ในกรณีท่ีกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบวา มีการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทจะรวมกันดําเนินการเพ่ือหาทางแกไขตอไป 

การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ 

การทํารายการทางการคาท่ีไมเปนเงื่อนไขการคาท่ัวไป  หรือการทําธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับ 
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ 
จะตองเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมในการเขาทํา
รายการ ตลอดจนความเหมาะสมดานราคาและเงื่อนไขในการเขาทํารายการน้ันๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาท่ีทํากับ
บุคคลภายนอกหรือราคาตลาด กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญ    ในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจ
เกิดข้ึน บริษัทฯ จะใหผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ    เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกัน
ดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน 
(แลวแตกรณี) ซึ่งผูท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวม
หรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว  

ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ  แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจําป  

12.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกนัในอนาคต 
บริษัทฯ คาดวารายการระหวางกันท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ   เชน 

การเชาพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชเปนท่ีตั้งสํานักงาน  และ การเชาคลังสินคา  รวมถึงสิทธิเรียกรองในภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงานจะยังคงมีอยูตอไป สําหรับรายการระหวางกันท่ียังคงมีตอไป หรืออาจเกิดข้ึนใหมในอนาคตจะมีการกําหนด
นโยบายการคิดราคาระหวางกันอยางชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดท่ีเหมาะสม เปนธรรม และไมกอใหเกิดการ
ถายเทผลประโยชน รวมท้ังคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
สอบทานและใหความเห็นตอรายการระหวางกันท่ีเปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเปนรายไตรมาส 

ท้ังน้ี รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
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สวนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13.   ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

 งบการเงิน 

13.1 ผูสอบบัญชีของบริษัท 

ป ชื่อผูสอบบัญช ี ผูสอบบัญช ี
รับอนุญาตเลขที ่ บริษัทผูสอบบัญช ี

2557 นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
2558 นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
2559 นายชวาลา เทียนประเสริฐกจิ 4301 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 

13.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินสําหรับป 2557 ตรวจสอบโดย นายประวิทย วิวรรณธนานุตร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
4917 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ไดแสดงความเห็นวา 
งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับส้ินสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินสําหรับป 2558  ตรวจสอบโดย นายประวิทย วิวรรณธนานุตร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 
4917 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ไดแสดงความเห็นวา 
งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับส้ินสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินสําหรับป 2559  ตรวจสอบโดย นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 
4301 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต.  ไดแสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 
สําหรับส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดระบุเร่ือง
สําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) เกี่ยวกับ การรับรูรายไดจากการขาย วาบริษัท ฯ มีรายไดจากสวนงานท่ี
สําคัญ 4 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ, 
ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น, และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ซึ่งไดรับรูรายการถูกตองและครบถวนตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และ การซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ภายใตเกณฑ
การโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอน
กิจการท้ังหมดของบริษัทดังกลาว โดยไมไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเร่ืองดังกลาว 
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13.3 ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 - 2559 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ป 2559 ป 2558  ป 2557  

ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  
 ลานบาท   %   ลานบาท  %  ลานบาท  % 

สินทรัพย             
สินทรัพยหมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 35.87  2.60  28.18  4.95  25.66  4.48  
เงินลงทุนช่ัวคราว 265.18  19.22  256.68  45.11  270.16  47.20  
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 273.94  19.85  121.56  21.36  132.07  23.07  
ลูกหนี้ตามสญัญาเชาการเงิน             
   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 10.02  0.73                 -    -                   -    -    
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 7.14  0.52  13.04  2.29  17.64  3.08  
สินคาคงเหลือ 237.57  17.22  114.32  20.09  101.52  17.74  
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  18.12  1.31  1.83  0.32  0.76  0.13  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 847.84  61.44  535.61  94.13 547.81  95.71 
สินทรัพยไมหมุนเวียน             

เงินลงทุนทั่วไป 0.24  0.02                 -    -                   -    -    
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน                      -    -    1.28  0.22                 -    -    
ลูกหนี้ระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน 10.04  0.73                 -    -                   -    -    
อุปกรณ 41.57  3.01  16.22  2.85  12.81  2.24  
คาความนิยม 334.67  24.25                 -    -                   -    -    
ความสัมพันธลูกคา 102.98  7.46                 -    -                   -    -    
สินทรัพยไมมีตัวตน 26.75  1.94  6.72  1.18  5.48  0.96  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบญัชี                      -    -    3.45  0.61  1.48  0.26  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 15.76  1.14  5.73  1.01  4.79  0.84  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 532.01  38.56  33.40  5.87 24.56  4.29 
รวมสินทรัพย         1,379.85  100.00  569.01  100.00  572.37  100.00  

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน             
หน้ีสินหมุนเวียน             

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 171.45  12.43  95.30  16.75  92.71  16.20  
ภาษีเงินไดคางจาย 12.87  0.93  2.78  0.49  5.84  1.02  
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 0.17  0.01  0.09  0.02  0.39  0.07  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  9.75  0.71  3.53  0.62  1.79  0.31  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 194.24  14.08  101.70  17.87 100.73  17.6 
หน้ีสินไมหมุนเวียน             
  หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 18.96  1.37                 -    -                   -    -    

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 13.91  1.01  9.84  1.73  6.39  1.12  
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน  15.10  1.09  5.67  1.00  4.72  0.82  

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน            47.97  3.48  15.51  2.73  11.11  1.94  
รวมหน้ีสิน 242.21  17.55  117.21  20.60  111.84  19.54  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ป 2559 ป 2558  ป 2557  

ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  
 ลานบาท   %   ลานบาท  %  ลานบาท  % 

สวนของผูถือหุน             
ทุนจดทะเบียน 292.25  21.18  175.00  30.76  175.00  30.57  
ทุนที่ออกและชําระแลว   292.25  21.18  175.00  30.76  175.00  30.57  
สวนเกินมูลคาหุน 776.41  56.27  218.31  38.37  218.31  38.14  
กําไรสะสม             
    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 13.87  0.01  11.84  0.02  9.53  0.02  
    ยังไมไดจัดสรร 55.11  0.04  46.65  0.08  57.69  0.10  

รวมสวนของผูถือหุน        1,137.64  82.45  451.80  79.40  460.53  80.46  
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน        1,379.85  100.00  569.01  100.00  572.37  100.00  

 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทฯ สําหรับปสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 – 2559 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ป 2559 ป 2558 ป 2557 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขายและบริการ 645.52 100.00 567.53 100.00 572.04 100.00 
ตนทุนขายและบริการ (487.61) (75.54) (425.79) (75.03) (422.05) (73.78) 
กําไรข้ันตน 157.91 24.46 141.74 24.97 149.99 26.22 
รายไดอ่ืน 17.20 2.66 15.41 2.72 11.39 1.99 
คาใชจายในการขาย (36.62) (0.06) (34.39) 6.06 28.66 5.01 
คาใชจายในการบริหาร (87.75) (0.14) (66.15) 11.66 55.12 9.64 
ตนทุนทางการเงิน (0.02) (0.00) - - 0.43 0.08 
กําไรกอนภาษีเงินได 50.72 0.08 56.61 9.97 77.17 13.49 
ภาษีเงินได (10.19) (0.02) (10.41) 1.83 16.56 2.89 
กําไรสุทธิสําหรับป 40.53 0.06 46.20 8.14 60.61 10.60 
กําไร(ขาดทุน)จากประมาณการ  
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

4.95 0.01 (2.43) (0.00) - - 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 45.48 0.07 43.77 0.08 60.61 0.11 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

      
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.11 

 
0.13 

 
0.25 

 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (หุน) 371,201,370.00 

 
350,000,000.00 

 
243,260,274.00 
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งบกระแสเงินสดของบริษทัฯ สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 - 2559 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 
ป 2558 ป 2557 ป 2556 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       
กําไรกอนภาษีเงินได          50.72           56.61           77.17  
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินได       

คาเสื่อมราคาและรายการตัดจายสนิทรัพยไมมีตัวตน            7.12             4.32             2.73  
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ            2.49             0.95             0.39  
ขาดทุนจากการลดมูลคาสนิคาคงเหลอื (กลับรายการ)            8.37             0.67            (1.40) 
(กําไร) ขาดทนุจากการจําหนายสินทรัพย             0.23            (2.64)           (0.49) 
(กําไร) ขาดทนุจากการจําหนายเงินลงทุน           (2.07)  -   -  
(กําไร) ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ังไมเกิดขึ้นจริง           (0.37)            0.19             0.40  
(กําไร) ขาดทนุที่ยังไมเกิดจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนช่ัวคราว           (7.16)            2.49            (0.74) 
คาใชจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน            1.20             0.75             2.77  
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ           (0.49)           (0.59)           (0.08) 
ดอกเบี้ยจาย                -     -             0.43  

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน          60.04           62.75           81.18  
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง        

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน           (9.00)            9.55            (0.06) 
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ            5.90             4.59          (11.43) 
สินคาคงเหลือ         (14.58)         (13.50)            2.04  
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน            5.44            (1.28)  -  
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน         (14.91)           (1.02)           (1.96) 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน           (0.50)           (0.94)           (4.78) 

การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินดาํเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)       
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน           (5.63)           (2.08)            7.61  
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น            0.08            (0.30)            0.39  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน           (1.29)            6.17             3.15  
จายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนกังาน           (0.53)           (0.34)           (1.42) 
หนี้สิ้นไมหมุนเวียนอ่ืน            0.57             0.96             4.71  

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน        25.59         64.56         79.43  
รับดอกเบี้ย            0.10             0.59             0.08  
จายภาษีเงินได           (8.19)         (14.84)         (16.72) 
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน        17.50         50.31         62.79  
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งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 
ป 2558 ป 2557 ป 2556 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
  รับเงินปนผล            0.39            -              -    

  เงินสดรับโอนจากการรวมธุรกิจ          40.17            -              -    

เงินลงทุนช่ัวคราว            0.73           12.76        (240.70) 
เงินสดจายซ้ืออุปกรณ           (1.64)           (6.86)           (7.96) 
เงินสดจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน           (6.36)           (2.08)           (5.43) 
เงินรับจากการจําหนายอุปกรณ            0.29             0.89             0.14  

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน        33.58          4.71      (253.95) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  -   -           50.00  
จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน           (8.39)  -          (60.00) 
จายดอกเบี้ย  -   -            (0.44) 
เงินปนผลจาย         (35.00)         (52.50)         (98.99) 
เงินรับจากการเพ่ิมทุนหุนสามัญ  -   -         323.73  

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน       (43.39)       (52.50)      214.30  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)         7.69          2.52         23.14  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม        28.18         25.66          2.52  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม        35.87         28.18         25.66  

 

อัตราสวนทางการเงนิที่สําคัญสําหรับป 2557 – 2559 
อัตราสวนทางการเงิน  2559 2558 2557 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)       
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 4.36  5.27  5.44  
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 3.14  4.14  4.43  
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.18  0.28  0.25  
อัตราสวนหมุนเวียนลกูหนี้การคา (เทา) 3.46  4.71  4.44  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 105.38  76.41  81.16  
อัตราสวนหมุนเวียนสนิคาคงเหลือ (เทา) 2.99  4.82  5.12  
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 121.98  74.74  70.27  
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 7.03  6.20  6.31  
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน) 51.88  58.03  57.02  
Cash Cycle  (วัน) 175.47  93.12  94.41  
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อัตราสวนทางการเงิน  2559 2558 2557 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)       
อัตรากําไรขั้นตน (%) 24.46  24.98  26.22  
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)  5.20  7.26  11.57  
อัตราสวนกําไรอ่ืน  (%) 2.67  2.72  1.99  
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 136.30  122.21  95.45  
อัตรากําไรสุทธ ิ(%)1) 6.86  7.51  10.39  
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)1) 5.72  9.60  19.05  

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)       
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)1)                   4.67  7.67  14.20  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)1) 99.69  212.33  622.51  
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.68  1.02  1.37  

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)       
อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน (เทา)  0.21  0.26  0.24  
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)  2,636.19   N/A  185.91  
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)  N/A  0.82  0.36  
อัตราการจายเงินปนผล (%) 2) 81.82  76.92  60.00  

อัตราสวนอ่ืนๆ       
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)  1.95  1.29  1.32  
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.11  0.13  0.25  
จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (พันหุน) 584,500 350,000 350,000 
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน) 371,201 350,000 243,260 
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14.   คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) 

14.1 ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (“หาญฯ”) เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ประกอบ
ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลว และอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 
ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญของหาญฯ 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 5/2559 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 
2559 ไดมีมติอนุมัติใหหาญฯ ซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน 
หน้ีสิน สัญญาอ่ืนๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ ชิลแมทช รวมถึงสิทธิ
ประโยชนท้ังหมดท่ีมีในสินทรัพยและหุนสามัญในบริษัท คิว ทู เอส จํากัด (“ คิว ทู เอส ”) ซึ่งเปนบริษัทยอยซึ่งถือหุนโดย
ชิลแมทชในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ คิว ทู เอส ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire 
Business Transfer) (รวมเรียกวา “กิจการท้ังหมดของชิลแมทช ”) โดยมูลคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของชิลแมทช 
จะเทากับ 614,390,000 บาท และหาญฯ จะชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพ่ิมทุนของหาญฯ จํานวน 234,500,000 หุน 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือชําระการรับโอนกิจการของ ชิลแมทช (swap 
ratio) เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของหาญฯโดยกําหนดราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ี 2.62 บาทตอหุน 
(“รายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด”)  โดยไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนและออกหุนเพ่ือตอบแทนการรับโอนกิจการท้ังหมดใน
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วันเดียวกันหุนสามัญของหาญฯ มีราคาปดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทากับ 
2.88 บาทตอหุน มีผลทําใหมูลคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial 
Reporting Standards) เทากับ 675,360,000 บาท 

ภายหลังการเขาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดไดจดทะเบียนเปล่ียนชื่อบริษัทเปน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส 
จํากัด (มหาชน) (“หาญฯ”) ประกอบธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทําความเย็น และการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับ
ระบบการพิมพดิจิทัล 

รายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด มูลคารวม 675.36 ลานบาท ไดแบงสัดสวนราคาท่ีจายซื้อออกเปนสวนของ
สินทรัพยสุทธิของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และของบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ตามสัดสวนจากการประเมินมูลคากิจการโดยใช
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model) ในสัดสวน 58.80% และ 41.20% ตามลําดับ  

ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 หาญฯ ไดรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินในมูลคายุติธรรมท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช 
จํากัด ซึ่งรวมถึง เงินลงทุนในบริษัท คิว ทู เอส จํากด ท่ีถือหุน 100% อางอิงรายงาน Purchase Price Allocation (PPA) 
จากผูประเมินราคาอิสระท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(กลต.) ภายหลังจากการรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัท ชิลแมทช จํากัดเสร็จส้ิน มีผลทําใหหาญฯ เปนผูถือหุนใน
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด และไดรับเงินสดปนผลจํานวน 57.30 ลานบาท ซึ่งยอดเงินปนผลน้ีไดนําไปปรับลดมูลคาจายซื้อ
กิจการ ไมไดบันทึกเปนรายไดเงินปนผล และตอมาวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 หาญฯ ไดรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินในมูลคา
ยุติธรรมท้ังหมดของบริษัท คิว ทู เอส จํากัดซึ่งอางอิงกับรายงาน PPA จากผูประเมินราคาอิสระเชนเดียวกัน มีผลทําให
หาญฯ รับรูสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนจากการซื้อและรับโอนธุรกิจดังกลาว ไดแก คาความนิยม 334.67 ลานบาท และ
ความสัมพันธกับลูกคา 104.30 ลานบาท 
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ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย คาความนิยมจะไมมีการตัดจําหนายเปนคาใชจาย แต
หาญฯ จะตองประเมินการดอยคาเปนประจําทุกป สําหรับความสัมพันธกับลูกคา หาญฯ มีนโยบายตัดจําหนายเปน
คาใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลา 7 ป และหาญฯ จะตองประเมินการดอยคาและทบทวนระยะเวลาการตัด
จําหนายความสัมพันธกับลูกคาอยางสม่ําเสมอทุกป สําหรับป 2559 คาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคาไดผานการ
ทดสอบการดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิโดยฝายบริหารและผูสอบบัญชีแลว 

ขอมูลตามรายงาน รายงาน Purchase Price Allocation (PPA) สรุปไดดังน้ี 
ราคาทุนหุนสามัญที่ออกให 

   จํานวนหุน 
 

234,500,000   หุน  
ราคาตลาดของหุน (ราคาปด 29 พ.ย. 2559) 

 
2.88   บาท  

  
675,360,000  

 
   

 หนวย : ลานบาท  
รายการ  ชิลแมทช   คิว ทู เอส   รวม  

สัดสวน 58.80% 41.20% 100% 
มูลคาซ้ือแยกตามสัดสวน 397.11 278.25                     675.36  
หัก เงินสดปนผลที่ไดรับ (3,951,998*14.50)                              -                        (57.30)                     (57.30) 
หัก มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน                   (130.71)                     (55.55)                   (186.26) 
หัก มูลคาสินคาคงเหลือที่ตีมูลคายุติธรรมสูงขึ้น                       (5.60)                       (4.82)                     (10.42) 
หัก มูลคาสินทรัพยถาวรทีต่ีมูลคายตุิธรรมสูงขึ้น                       (1.96)                       (4.73)                       (6.69) 
หัก ความสัมพันธกับลูกคา                     (75.36)                     (28.94)                   (104.30) 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี                       16.58                          7.70                        24.28  
ความความนิยม                     200.06                      134.61                      334.67  

14.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการจากงบการเงินของบริษัทฯ 

14.2.1 คําอธิบายภาพรวมผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรจากงบการเงินของบริษัทฯ  

