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หนา 1
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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
วิสัยทัศน
เปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น และ
ระบบพิมพดิจิทัลในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน
พันธกิจ
• สรางความพึงพอใจใหลูกคาดวยสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีนําหนา และการจัดการธุรกิจที่
เปนเลิศ
• เชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค า และศั ก ยภาพของพนั ก งาน และมุ ง มั่ น ที่ จ ะสร า งบรรยากาศการทํ า งานที่ มี ค วามสุ ข
กระตือรือลน มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหแกทีมงานที่มีความสามารถรอบรู บนหลักการ
ของความถูกตองเที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ
• สรางผลตอบแทนที่ดีตอ ผูถอื หุน และขยายธุรกิจใหเติบโตตอเนื่องอยางยั่งยืน
• สรางคุณคาระยะยาว และเสริมคุณภาพชีวิตใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ภายใตการบริหารจัดการอยาง
สุขมุ รอบคอบ และบรรษัทภิบาลที่ดี
คานิยมองคกร
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
• มุงเนนการบริหารงานโดยการสรางความสัมพันธที่ดีกบั ลูกคาหลักอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
• เพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคาและเพิ่มจํานวนผลิตภัณฑในผลิตภัณฑระบบวิศวกรรมความปลอดภัย
ระบบทําความเย็น และระบบพิมพดิจิทัล เพื่อเพิ่มทางเลือกและรองรับความตองการของลูกคาไดครบทุกกลุม
มาตรฐานของสินคา
• ขยายฐานลูกคารับเหมางานโครงการ กลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจไปยังลูกคาขนาดกลาง
และขนาดยอม ลูกคากลุมผูใชงานโดยตรงมากขึ้น
• ขยายการจําหนายสินคาไปยังกลุมประเทศเพือ่ นบาน เชน พมา เวียดนาม กัมพูชา เปนตน
• มุงเนนใหมีการติดตามดูแลลูกคากลุมงานโครงการ ติดตอประสานงานผูออกแบบโครงการ เนนการจําหนาย
สินคาที่บริษัทเปนเจาของตราสินคาเอง และสินคาที่เปนตัวแทนจําหนายใหมากขึ้น
• รักษาระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานสากล และปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง
• สรางคานิยมรวมกัน (Shared Value) ภายในองคกร เพื่อใหบริษัทมีวฒ
ั นธรรมการทํางานที่ดี
• สรางองคกรใหเกิดการเรียนรู เพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่จะขับเคลื่อนบริษัทไปสูความสําเร็จ
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)) ซึ่งเริ่มตนจากการ
เปนสวนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด ตอมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสรางการบริหารงานแบบครอบครัวสู
การบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท ไฟรวิคเตอร
จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยกลุมนามสกุลชาญณรงค1 และคุณวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเปนอดีตผูบริหารเดิม
ของ บ.หาญฯ ในสายงานขายวาลวและอุปกรณดับเพลิง บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑ
วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และใหบริการติดตั้งระบบดับเพลิง
งานโครงการ ตอมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2546, 24 กรกฎาคม 2549 และ10 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเปน 3 ลานบาท , 4 ลานบาท และ 65 ลานบาทตามลําดับ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ในป 2546 บริษัทฯ ไดเริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มแผนกงานขายโครงการ ซึ่งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง
ระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบดับเพลิงดวยน้ํา ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบ
สัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญ มุงเนนการรับงานโครงการที่มี
ขนาดไมใหญมากนัก เชน โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในป 2548 เพิ่มผลิตภัณฑระบบดับเพลิงอัตโนมัตดิ ว ยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) และ FM2002 ในป 2550 บริษัทฯ ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Outstanding Distributor Award
จาก NIBCO Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และในป 2552 บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน

1
2

กลุมนามสกุลชาญณรงค ประกอบดวย นางประยูรศรี ชาญณรงค นางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน และนายเจน ชาญณรงค
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เปนระบบดับเพลิงดวยสารสะอาด ซึง่ ไดรบั การรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใชสารเคมีชนิดที่ไมทําความเสียหายตอ
อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณอเิ ลคทรอนิกส 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 ปที่ผา นมา สรุปไดดังนี้
ป 2556

- บริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบ Air Sampling Detector (ASD) ซึ่งเปน
ระบบตรวจจับควันความไวสูง จาก WAGNER ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
- บริษัทไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณเปนผูใหความรวมมือกับประเทศไทยในการลด และ เลิกใชสาร
ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม

ป 2557

- บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ 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
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปรสภาพ
จากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ลานบาท เปน 175 ลานบาท
โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 45,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 1 บาท เสนอขายใหแกประชาชน
เปนครั้งแรก (IPO) พรอมกับการนําหุนของบริษัทเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย mai
- วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริ ษั ท ได จ ดทะเบี ย นแปรสภาพเป น บริ ษัท มหาชนจํ า กั ด โดยใช ชื่ อ ว า
“บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)”
- วันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
ที่ตราไวของบริษัท จากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท ซึง่ บริษัทจะมีจาํ นวนหุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
จาก 175,000,000 หุ น เปน 350,000,000 หุน และอนุ มัติก ารเสนอขายหุ น ที่ อ อกใหม ทั้ ง หมดของ
บริษัทใหแกประชาชนเปนครั้งแรก ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว เพิ่มขึ้นจากจํานวน
45,000,000 หุน เปน 90,000,000 หุน โดยบริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวตอ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557
- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ(mai)
และเริ่มทําการซื้อขายโดยมีหนุ จดทะเบียนจํานวน 350,000,000 หุน

ป 2558

- บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงดวยกาซ ของ SIEX ประเทศ
ราชอาณาจักรสเปน
- บริษัทฯ ไดมีการเริ่มดําเนินการขยายตลาดสินคาไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศราชอาณาจักร
กัมพูชา

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หนา 4

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

- บริ ษั ท ฯ มี ก ารจั ด ตั้ ง ฝ า ยขายโครงการป โ ตรเคมี ค อล ขึ้ น เพื่ อ เป น การเพิ่ ม ช อ งทางการจํ า หน า ย
ผลิตภัณฑระบบปองกันอัคคีภยั เต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก
- บริษัทฯ นําระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP มาใช
ในการจัดการ โดยเชื่อมโยงการทํางานทุกระบบ ลดกระบวนการทํางาน ชวยใหการรายงานผลทาง
บัญชีมีความถูกตอง แมนยํา และทันตอเวลา อีกทั้งสามารถวิเคราะหขอ มูลไดฉับไวมากยิ่งขึ้น
ป 2559

- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถอื หุนครั้งที่ 1/2559 มีมติใหซอื้ และรับโอนกิจการทั้งหมด
ของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business
Transfer) และการเขาลงนามในสัญญาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทฯ ชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคา
หุนสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุนละ 2.62 บาทตอหุนบริษัทจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน
234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.5 บาท ใหแกกลุมผูถือหุนของบริษัท ชิลแมทช จํากัด แทน
การชําระดวยเงินสด
- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
(มหาชน) เป น บริ ษั ท หาญ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง โซลู ชั่ น ส จํ า กั ด (มหาชน) และได เ ปลี่ ย นแปลงชื่ อ ย อ
หลักทรัพยของบริษัทฯ จาก “FIRE” เปน “HARN” ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (มีผลตั้งแต
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559) เพื่อรองรับการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด
และบริษัทยอย ตามมติทปี่ ระชุมวิสามัญผูถอื หุนครั้งที่ 1/2559

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หนา 5

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

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสรางรายได
ภายหลังการรับโอนกิจการ

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับ
อากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น และการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบการพิมพดิจิทัลโดยมี
สินคาหลากหลายมากกวา 13,000 รายการ ภายใตตราสินคาที่มีชื่อเสียงมากกวา 60 ตราสินคา ซึ่งในจํานวนนี้ เปนตรา
สินคาที่บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย 45 ตราสินคา และเปนตราสินคาที่บริษัทเปนเจาของเองอีก 6 ตรา
สิน คา นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ ยัง เปน ผูใ หบ ริก ารติ ดตั้ งงานโครงการระบบตา งๆ เช น ระบบโฟมดับ เพลิง (Foam Fire
Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงาน
วิศวกรผูเชี่ยวชาญของบริษัทฯ
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ สําหรับป 2557 - 2559 มีรายละเอียดดังนี้
ป 25591)
ลานบาท รอยละ