ผลการดําเนินงานสําหรับป 2557 – 2559 

• รายไดจากการขายและบริการ 

ประเภทรายได 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2559 ป 2558 2557 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ             
1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและโครงการ      546.09         82.40       525.96         90.22       537.64         92.15  
2. ผลิตภณัฑระบบสขุาภบิาลและปรับอากาศ        48.53           7.32         41.58           7.13         34.40           5.90  
3. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น        23.97           3.62                -                  -                  -                  -    
4. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล        26.93           4.06                -                  -                  -                  -    
รวมรายไดจากการขายและบริการ     645.52         97.40      567.54         97.36      572.04         98.05  
รายไดอ่ืน 

1)
        17.20           2.60         15.41           2.64         11.39           1.95  

รายไดรวม      662.72       100.00      582.95       100.00      583.43       100.00  
หมายเหต ุ1)  รายไดอื่น ประกอบดวยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยในความตองการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล และกําไรขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนและรายไดคาบริการงานดานสนับสนุน เปนตน 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559) 

รายไดจากการขายและบริการของหาญฯ ประกอบดวย รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ
ในสัดสวน 82.4% ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดสวน 7.32%  ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในสัดสวน 
3.62% ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลในสัดสวน 4.06% และรายไดอ่ืน 2.60% โดยมีรายไดรวมสําหรับป 2557 – 2559 
จํานวน 583.43 ลานบาท 582.95 ลานบาท และ 662.72 ลานบาท ตามลําดับ หาญฯ มีรายไดจากสัญญาการซื้อและรับโอน
กิจการท้ังหมดสําหรับผลิตภัณฑระบบทําความเย็นเร่ิมตั้งแตวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 และ ระบบการพิมพดิจิทัลเร่ิมตั้งแต
วันท่ี 1 ธันวาคม 2559 อยางไรก็ตาม จากขอมูลรายไดรวมเสมือนของทุกสายผลิตภัณฑในป 2559 จะมีสัดสวนเปนผลิตภัณฑ
ระบบดับเพลิงและโครงการในสัดสวน 44.00% ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดสวน 3.71%  ผลิตภัณฑ
ระบบทําความเย็น ในสัดสวน 24.71% ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลในสัดสวน 25.54% และรายไดอ่ืน 2.04% 

โดยในป 2559 รายไดจากการขายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ และผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับ
อากาศของหาญฯ เพ่ิมขึ้นจํานวน 20.13 ลานบาทหรือรอยละ 3.83 และ 6.95 ลานบาทหรือรอยละ 16.71 จากป 2558 
ตามลําดับ เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการจําหนายอุปกรณดับเพลิงใหกับกลุมผูรับเหมากอสราง และผลิตภัณฑ
ใหมเกี่ยวกับระบบกลองวงจรปด CCTV เพ่ิมขึ้น แตก็ชดเชยกับรายไดในสวนงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงท่ีลดลง ซึ่ง
เปนไปในแนวทางเดยีวกบัอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ท่ีทรงตัว โดยในป 2558 รายไดจากการขายและ
บริการของผลิตภัณฑดับเพลิงและโครงการรวมลดลงจํานวน 4.50 ลานบาทหรือรอยละ 0.79 จากป 2557 เน่ืองจากการ
ลดลงของรายไดจากการจําหนายอุปกรณดับเพลิงใหกับกลุมผูรับเหมากอสราง อันเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจและ
ภาวการณในอุตสาหกรรมการกอสรางโดยรวมของประเทศซบเซาลงมาก ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับอัตราการเติบโต
ของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ท่ีติดลบ ในขณะเดียวกันก็ไดรับการชดเชยจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากงานโครงการ
ติดตั้งระบบดับเพลิงท่ีหาญฯ รับออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับลูกคา ทําใหโดยรวมรายไดจากการขายและ
บริการสําหรับป 2558 ไมไดแตกตางจากป 2557 มากนัก 

หาญฯ มีความเชื่อมั่นวาการซื้อและรับโอนกิจการจะชวยใหลดความเส่ียงจากการพ่ึงพาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรรม
หน่ึงไดเปนอยางดี เห็นไดจากสัดสวนรายไดจากขอมูลภายในของกลุมธุรกิจท้ังหมดในป 2559 ดังท่ีแสดงขางตน เพ่ิมสาย
ธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ ขยายฐานลูกคาในกลุมผูรับเหมาและท่ีปรึกษาระบบใหครอบคลุมอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ เพ่ิม
โอกาสในการขยายตลาดในตางประเทศ อีกท้ังลดคาใชจายจากการใชทรัพยากรท่ีมีรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะสงผล
ใหหาญฯ มีรายได กําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น และมีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559) 

• ตนทนุขายและบริการ 

ประเภทตนทุน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2559 ป 2558 2557 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ตนทุนจากการขายและบริการ             
1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและโครงการ      419.86         76.88       396.68         75.42       397.42         73.92  
2. ผลิตภณัฑระบบสขุาภบิาลและปรับอากาศ        34.18         70.43         29.11         70.01         24.63         71.60  
3. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น        16.50         68.84                -                  -                  -                  -    
4. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล        17.07         63.39                -                  -                  -                  -    

รวมตนทุนจากการขายและบริการ     487.61         75.54      425.79  75.02     422.05  73.78 

กําไรข้ันตน     157.91         24.46      141.75  24.98     149.99  26.22 
 

สําหรับตนทุนขายและบริการท่ีสําคัญ คือ ตนทุนคาสินคาและคาแรงในการติดตั้งอุปกรณ โดยสําหรับป 2557 - 2559 
หาญฯ มีตนทุนขายและบริการจํานวนท้ังส้ิน 422.05 ลานบาท 425.79 ลานบาท และ 487.61 ลานบาท ตามลําดับ ในป 
2559 มีอัตรากําไรขั้นตนเทากับ 24.46% เปรียบเทียบกับ 24.98% ในป 2558 ซึ่งถือวาลดลงในสัดสวนท่ีไมเปนนัยสําคัญ 
ซึ่งหาญฯ มุงเนนจะสนอสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสูงและสรางความแตกตางในตราสินคา อันจะทําใหหาญฯ สามารถ
มีกําไรข้ันตนในอัตราท่ีสูงขึ้นเพ่ือเปนการรักษาความสามารถในการทํากําไรใหกับหาญฯ อยางยั่งยืน ในป 2559 ตนทุน
ขายและบริการเพ่ิมขึ้นจากป 2558 จํานวน 61.82 ลานบาท หรือรอยละ 14.52 จากป 2558 และตนทุนขายป 2558 
เพ่ิมขึ้นจากป 2557 จํานวน 3.74 ลานบาท หรือรอยละ 0.89 จากป 2557 ซึ่งสอดคลองกับการเติบโตของรายไดจากการ
ขายและบริการ โดยการเปล่ียนแปลงของตนทุนสินคาและบริการมีสาเหตุหลักมาจาก ตนทุนสินคาท่ีปรับตัวสูงขึ้น ในขณะ
ท่ีไมสามารถปรับราคาขายสินคาท้ังหมดไดทันที อีกท้ังยังไดรับผลกระทบจากตนทุนนําเขาสินคาจากตางประเทศเมื่อ
แปลงเปนเงินบาทจากการท่ีเงินบาทออนคาลง โดยหาญฯ มีอัตราสวนกําไรข้ันตน (Gross profit margin) ในป 2557 - 2559 
เทากับรอยละ 26.22 รอยละ 24.98 และรอยละ 24.46 ตามลําดับ  

คาใชจายในการขายและบริหาร 

ประเภทคาใชจาย 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2559 ป 2558 2557 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

คาใชจายในการขายและบริหาร             
คาใชจายในการขาย        36.62           5.53         34.39           5.90         28.66  4.91 
คาใชจายในการบริหาร        87.75         13.24         66.15         11.35         55.12  9.45 

รวมคาใชจายขายและบริหาร     124.37         18.77      100.54         17.25       83.78  14.36 

รายไดรวม     662.72       100.00      582.95       100.00      583.43  100.00 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559) 

• คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการขายของหาญฯ ในป 2557 – 2559 มีจํานวน 28.66 ลานบาท 34.39 ลานบาท และ 36.62 ลานบาท 
ตามลําดับ ในป 2559 อัตราคาใชจายในการขายคิดเปนรอยละ 5.53 ของรายไดรวม ลดลงจากป 2558 ท่ีมีอัตราเทากับ
รอยละ 5.90 ถือวาสามารถควบคุมคาใชจายในการขายไดในระดับที่ดี โดยในป 2558 คาใชจายในการขายของหาญฯ 
เพิ่มสูงขึ้นจากป 2557 จํานวน 5.73 ลานบาท หรือรอยละ 19.99 สาเหตุหลักเปนผลมาจากคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับ
พนักงานขาย เน่ืองจากหาญฯ มีการขยายอัตรากําลังทีมงานท่ีเกี่ยวของกับการขายงานโครงการ เพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจของหาญฯ  

• คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหารของหาญฯ สําหรับป 2557 – 2559 มีจํานวน 55.12 ลานบาท 66.15 ลานบาท และ 87.75 
ลานบาท ตามลําดับ สําหรับป 2559 คาใชจายในบริหารของหาญฯ เพ่ิมข้ึนเปนสัดสวน 13.24 ตอยอดรายไดรวม ซึ่งเกิด
จากคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด เปนตนวา คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย 
คาตรวจสอบบัญชีพิเศษ และคาใชจายท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ นอกจากน้ี ยังมีคาใชจายท่ีไมเปนตัวเงินอันเกี่ยวกับการ
ตีมูลคายุติธรรมของสินคาคงเหลือ สินทรัพยถาวร และความสัมพันธตอลูกคาท่ีไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งถือเปนคาใชจายทางบัญชีท่ีไมตองจายเปนเงินสดออกไป โดยในป 2558 
คาใชจายในการบริหารของหาญฯ เพ่ิมสูงขึ้นจากป 2557 จํานวน 11.03 ลานบาท หรือรอยละ 20.01 สาเหตุหลักสวนหน่ึง
มาจากคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับพนักงาน เน่ืองจากหาญฯ มีการปรับโครงสรางเงินเดือนพนักงาน และมีการเพ่ิมอัตรา
พนักงานเพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของหาญฯ คาท่ีปรึกษาบริการทางวิชาชีพเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลเพ่ิมสูงข้ึน
จากป 2557  นอกจากน้ี ในระหวางป 2558 หาญฯ ไดจายเงินสมทบโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint 
Investment program หรือ EJIP) ในอัตรารอยละ 100 ของเงินท่ีพนักงานหรือผูบริหารจายเขาโครงการ ท้ังน้ี ระยะเวลา
โครงการตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เร่ือง โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการทํางานของพนักงาน และรองรับ
การดําเนินธุรกิจของหาญฯ ท่ีกําลังเติบโตภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการ 

• กําไรสุทธ ิ

หาญฯ มีกําไรสุทธิเบ็ดเสร็จสําหรับป 2557 – 2559 มีจํานวน 60.61 ลานบาท 43.77 ลานบาท และ 45.48 ลานบาท 
ตามลําดับ โดยหาญฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยูท่ีรอยละ 10.39 รอยละ 7.51 และรอยละ 6.86 จากรายไดในการขายและ
บริหารในปน้ัน  ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหารท่ีสูงขึ้นจากการ
จัดเตรียมพนักงานเพ่ือรองรับการขยายตัว ในขณะท่ีรายไดของหาญฯ เพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีนอยกวาคาใชจาย และการ
เพ่ิมข้ึนของตนทุนสินคาและบริหาร ซึ่งหาญฯ ไมสามารถปรับราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนสินคาไดในทันที ทําใหหาญฯ 
ไดรับผลกระทบดังกลาว 
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14.2.2 ความสามารถในการบริหารทรัพยสินจากงบของหาญฯ 

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 

หาญฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 – 2559 จํานวน 572.37 ลานบาท 569.01 ลานบาท และ 
1,379.85 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีสวนประกอบของสินทรัพยท่ีสําคัญ ไดแก เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 
สินคาคงเหลือ มูลคางานท่ีทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน เปนตน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,379.85 ลานบาท เติบโตอยางกาวกระโดดจากการซื้อ
และรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย โดยมีองคประกอบของสินทรัพยประกอบดวย เงินสด
และเงินลงทุนชั่วคราว คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.82 ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืน และมูลคางานท่ียังไมไดเรียกเก็บรอยละ 
21.82 สินคาคงเหลือรอยละ 17.22 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการซึ่งผานการทดสอบการดอยคา
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว ไดแก ความสัมพันธกับลูกคา รอยละ 7.46 และคาความนิยม รอยละ 24.25 
ของสินทรัพยรวม แมวาการซื้อและรับโอนกิจการในคร้ังน้ีจะไมสามารถนับรวมรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท 
ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ตั้งแตตนป 2559 จนถึงวันรับโอนกิจการได แตหาญฯ ไดรับโอนสินทรัพยอันไดมาจากการ
ประกอบธุรกิจท้ังหมดของท้ังสองบริษัทอยางครบถวน อาทิ เงินสด (รวมเงินฝากท่ีใชเปนหลักประกันธนาคาร) จํานวน 
44.33 ลานบาท ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนจํานวน 166.93 ลานบาท และสินคาคงเหลือจํานวน 117.21 ลานบาท เปนตน 
อันเปนเหตุใหสินทรัพยรวมเติบโตขึ้น 810.85 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 142.50 เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2558  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 หาญฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 569.01 ลานบาท โดยมีองคประกอบของสินทรัพย
ประกอบดวย เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.06 ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืนและมูลคางานท่ียังไมได
เรียกเก็บรอยละ 23.66 สินคาคงเหลือรอยละ 20.09 อุปกรณรอยละ 2.85 และสินทรัพยไมมีตัวตนรอยละ 1.18 สินทรัพย
รวมในป 2558 ลดลงจากป 2557 จํานวน 3.36 ลานบาท หรือรอยละ 0.59 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงิน
ลงทุนชั่วคราวจํานวน 13.48 ลานบาท หรือรอยละ 4.99 จากป 2557 สวนหน่ึงมาจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย
จดทะเบียนและการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย ณ ส้ินป 2558 เมื่อเทียบกับชวงส้ินป 2557 นอกจากน้ัน
สินคาคงเหลือ ณ ส้ินป 2558 เพ่ิมขึ้นจํานวน 12.79 ลานบาทหรือรอยละ 12.61 จากป 2557 เนื่องจากหาญฯ มีการ
ส่ังสินคาสํารองไวเพ่ือรองรับแผนการจําหนายสินคาของหาญฯ  

ลูกหนีก้ารคา 

ลูกหน้ีการคา 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2559 ป 2558 2557 

ลานบาท 
Turn Over 

(days) 
ลานบาท 

Turn Over 

(days) 
ลานบาท 

Turn Over 

(days) 

ลูกหน้ีการคาแยกตามประเภทธุรกิจ             
1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและระบบสุขาภบิาล ฯ 124.54       73.03     113.41       77.49     127.54       82.21  
2. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น* 77.51       74.95               -     n/a               -     n/a  
3. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล* 57.28       52.52               -     n/a               -     n/a  

รวมลูกหน้ีการคาแยกตามประเภทธุรกิจ* 259.33       68.17    113.41       77.49    127.54       82.21  
*AR turnover คํานวณรวมรายไดจากการขายท้ังปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑท้ังป2559 
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ลูกหน้ีการคา 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2559 ป 2558 2557 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน             
ลูกหนี้การคา 259.33  94.66  113.41  93.30  127.54  96.57  
ลูกหนี้อ่ืน 20.03  7.31  11.08  9.11  6.50  4.92  
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5.41) (1.97) (2.93) (2.41) (1.97) (1.49) 

ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 273.95  100.00  121.56  100.00  132.07  100.00  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีลูกหน้ีการคาแยกตามสายผลิตภัณฑ 3 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบ
ดับเพลิง โครงการ  สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 
มีอัตราการหมุนเวียนลูกหน้ีเทากับ 73.03 วัน 74.95 วัน และ 52.52 วันตามลําดับ และเมื่อเฉล่ียของท้ังหมดจะไดอัตรา
การหมุนเวียนลูกหน้ีเทากับ 68.17 วัน ลดลงจาก 77.49 วันในป 2558 และ 82.21 วันในป 2557 แสดงใหเห็น
ความสามารถและประสิทธิภาพในการเก็บหน้ีอยูในระดับท่ีนาพอใจ สําหรับอัตราการหมุนเวียนลูกหน้ีของสองกลุม
ผลิตภัณฑท่ีเพ่ิงไดรับโอนมาจากการซื้อและรับโอนกิจการ คํานวณจากยอดขายของแตละผลิตภัณฑเสมือนวามีการซื้อ
และรับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแตตนป 2559 

นอกจากน้ี หาญฯ ยังมีนโยบายในการตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได ซึ่งโดยท่ัวไปจะพิจารณาจากประสบการณในการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหน้ี รวมถึง 
ฐานะการเงินของลูกหน้ีท่ีมคีวามเส่ียงทางดานเครดิตบางรายเปนการเฉพาะประกอบกัน และจะตัดจําหนายออกจากบัญชี
เมื่อไมสามารถติดตามหน้ีได คดีความส้ินสุด หรือ ไมสามารถบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลได อยางไรก็ตาม หาญฯ 
มีความระมัดระวังและมีขั้นตอนในการอนุมติเครดิตอยางรัดกุมมีผลทําให อัตราคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอยูในอัตราต่ํา
สําหรับป 2557 – 2559 มีอัตรารอยละเทากับ 1.49 รอยละ 2.41 และรอยละ 1.97 ของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ  

สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2559 ป 2558 2557 

ลานบาท 
Turn Over 

(days) 
ลานบาท 

Turn Over 

(days) 
ลานบาท 

Turn Over 

(days) 

สินคาคงเหลือแยกตามประเภทธุรกิจ             
1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและระบบสุขาภบิาล ฯ 114.18  85.31  98.06       75.73  78.73       71.29  
2. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น* 53.39       86.35                -     n/a                -     n/a  
3. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล* 44.02       84.58                -     n/a                -     n/a  