ประเภทรายได

ป 2558
ลานบาท
รอยละ

ป 2557
ลานบาท
รอยละ

รายไดจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และ

546.09

82.40

525.96

90.23

537.64

92.15

48.53

7.32

41.58

7.13

34.40

5.90

23.97

3.62

-

-

-

-

26.93

4.06

-

-

-

-

645.52

97.40

567.54

97.36

572.04

98.05

รายไดอื่น 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

งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
2. ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และ
ระบบสุขาภิบาล
3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น 2)
4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล

3)

รวมรายไดจากการขายและบริการ

หมายเหตุ:

1)
2)
3)
4)

อางอิงขอมูลจากงบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น รับรูรายไดตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล รับรูรายไดตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559
รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายทรัพยสิน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายหลักทรัพย รายไดจากการ
ชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน เปนตน

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 6

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

2.2

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงเปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปองกัน เตือนภัย และเพื่อควบคุมเพลิงและควันไฟ
ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงที่บริษัทฯจัดจําหนายประกอบดวย วาลวและขอตอซึ่งเปนอุปกรณที่ใชติดตั้งในระบบปองกัน
อัคคีภัย โดยวาลวชวยในการเปดหรือปดน้ําของระบบดับเพลิงที่ติดตั้งอยูกับทอน้ําของระบบดังกลาว เชน วาลวควบคุม
การไหลของน้ําในระบบ วาลวเปดปดน้ําเมื่อตองการซอมบํารุงรักษาระบบ วาลวปองกันน้ํายอนไหลกลับ เปนตน สําหรับ
อุปกรณดับเพลิง เปนอุปกรณที่เปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมที่ใชงานคูกบั อุปกรณหลักในระบบดับเพลิง เพื่อใหระบบ
ดับเพลิงใชงานไดอยางสมบูรณ และรวมถึงอุปกรณตางๆ ที่ชวยในการปองกันเพลิงไหม เชน ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง สาย
ฉีดน้ําดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เปนตน
นอกจากนี้บริษัทใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญ
ติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาที่จําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตาม
มาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแลว

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 7

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

2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น

ผลิตภัณฑระบบทําความเย็นเปนอุปกรณในระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาเพื่อทําการแชแข็งหรือลดอุณหภูมิ
ของสินคาซึ่งตองการการควบคุมอุณหภูมิที่คงที่ โดยทั่วไประบบทําความเย็นสามารถลดอุณหภูมิไดตั้งแต -30°C ถึง +25°C
บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบทําความเย็นอยางครบวงจร รายละเอียดปรากฎตามแผนภาพวงจรระบบทําความเย็น
ซึ่งประกอบดวย คอยลรอน (Condenser) คอยลเย็น (Evaporator) อุปกรณควบคุมการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ (DOD)
เปนตน และในระบบทําความเย็นยังมีวาลวซึ่งเปนอุปกรณท่ีสําคัญ ที่ชวยในการเปดหรือปดของเหลวและความดันของ
ระบบทําความเย็น นอกจากนี้บริษัทฯ ไดออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Units) โดยการประกอบรวม
อุปกรณและหลักการระบบทําความเย็นตางๆเปนหนวยผลิตภัณฑหนึ่ง ซึ่งสามารถใชติดตั้งระบบหองเย็นหรือระบบขนสง
สินคาไดทนั ที

คอยลเย็น (Evaporat

เกจวัดความดัน
และเทอรโมมิเตอร

คอยลรอน
(Compressor)

วาลว

คอมเพรสเซอร
(Compressor)

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

อุปกรณแยกน้ํามันหลอลื่น

หนา 8

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

3. ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล

ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ เปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปรับทั้งอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากาศใหอยูใน
อุณหภูมิ และ/คุณภาพที่เหมาะสม โดยทั่วไประบบปรับอากาศสามารถปรับอุณหภูมิไดตั้งแต 22°C ถึง 25°C ในขณะที่
ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลเปนอุปกรณในระบบอาคารไดแก ระบบประปา ระบบทอระบายน้ําทิ้ง และระบบทอระบาย
อากาศ เปนตน บริษัทจัดจําหนายผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ไดแก วาลว ซึ่งเปนอุปกรณที่ชวย
ในการเปดหรือปดของเหลวและความดันของระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลที่ติดตั้งอยูกับทอของระบบดังกลาว
นอกจากนี้ ในระบบสุขาภิบาล และปรับอากาศ ยังมีอุปกรณที่เปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมที่สําคัญ ไดแก ทอทองแดง
ขอตอ และสวิตช (Flow Switch) เปนตน
4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล

ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลสําหรับบรรจุภัณพ ไดแก เครื่องพิมพวันหมดอายุ เครื่องพิมพขอความบนบรรจุ
ภัณฑ เครื่องปอนชิ้นงาน อุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตาง ๆ เปนตน เครื่องพิมพท่ีบริษัทจัดจําหนายเปน
เครื่องพิมพที่ใชเพื่อการพิมพรหัส (coding) ไดแกวันหมดอายุและขอความตางบนบรรจุภัณฑ อาทิเชน ลอตการผลิต เปน
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 9

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

ตน ซึ่งสามารถพิมพไดบนบรรจุภัณฑที่เปนขวดพลาสติก ขวดแกว กระปองโลหะ อลูมิเนียม กลองกระดาษ กระดาษผิวมัน
ซองพลาสติก ฟอลยอลูมิเนียม ถวยพลาสติกและอื่นๆ ดวยเทคโนโลยีหลายชนิดเชน ชนิดเลเซอรไมใชหมึก ชนิดพิมพดวย
หมึกโดยไมสัมผัสพื้นผิว ชนิดพิมพผานริบบอนหมึก ชนิดตลับหมึก เปนตน โดยครอบคลุมรวมถึงการบริการติดตั้งเครื่อง
การฝกอบรมเครื่อง การบริการหลังการขาย และบํารุงรักษา เปนตน นอกจากนี้ยังจัดจําหนายเครื่องพิมพ 3 มิติ และ
ใหบริการพิมพ สําหรับสรางชิ้นงานจากไฟลดิจิตัล การออกแบบบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ สําหรับหลายกลุมอุตสาหกรรม
เชน ทันตกรรม อุปกรณชวยฟง จิวเวลลี่ ยานยนต ฯลฯ
รายละเอียดกลุมผลิตภัณฑและบริการ ปรากฎดังนี้
1.

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
1.1) วาลวระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) ใชสําหรับติดตั้งในระบบปองกันอัคคีภัย โดยเปนวาลวที่
ไดรับการรับรองใหใชสําหรับระบบปองกันอัคคีภัยเทานั้น และไดรับการรับรองมาตรฐานจาก UL/FM มี
คุณสมบัติสามารถทนแรงดันขณะใชงาน (working pressure) ไดไมนอยกวา 175 psi (pound per square
inch หรือแรงปอนดตอตารางนิ้ว) ประกอบดวย วาลวประเภทตางๆ ตัวอยางเชน
วาลวประตูน้ํา (OS&Y Gate Valve)

วาลวกันกลับ (Check

วาลวปกผีเสื้อ (Butterfly Valve)

บอลวาลว (Ball Valve)

โกลบวาลว (Globe Valve)

1.2) ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสําหรับเปนขอตอเพื่อเชื่อมทอในระบบดับเพลิง โดยไมตองใช
เครื่องเชื่อมไฟฟาในการเชื่อมทอ สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของทอและอาคาร
เพราะถูกออกแบบมาใหรองรับการเคลื่อนตัว และการหันเหของทอได
Coupling

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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1.3) ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler) ใชในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อปองกันทรัพยสิน และชีวิตอัน
อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย มีคุณสมบัติดับเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยไมตองมีคนควบคุม สามารถควบคุมเพลิงไหม
ที่เกิดขึ้นไดทันทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทําใหเพลิงไหมหยุดการขยายตัวลุกลาม มีควันไฟนอยลง และเกิด
ในพื้นที่จํากัด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะทําใหคนในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการอพยพหนีไฟ

1.4) ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณภายใน
1.4.1) ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เปนตูสงน้ําดับเพลิง มี
ลักษณะเปนตูสีแดง ดานหนาเปนกระจก ที่สามารถเปด หรือทุบ
ใหแตก เพื่อนําอุปกรณชวยเหลือออกมาไดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
1.4.2) วาลวสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Valve) เปนวาลวจายน้ําออก
จากระบบทอสูภายนอก
1.4.3) ชุดสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Station) ไดแก
สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบผาใบ
(Fire Hose Rack)

สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบมวน
(Fire Hose Reel)