รวมสินคาคงเหลือ     211.59       85.39  98.06       75.73  78.73       71.29  

*INV turnover คํานวณรวมตนทุนขายทั้งปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑทั้งป 2559 
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สินคาคงเหลือ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2559 ป 2558 2557 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินคาคงเหลือ             
สินคาสําเร็จรูป      211.59         89.06         98.06         85.78         78.73         77.55  
สินคาระหวางทาง        40.96         17.24         22.86         20.00         28.72         28.29  
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (14.98) (6.31) (6.61) (5.78) (5.93) (5.84) 
สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ     237.57       100.00      114.31       100.00      101.52       100.00  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีสินคาคงเหลือแยกตามสายผลิตภัณฑ 3 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบ
ดับเพลิง โครงการ  สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 
มีอัตราการหมุนเวียนสินคาเทากับ 85.31 วัน 86.35 วัน และ 84.58 วันตามลําดับ และเมื่อเฉล่ียของท้ังหมดจะไดอัตราการ
หมุนเวียนสินคาเทากับ 85.39 วัน เพ่ิมขึ้นจาก 75.73 วันในป 2558 และ 71.29 วันในป 2557 ซึ่งอัตราการหมุนเวียนท่ีชาลง
มาจากสาเหตุท่ีหาญฯ มีกลุมผลิตภัณฑมากขึ้นทําใหมีความจําเปนตองสํารองสินคาใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา 
ท้ังน้ี หาญฯ ไดคํานึงตนทุนเสียโอกาส ตนทุนการเก็บรักษาและความเส่ียงจากสินคาเส่ือมสภาพลาสมัยในทุกมิติประกอบกัน 
สําหรับอัตราการหมุนเวียนสินคาของสองกลุมผลิตภัณฑท่ีเพ่ิงไดรับโอนมาจากการซื้อและรับโอนกิจการ คํานวณจากยอด
ตนทุนขายของแตละผลิตภัณฑเสมือนวามีการซื้อและรับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแตตนป 2559 

นอกจากน้ี หาญฯ ยังมีนโยบายในการตั้งคาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพ โดยไดกําหนดนโยบาย 3 ขอเพ่ือใชใน
ประกอบการพิจารณาตั้งคาเผ่ือสินคาลาสมัย ไดแก 1) สินคามีอายุตั้งแตสองปขึ้นไป 2) มีการหมุนเวียนตอปนอยกวา
รอยละ 20 ของสินคาคงเหลือรายการนั้นตอเนื่องกันสองป และ 3) มีการหมุนเวียนสินคาคงเหลือตามขอ 2) และนับ
ตอเน่ืองไปหลังวันส้ินงวดจนถึงวันท่ีผูสอบบัญชีเขาตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน (ประมาณ 20 วันหลังวันสิ้นงวด) 
ยังนอยกวารอยละ 20 ของสินคาคงเหลือรายการนั้น หาญฯ เชื่อวานโยบายการตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพนี้ จะ
ระมัดระวังเพียงพอท่ีจะไมทําใหสินคาคงเหลือของหาญฯ สูงกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับหรือ Net Realizable Value ตาม
มาตรฐานการบัญชี อยางไรก็ตาม อัตราคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพอยูในอัตราต่ําสําหรับป 2557 – 2559 มีอัตรารอยละ
เทากับ 5.84 รอยละ 5.78 และรอยละ 6.31 ของสินคาคงเหลือ – สุทธิ 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2559 ป 2558 2557 

ลานบาท 
Turn Over 

(days) 
ลานบาท 

Turn Over 

(days) 
ลานบาท 

Turn Over 

(days) 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน             
เจาหนี้การคา     104.40         51.88         69.67         58.87         67.61         57.84  
เจาหนี้อ่ืน        
     - คาใชจายคางจาย       43.80   n/a         15.75   n/a         18.98   n/a  
     - เจาหนี้อ่ืน        23.25   n/a           9.89   n/a           6.12   n/a  
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน     171.45         51.88       95.31         58.87       92.71         57.84  
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หาญฯ มีนโยบายการรักษาความสัมพันธกับพันธมิตรทางธุรกิจ อันไดแก ผูขายสินคาท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ผูใหบริการตามสัญญารับเหมาติดตั้ง และคูคาอ่ืนๆ เปนตน ซึ่งการรักษาความสัมพันธท่ีดียอมมีรากฐานมา
จากการรักษาเครดิตทางการเงินเปนสําคัญ นอกจากการรักษาความสัมพันธดังกลาวแลว หาญฯ ยังสามารถตอรองราคา
สินคาและบริการซึ่งถือเปนตนทุนท่ีสําคญัท่ีสุดของบริษทัท่ีทําธุรกจิซื้อขายสินคาไดอีกทางหน่ึง อันจะเพ่ิมความสามารถใน
การทํากําไรของหาญฯ ไดอยางยั่งยืน 

ประเภทสินเชื่อวงเงินและอัตราดอกเบี้ย 
 วงเงิน (ลานบาท)  อางอิงอัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) 

ประเภทสินเชื่อ 2559 

 

2558 

 

2559 

 

2558 

เงินเบิกเกินบัญชี 17.00 
 

9.00 
 

MOR 
 

MOR 

 
 

   
เงินฝากประจํา 

 
เงินฝากประจํา 

เลตเตอร ออฟ เครดิต/ทรัสตรีซีท 231.00  57.00  MLR-1,MMR  MLR-1,MMR 
หนังสือค้ําประกัน 30.00 

 
14.00 

 
2% 

 
2% 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 363.39  60.39     
ตั๋วสัญญาใชเงิน 15.00 

 
5.00 

 
MLR 

 
MLR 

เช็คตางจังหวัดรอเรียกเก็บ 3.00 
 

- 
    รวม 659.39 

 
145.39 

    สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา        
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 3.00 

 
0.30 

 
   

หาญฯ มีสภาพคลองอยูในระดับสูง เห็นไดจากอัตราสวนสภาพคลองท่ีอยูในระดับ 4.36 เทา และ 5.27 เทา ในป 
2559 และ 2558 ตามลําดับ และวงจรเงินสดเทากับ101.68 วัน และ 94.35 วันในป 2559 และ 2558 ตามลําดับ 
นอกจากน้ี หาญฯ ยังมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อมากพอเพ่ือใชในการนําเขาสินคาจากตางประเทศ เงินทุน
หมุนเวียนในรูปของวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือตั๋วสัญญาใชเงิน การค้ําประกันทางธุรกิจตาง ๆ และการบริหารความเส่ียง
เกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังโอกาสในการซื้อธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับระบบวิศวกรรมอ่ืนในอนาคต 

14.2.3 สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน  

14.2.3.1 กระแสเงินสดจากงบการเงินของหาญฯ 

  
หนวย : ลานบาท 

รายการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 17.49 50.31 62.79 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 33.58 4.71 (253.95) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (43.39) (52.5) 214.29 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 7.68 2.52 23.13 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 28.18 25.66 2.53 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 35.86 28.18 25.66 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559) 

การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

หาญฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากการดําเนินงานสําหรับป 2559 จํานวน 17.49 ลานบาท ลดลง 32.82 
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 โดยมีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสิน
ดําเนินงาน 60.02 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอน อยางไรก็ตาม ลูกหน้ีคาขายเงินลงทุนในหลักทรัพยชวงส้ินปจํานวน 2.64 
ลานบาทและลูกหน้ีเงินประกันผลงานและมูลคางานท่ียังถึงกําหนดเรียกเก็บตามสัญญาติดตั้งระบบดับเพลิงเพ่ิมขึ้น
จํานวน 5.90 ลานบาท นอกจากน้ี การจายเงินทดรองจายคาสินคาและเจาหน้ีการคาเพ่ิมขึ้นจํานวน 18.46 ลานบาท 
ซึ่งหาญฯ ไดสวนลดในราคาสินคาในบางกรณีท่ีผูขายเสนอสวนลดเงินสด ซึ่งสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้น  ลวนแลวแต
ทําใหกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสําหรับป 2559 จํานวน 33.58 เพ่ิมขึ้น 28.87 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 
2558 สวนใหญมาจากเงินสดท่ีหาญฯ ไดรับโอนจากการรับซื้อและโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและ
บริษัทยอย จํานวน 40.17 ลานบาท โดยหาญฯ ออกหุนเพ่ิมทุนใหแทนการชําระราคาดวยเงินสด และไดจายเงินคาซื้อ
อุปกรณและปรับปรุงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร EPR จํานวน 7.99 ลานบาท 

กระแสเงินสดท่ีใชไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผลระหวางป 2559 จํานวน 35.00 ลานบาท 
และ ชําระเงินกูยืมธนาคารท่ีหาญฯ รับภาระหน้ีมาจากสัญญาการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด เน่ืองจากหาญฯ มีสภาพ
คลองเปนจํานวนมาก ทําใหไมมีภาระดอกเบี้ยที่ตองชําระแกธนาคารหรือสถาบันการเงิน สําหรับเงินปนผลที่ไดรับจาก
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด จํานวน 57.30 ลานบาท ไมไดแสดงเปนเงินสดรับในกิจกรรมลงทุน หรือ รายไดอ่ืนในงบกําไร
ขาดทุน โดยไดแสดงเปนการลดยอดราคาทุนหุนสามัญท่ีออกใหเพ่ือการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด (Consideration 
Transfer) ท้ังน้ีเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

หาญฯ มีกระแสแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานป 2558 จํานวน 50.31 ลานบาท ลดลงจํานวน 
12.48 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 โดยมีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสิน
ดําเนินงาน 62.75 ลานบาท และการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียนสาเหตุหลักมาจากลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนลดลง
จํานวน 9.55 ลานบาท สินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น 13.50  ลานบาท  

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 4.71 ลานบาท เปนรายการจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 
12.76 ลานบาท และเงินสดจายเพ่ือซื้ออุปกรณ 6.89 ลานบาท และลงทุนในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร EPR อีก 2.08 
ลานบาท กระแสเงนิสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเปนการจายเงินปนผล 52.50 ลานบาท 

14.2.3.2 โครงสรางเงินทุนจากงบการเงินของหาญฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557 

หาญฯ มีหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 – 2559 จํานวน 111.84 ลานบาท 117.21 ลานบาท และ 
242.21ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีสวนประกอบของหน้ีสินท่ีสําคัญ ไดแก เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียน
อ่ืน เปนตน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีหน้ีสินรวมเทากับ 242.21 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2558 จํานวน 125.00 
ลานบาท หรือรอยละ 106.65 จากการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย มีผลทําให
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หาญฯ รับภาระหน้ีสินอันเกี่ยวกับเงินกูยืมธนาคาร (ชําระคืนท้ังจํานวนทันทีหลังการซื้อและรับโอนกิจการสําเร็จ) เจาหน้ี
การคา ผลประโยชนพนักงานและคาใชจายคางจายอ่ืนๆ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 หาญฯ มีหน้ีสินรวมเทากับ 117.21 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2557 จํานวน 5.37 
ลานบาท หรือรอยละ 4.80 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน อันเน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของรายการเงินรับ
ลวงหนาและเงินคามัดจําซึ่งเปนสวนหน่ึงของเงินประกันผลงาน ท่ีหาญฯ เรียกเก็บจากคูคาในกรณีของการติดตั้งงานแทน
หาญฯและขนสงสินคาไปสงใหกับลูกคาของหาญฯ ตามมูลคางานท่ีหาญฯ รับบริการท่ีเกิดข้ึน และการเพ่ิมข้ึนของภาระ
ผูกพันผลประโยชนพนักงานเน่ืองมาจากการปรับโครงสรางผลตอบแทนใหกับพนักงานประเภทเงินเดือนคาจาง  

ดวยโครงสรางเงินทุนของหาญฯ ท่ีไมไดพ่ึงพาเงินกูยืมจากธนาคารแตอยางใด มีผลทําใหหาญฯ แทบจะไมมี
ดอกเบ้ียจาย ทําใหหาญฯ สามารถจายเงนิปนผลตอบแทนใหกับผูถือหุนไดอยางสม่ําเสมอ โดยในป 2557 - 2559 จายเงิน
ปนผลในอัตรา 15.23 บาท (ขณะน้ันมูลคา par เทากับ 10 บาทตอหุน) 0.15 บาท และ 0.10 บาทตอหุน และมีอัตราสวน
หน้ีสินตอทุนในอัตราท่ีต่ํามากอยูระหวาง 0.21-0.26 เทาตลอด 3 ปท่ีผานมา 

สวนท่ี 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ หนา 141 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

-การรับรองความถูกตองของขอมูล- 
  





บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม  

และเลขานุการของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-เอกสารแนบ- 
  



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  
 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัท 
(%) 1/

 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายถกล นันธิราภากร 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 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 University, 
West Virginia 

- หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุนที่ 1 ป 
2559 

- หลักสูตร Directors Certification Program 
(DCP) รุนที่ 228 ป 2559 

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 
รุนที่ 3 ป 2559 

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
รุนที่ 8 ป 2548 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ 8 ป 2547 

 
 
 

- - 2558 - ปจจุบัน 
 
 

ประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
และตดิตั้งระบบดับเพลิง 

2545 - ปจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ราชธานลีิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) / เชาซ้ือ 
 

2555 - 2558 คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา 
2548 - 2554 รองอธิการบดีฝาย

บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา 
 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัท 
(%) 1/

 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2. นายวิรัฐ สุขชัย 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ
กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจระบบ
ดับเพลิง ปรับอากาศและ
สุขาภบิาล) 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

51 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (E-MBA) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(นิดา) 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การขายและ
การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- หลักสูตร Successful Formulation & 
Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 24 ป 2558 

- หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที่ 204  ป 2558 

- หลักสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุนที่ 36 ป 2558 

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP)รุนที่ 14 ป 2558 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ SET ป 2555 

 
 
 
 
 
 
 

14.85% - 2559 - ปจจุบัน 
 
 
 

กรรมการ กรรมการบริหาร 
ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร
และรักษาการกรรมการ
ผูจัดการ (ธุรกิจระบบ
ดับเพลิงปรับอากาศและ
สุขาภบิาล) 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
และติดตั้งระบบดับเพลิง 
 

2555 - 2559 
 

กรรมการผูจัดการ 
 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
และติดตั้งระบบดับเพลิง 

2544 - 2555 ผูจัดการทั่วไป บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง 
เชา รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง 

2540 - 2543 ผูจัดการขาย 
 

บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด /  
ธุรกิจใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัท 
(%) 1/

 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

54 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford  
University, USA 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Successful Formulation & 
Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 24  ป 2558 

- หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที่ 211  ป 2558 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ SET ป 2555 

10.92% - 2559 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
และติดตั้งระบบดับเพลิง 

2532 - ปจจุบัน 
 

กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด /  
ธุรกิจใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน 

2555 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
และติดตั้งระบบดับเพลิง 

2545 - 2559 กรรมการบริหาร บริษทั  ควิ ทู เอส จํากดั / ธุรกิจขายสง ขายปลีก 
ใหบริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ 

2532 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ 

2544 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง 
เชา รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง 

2532 – ปจจุบัน 
 

กรรมการ บริษัท ชาญณรงค โฮลดิ้ง กรุป จํากัด / จําหนาย
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 

2549 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บานเนินปาย จํากัด / ที่ดิน 
2536 – ปจจุบัน 
 

กรรมการ บริษัท มาเธอรแลนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด /
อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน) 

2533 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สรอยสวรรค จํากัด / อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน) 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัท 
(%) 1/

 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ(ดาน
ปฏิบัติการ) 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

62 - ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- หลักสูตร Financial Statements for Directors  
(FSD) รุนที่ 28 ป 2558 

- หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที่ 205 ป 2558 

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) รุนที่ 14  ป 2558 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ SET ป 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.45% - 2556 - ปจจุบัน 
 
 

กรรมการ กรรมการบริหาร 
และผูชวยกรรมการผูจัดการ
(ดานปฏบิัติการ) 
กรรมการบริหาร 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
และตดิตั้งระบบดับเพลิงบริษัท  

2550 – 2559 
 

กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ 

2550 – 2559 
 

กรรมการบริหาร บริษัท  คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก 
ใหบริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและ
หมึกพิมพ 

2552 - 2558 กรรมการ โปรมารค จํากัด / ธุรกิจขายเคร่ืองพิมพ หีบหอ บรรจุ
ภัณฑ และบริการซอมแซมบํารุงรักษา 

2550 - 2555 
 

ผูอํานวยการสายงาน
การเงิน 
 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลกีและสง 
ผลิตภัณฑวศิวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบ
ดับเพลิง 

2547 - 2555 ผูจัดการทั่วไป 
สายการเงินและบริหารทัว่ไป 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน 

2542 - 2547 ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัท 
(%) 1/

 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 
กรรมการ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

 

76 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร  สาขาไฟฟา 
มหาวิทยาลัย Illinois Institue of Technology, USA 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  สาขาไฟฟา 
มหาวิทยาลัย Illinois Institue of Technology, USA 

- หลักสูตร Directors Accreditation Program 
(ACEP) รุนที่ 14 ป 2558 

- หลักสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุนที่ 36 ป 2558 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ 42 ป 2548 
 

1.08% - 2558 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ 
 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) / 
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
และตดิตั้งระบบดับเพลิง 

2542 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน 

2545 - 2559 
 

กรรมการ 
 

บริษทั  ควิ ทู เอส จํากดั / ธุรกิจขายสง ขายปลีก 
ใหบริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ  

2542 - 2559 
 

กรรมการ 
 

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ 

2555 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) / 
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
และตดิตั้งระบบดับเพลิง 

2544 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง 
ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง 

6. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

54 - ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร University of 
Wisconsin , USA 

- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร University of 
Wisconsin , USA 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ 102 ป 2556 

- - 2555 - ปจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
และตดิตั้งระบบดับเพลิง 

2555 - ปจจุบัน 
 

ประธานหลักสูตร
เศรษฐศาสตรนานาชาต ิ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 
 

2549  - 2552 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 
2546  - 2549 รองคณบดี  

คณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 
 

2542  - 2546 ผอ.รศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร 
คณะเศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 
 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัท 
(%) 1/

 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

53 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle 
Tenessee State University, USA 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ SET ป 2555 

- - 
 

2555 - ปจจุบัน 
 

 
2559 – ปจจุบัน 
2559 – ปจจุบัน 
2557 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2551 – ปจจุบัน 
2540 – ปจจุบัน 
2530 - ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ  
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
First Senior Vice 
President 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
และตดิตั้งระบบดับเพลิง 
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จํากัด  
บริษัท พีจีเอส เซอรวิส จํากัด 
บริษัท มิตร อินชัวรันซ โบรกเกอร จํากัด  
บริษัท พิพัฒนรุงเรือง จํากัด  
บริษัท แลนดแอนดวิว จํากัด  
บริษัท ยู.ลัคกี้ จํากดั  
บริษัท เค.ที.เอสเตท จํากัด  
บริษัท มารวย ทาวน จํากดั  
บริษัท พิพัฒน พร็อพเพอรตี้ จํากัด  
บมจ.ทิสโก ไฟแนลเชียลกรุป / ธุรกิจหลักทรัพย 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัท 
(%) 1/

 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8. นายวสันต นันทขวาง 
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
(ธุรกิจระบบทําความเย็น) 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พ.ย. 2559 

50 - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา     พระนครเหนือ 

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา    พระนครเหนือ 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ 116 ป 2558 

- หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที่ 211 ป 2558 

- หลักสูตร Successful Formulation & 
Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 24  ป 2558 

- หลักสูตร Financial Statements for Directors 
(FSD) รุนที่ 28 ป 2558 

4.81% - 2559 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ และกรรมการ
ผูจัดการ(ธุรกิจระบบทํา
ความเย็น 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
/ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภณัฑวิศวกรรมอาคาร 
และตดิตั้งระบบดับเพลิง 

2558 - 2559 
 

กรรมการผูจัดการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณ 

2557- 2559 
 

กรรมการ 
 

บริษัท  คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ให 
บริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ 

2544 - 2558 
 

ผูจัดการทั่วไป 
 

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณทาํความเยน็ 

2544 - 2544 ผูจัดการฝายขาย บริษัท ดันแฮม-บุช )ประเทศไทย จํากดั / จําหนาย
และตดิตั้งปรับอากาศและอุปกรณทําความเย็น 

2536 - 2544 วิศวกรฝายขายอาวุโส บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด / ขายสงและ
บริการซอมเคร่ืองปรับอากาศ 

9. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
(ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล) 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พ.ย. 2559 

49 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ไป 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ 116  ป 2558 

- หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที่ 211 ป 2558 

- หลักสูตร Successful Formulation & 
Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 24  ป 2558 

- หลักสูตร Financial Statements for Directors 
(FSD) รุนที่ 28 ป 2558 

3.57% - 2559 - ปจจุบัน 
 

กรรมการผูจัดการ(ธุรกิจ
ระบบการพิมพดิจิทัล) 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
/ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภณัฑวิศวกรรมอาคาร 
และตดิตั้งระบบดับเพลิง 

2557 –2559 
 

กรรมการ 
 

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ 

2553 – 2559 
 

กรรมการผูจัดการ 
 

บริษทั  ควิ ทู เอส จํากดั / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ให 
บริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภณัฑและหมึกพิมพ 

2545 - 2553 
 

ผูจัดการขาย 
 

บริษทั  ควิ ทู เอส จํากดั / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ให 
บริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภณัฑและหมึกพิมพ 

2532 - 2545 ผูจัดการขายแผนก
เคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑ 

บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัท 
(%) 1/

 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10. นายสุพจน เธียรวุฒิ 
กรรมการและกรรมการอิสระ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พ.ย. 2559 

50 - ปริญญาเอก Electronic Engineering The 
University of Tokyo ญี่ปุน 

- ปริญญาโท Information and Computer Sciences 
Toyohashi University of Technology ญี่ปุน 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุนที่ 195 ป 2557 

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors 
(FND) รุนที่ 20  ป 2548 

- - 2559 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดบัเพลิง 

2559 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2557 - ปจจุบัน ผูอํานวยการโครงการรวมมือ

ระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร
กับภาคอุตสาหกรรม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน) 

2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูฟนิกซอินโนเวช่ัน จํากัด 
2558 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรรวจสอบ 
บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ 

2555 - 2557 ผูชวยอธิการบดี  (ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ยุทธศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

2557 - 2557 รองกรรมการผูจัดการสายงาน
กลยุทธองคกร 

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 

2550 - 2554 ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
2547 - 2550 ผูอํานวยการสายงานวางแผน

กลยุทธองคกร 
บริษัท ทีทีแอนดที จํากดั (มหาชน) 

2547 - 2550 กรรมการผูจัดการ บริษัท ทีทแีอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด 
2547 - 2550 กรรมการ บริษัท ทริปเปล ที โกลบอลเน็ท จํากัด 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัท 
(%) 1/

 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 
ผูอํานวยการสายงานบริหารทั่วไป 
เลขานุการบริษัท และผูชวย
กรรมการผูจัดการ (กํากับดแูล
กิจการ) 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 ม.ค. 2557 

51 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

- หลักสูตร How to Develop a Risk 
Management (HRP) รุนที่ 8 ป 2558 

- หลักสูตร Company Secretary Program 
(CSP) รุนที่ 72 ป 2559 

- หลักสูตร Company Reporting Program 
(CRP) รุนที่ 16  ป 2559 

- หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) 
รุนที่ 36  ป 2559 

0.20% - 2559 - ปจจุบัน 
2558 - ปจจุบัน 

 
 
 
 

2557 - 2558 
2556 - 2556 
2548 - 2556 

เลขานุการบริษัท 
ผูอํานวยการสายงานบริหาร
ทั่วไป และผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ  (กํากับดูแลกิจการ) 
ผูจัดการทั่วไป (สายงาน
สนบัสนุน) 
ผูจัดการทั่วไป 
หัวหนาวางแผนนโยบาย
และทรัพยากรบคุคล 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
และตดิตั้งระบบดับเพลิง 
 
 
 
บริษัท  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน 

12. นายวิศษิฏ วชิรลาภไพฑูรย 
ผูอํานวยการสายการเงิน 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 16 มี.ค. 2559 

42 - บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

- นิติศาสตรบัณฑิต นิตศิาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

- บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- Graduate Diploma Global 
Entrepreneurships & E-commerce York 
College of Information & Technology, 
Ontario, Canada 

0.02% - 2559 -  ปจจุบัน 
 

2555 – 2559 
 

2552 - 2555 

ผูอํานวยการสายงานการเงิน 
เจาหนาที่บริหารสายงาน
บัญชีและการเงิน 
ผูจัดการฝายตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดบัเพลิง 
บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สวอท ออดิท จํากัด 

หมายเหตุ : 1/ สัดสวนการถือหุนในบริษัท ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย อางอิงขอมูลการปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 (รายละเอียดตามสวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน) 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  
 

2.   รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท  

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน  
 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นางวรินกาญจน  ธีระอัมรานนท 
ผูอํานวยการสายงานบริหารทั่วไป 
เลขานุการบริษัท และ ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ  (กํากับดูแลกิจการ)                    
วันที่ไดรับแตงตั้ง 29 ก.พ. 2559 

51 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ    สาขา
การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

- หลักสูตร How to Develop a Risk 
Management (HRP) รุนที่ 8 ป 2558 

- หลักสูตร Company Secretary 
Program (CSP) รุนที่ 72  ป 2559 

- หลักสูตร Company Reporting 
Program (CRP) รุนที่ 16 ป 2559 
หลักสูตร Effective Minute Taking 
Plan (EMT) รุนที่ Class 36  ป 2559 

0.20% - 2559 – ปจจุบัน 
2558 - ปจจุบัน 
 
 
 
2557 - 2558 
 
2556 - 2556 
2548 - 2556 

เลขานุการบริษัท 
ผูอํานวยการสายงาน
บริหารทั่วไป และผูชวย
กรรมการผูจัดการ (กํากับ
ดูแลกิจการ) 
ผูจัดการทั่วไป  (สายงาน
สนับสนุน) 
ผูจัดการทั่วไป 
หัวหนาวางแผนนโยบาย
และทรัพยากรบคุคล 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
และตดิตั้งระบบดับเพลิง 
 
 
 
 
บริษัท  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน 

หนาที่ความรบัผดิชอบของเลขานกุารบริษทั 

1) ดูแลและใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกคณะกรรมการและผูบริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ท่ีคณะกรรมการจะตองทราบ  
2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของบริษัท รวมท้ังประสานงานใหมี

การปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมดังกลาว  
3) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก  

3.1)  ทะเบียนกรรมการ 
3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท  
3.3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน 

4) การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารท่ีมีหนาท่ีรายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูท่ีเก่ียวของใหบริษัททราบ)  
5) ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหคณะกรรมการแตงต้ังเลขานุการบริษัทคนใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ี และใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหนาท่ีแทนในชวงเวลาดังกลาว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

3. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบริษัท/หนวยงานที่เกี่ยวของ  

รายช่ือ บริษัท 

บริษัท/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

   บ
ริษั

ท ห
าญ

เอ็น
ยิเนี

ยร
ิ่ง จํ

ากั
ด 

   บ
ริษั

ท ช
าญ

ณร
งค

 โฮ
ลด

ิ้ง ก
รุป

 จํา
กัด

 

   บ
ริษั

ท บ
าน

เนิน
ปา

ย จํ
ากั

ด 

   บ
ริษั

ท ม
าเธ

อร
แล

นด
 พร

็อพ
เพอ

รต
ี้ จํา

กัด
 

   บ
ริษั

ท ส
รอ

ยส
วรร

ค จํ
ากั

ด 

   บ
ริษั

ท ร
าช

ธา
นีล

ิสซิ่
ง จํ

ากั
ด (

มห
าช

น) 

   จุ
ฬา

ลง
กร

ณม
หา

วิท
ยา

ลัย
 

   บ
ริษั

ท บ
ลูฟ

นิก
ซอ

ินโน
เวชั่

น จํ
ากั

ด 

   บ
ริษั

ท เ
อที

พี 3
0 จํ

ากั
ด (

มห
าช

น) 

   บ
ริษั

ท ทิ
สโก

 ไฟ
แน

ลเชี
ยล

กรุป
 จํา

กัด
 (ม

หา
ชน

) 

   บ
ริษั

ท เ
ค.ที

.เอ
สเต

ท จํ
ากั

ด 

  บ
ริษั

ท ร
ักษ

าค
วาม

ปล
อด

ภัย
 พีจี

เอส
 จํา

กัด
 

   บ
ริษั

ท พ
ิพัฒ

น พ
ร็อ

พเพ
อร

ตี้ จํ
ากั

ด 

   บ
ริษั

ท พ
ิพัฒ

นร
ุงเร

ือง
 จํา

กัด
 

   บ
ริษั

ท ม
ารว

ย ท
าว

น จํ
ากั

ด 

   บ
ริษั

ท ม
ิตร

 อิน
ชัว

รัน
ซ โ

บร
กเก

อร
 จํา

กัด
 

   บ
ริษั

ท ยู
.ลัค

กี้ จํ
ากั

ด 

   บ
ริษั

ท แ
ลน

ดแ
อน

ดวิ
ว จํ

ากั
ด 

    
บร

ิษัท
 พีจี

เอส
 เซ

อร
วิส

 จํา
กัด

 

1. นายถกล  นันธิราภากร X , /      /              
2. นายวิรัฐ  สุขชัย / , // , ///                    
3. นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน / , // // / / / /               
4. นางวลีรัตน  เช้ือบุญชัย / , // , ///      

              
5. นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย / /                   
6. นายโสตถิธร  มัลลิกะมาส /       ///             
7. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน /          /// / / / / / / / / / 
8. นางวรินกาญจน  ธีระอัมรานนท ///                    
9. นายวสันต  นันทขวาง /, //, ///                    
10. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร /, //, ///                    
11. นายสุพจน เธียรวุฒิ /       /// / /           
12. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย ///                    

หมายเหตุ :  X  =  ประธานกรรมการ /  =  กรรมการ       //  =  กรรมการบริหาร ///  =  ผูบริหาร  

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทยอย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-เอกสารแนบ- 
  



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย  

- ไมมีบริษัทยอย  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - เอกสารแนบ 2 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกีย่วกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน 

และหัวหนางานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เอกสารแนบ- 
  



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน 

บริษัทใชบริการหนวยงานภายนอก (Outsource) ไดแก บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งไดมอบหมายใหบุคคลดังตอไปน้ี เปนหัวหนางานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท  

ช่ือ-นามสกุล /  

วันท่ีไดรับการแตงตั้ง /  
ตําแหนง 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นางสาวชลฎา ธีระพัฒนานนท 
 วันที่ไดรับแตงตั้ง  
 26 กุมภาพันธ 2559 
 Senior Internal Audit Manager  

47 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บัญชีมหาบณัฑิต 
สาขาการบัญชีการเงิน   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ดานการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต 

สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย เลข
ทะเบียน 4994 

 

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / 
ประกาศนียบัตร 

 โครงการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตรดานการ
ตรวจสอบภายใน รุนที่ 3 

 หลักสูตร COSO 2013 

-ไมมี- -ไมมี- 2553 - ปจจุบัน 
 
2548 – 2553 
 
2540 - 2548 
 
 
 
 
2534 - 2539 

Senior Manager 
 
Manager 
 
Accounting and 
Finance Department 
Manager 
 
 
Audit Manager 

- Ultima Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจ 

ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 

- Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos 

 Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษา  
- Sensient Technologies (Thailand) 

Ltd. / ธุรกิจนําเขา สงออก และขาย 

เคมีภัณฑ เคร่ืองหอม สี เคร่ืองปรุงรส  
ที่ใชในการผลิตอาหาร เคร่ืองสําอาง  
ยา และใหบริการดานเทคนิค 

- Amex Team Advertising Group / 

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

ธุรกิจตรวจสอบบัญชี 
 
 
 
 
 
 

- เอกสารแนบ 3 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  

ช่ือ-นามสกุล /  

วันท่ีไดรับการแตงตั้ง /  
ตําแหนง 

อาย ุ

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2. นางสาวสุวิมล เที่ยงแท 
 วันที่ไดรับแตงตั้ง  

26 กุมภาพันธ 2559 
 Senior Internal Audit Manager  

47 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บัญชีมหาบณัฑิต   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย    

เลขทะเบยีน 7069 

 

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / 
ประกาศนียบัตร 

 หลักสูตร COSO 2013 
 

-ไมมี- -ไมมี- 2553 - ปจจุบัน 

 
2543 - 2553 

2534 - 2542 

 

 

Senior Manager 

 
Partner 

Assistant Accounting 
Supervisor 

 

- Ultima Advisory Co., Ltd. /  

ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 

- บริษัท สวอท แอดไวเซอร่ี เซอรวิส จํากัด / 
ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและวางระบบบญัชี  

- บริษัท 41ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) /จํากัด41 
/ ธุรกิจผลิตและจําหนายส ี

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

- ไมม ี- 

 

- เอกสารแนบ 3 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกีย่วกับรายการประเมนิราคาทรพัยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เอกสารแนบ- 
  



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน  

- ในป 2559 บริษัทไมมีรายการประเมินราคาทรัพยสิน  

- เอกสารแนบ 4 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-เอกสารแนบ- 
  



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559) 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ทานผูถือหุน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  ประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 
3 ทาน ดังน้ี 

1. ดร.ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท  ใหมีการรายงาน
ทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ  มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล  มีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบ
บัญชีของบริษัท  พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทใหมีความถูกตอง ครบถวน และมีการปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ   

โดยมี นายวิศิษฏ  วชิรลาภไพฑูรย  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ปฏิบัติหนาท่ีภายใตขอบเขตหนาท่ี และความ
รับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในระหวางป  2559  คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 7 คร้ัง  ซึ่งกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทาน
ไดเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน  และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม หารือ แลกเปล่ียนขอคิดเห็นกับ
ผูบริหาร  ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ  โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัท  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจําป 2559 ท่ีตรวจสอบโดย บริษัท  
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดยไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูบริหารและผูสอบบัญชี
ในเร่ืองความถูกตอง  ครบถวน  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย อยางถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ  รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือได 
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ   

2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
ระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล โดยไดรับรายงานจากผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาสท่ีจัดทําโดยผูตรวจสอบภายใน จาก บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอร่ี จํากัด  เพ่ือประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีจะสงเสริมใหบรรลุวัตถุประสงค ท้ังในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
นโยบายบริษัท 

 

 

 - เอกสารแนบ 5 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559) 

3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
รวมถึงการเปดเผยขอมูลรายการดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการท่ีสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุด
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท  รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวนและเพียงพอ  เปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

4. การสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  รวมถึง
การปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัท และขอผูกพันท่ีบริษัทมีไวกับบุคคลภายนอก  ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไมพบประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญในเร่ืองการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

5. การพิจารณาคัดเลือก  เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559  เพ่ือนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท ใหขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559  ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว  เห็นควร
เสนอแตงตั้ง นายชวาลา  เทียนประเสริฐกจิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4301  ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3356  นายชูพงษ สุรชูติกาล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4325  และ/หรือ นาง
นิสากร ทรงมณี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5035  จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีประจําป  2559 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา ในรอบป 2559  บริษัทมีระบบการกํากับดูแลกิจการและมีการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม  การจัดทํารายงานทางการเงินแสดงขอเท็จจริงในสวนท่ีเปนสาระสําคัญครบถวน  ถูกตองตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และการเปดเผยขอมูลเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ  มีการบริหาร
ความเส่ียงท่ีอยูในระดับท่ียอมรับได  และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอกําหนดและขอผูกพันตางๆ และมีการเปดเผย
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันอยางถูกตอง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ดําเนินงานท่ีสอดคลองและอยูภายใตระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   ไมพบรายการผิดพลาดท่ีมีสาระสําคัญท่ีจะกระทบ
ฐานะการเงินของบริษัท    มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจอยางตอเน่ือง  ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 

 

        .................................................... 
           ( ดร.ถกล       นันธิราภากร ) 

            ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 - เอกสารแนบ 5 - 