ใชสําหรับดับเชื้อเพลิงประเภทที่เปนสารประกอบของธาตุคารบอน เชน ไม กระดาษ ผา ขยะ เปนตน มี
คุณสมบัติดับเพลิง โดยอาศัยมานของความเย็นเขาไปดึงเอาความรอนออกจากวัสดุเชื้อเพลิง จนกระทั่งถึง
จุดที่ไมสามารถติดไฟได
ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคา “Spark” (สปารค) สําหรับผลิตภัณฑชุดสายฉีดน้ําดับเพลิง
1.4.4) หัวรับน้ําดับเพลิง (Fire Department Connection) เปนอุปกรณรับ
น้ํา จากภายนอกอาคาร หรือรถดับเพลิง เพื่อจายเขาไป ในระบบ
ดับเพลิงภายในอาคาร
1.4.5) เครื่องดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เปนเครื่องดับเพลิงใช
ติดตั้งไวภายในอาคารหรือนอกอาคาร ควบคูกับระบบดับเพลิงอื่นๆ
มีคุณสมบัติ ใชดับเพลิงเบื้องตนในขณะเพลิงเริ่ม ลุกไหม แบงเปน
ประเภทหลักๆ ได 6 แบบ (ตามประเภทของสารที่บรรจุในเครื่อง
ดับเพลิง) ประกอบดวย
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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(1) ผงเคมีแหง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง
ประกอบด ว ยผงเคมี ห ลายชนิ ด ซึ่ ง ถู ก อั ด ด ว ยแรงดั น เข า ไป
สามารถดับเพลิงประเภท A B C หรืออาจดับเพลิงประเภท D
ไดหากบรรจุผงเคมีพิเศษ ราคาถูก หาซื้องาย ใชสําหรับพื้นที่
ทั่วไป เชน สํานักงาน บานพักอาศัย
(2) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) บรรจุในถังสีแดง ปลายสายฉีดมี
ลั ก ษณะเป น กรวย ก า ซที่ ฉี ด ออกมาเป น ไอเย็ น จั ด คล า ย
น้ํ า แข็ ง แห ง ลดความร อ นของไฟได ไม ทิ้ ง คราบสกปรก
สามารถดับเพลิงประเภท B C เหมาะสําหรับการใชงานในหอง
เครื่องจักร สายการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ หองเครื่องไฟฟา
เปนตน
(3) น้ํา (Water) บรรจุในถังแสตนเลส สามารถดับเพลิง ประเภท A
เหมาะสําหรับการดับเพลิงกลางแจงทีไ่ มมีสื่อ นําไฟฟา
(4) โฟม (Foam) บรรจุในถังสแตนเลส เมื่อฉีดออกมาจะเปนฟอง
โฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงที่ลุกไหม จึงสามารถดับเพลิงไดประเภท
A B ได แตไมสามารถนําไปดับเพลิงประเภท C ไดเพราะเปน
สื่อนําไฟฟา เหมาะสําหรับดับเพลิง ในภาคอุตสาหกรรม หรือ
ดับเชื้อเพลิงประเภททินเนอร และสารระเหยติดไฟ
(5) เคมีเปยก สําหรับหองครัว (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุใน
ถังแสตนเลส สามารถดับเพลิงประเภท K เหมาะกับใช ใน
หองครัว เนื่องจากสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันทอดได
(6) ฮาโลตรอน (Halotron-1) บรรจุในถังสีแดง หรือ สีเขียว ภายใน
บรรจุสารสะอาด หรือฮาโลตรอนวัน เมื่อฉีดแลวจะระเหยไปเอง
ไมทิ้งคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท A B C เหมาะ
สําหรับการใชงานในหองคอมพิวเตอร คลีนรูม หองไฟฟา หอง
เก็บอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ บริ ษัทเปนเจาของ ตราสินค าเครื่องดับเพลิ ง “Guardian” (การ เดี ยน) สํ าหรั บผลิ ตภัณฑ เครื่ อง
ดับเพลิง
1.5) สวิตชแจงสัญญาณ (Switch)
1.5.1) อุปกรณตรวจจับการไหลในเสนทอ (Flow Switch) เปนอุปกรณที่อยู
ในระบบดั บ เพลิ ง แบบท อ เป ย ก ทํ า หน า ที่ ส ง สั ญ ญาณมายั ง แผง
ควบคุมระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ในกรณีที่อุปกรณตรวจ
พบวามีการไหลในเสนทออันเกิดจากหัวกระจายน้ําดับเพลิงทํางาน
หรือมีการใชสายฉีดน้ําดับเพลิง
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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1.5.2) สวิตซตรวจจับความดัน (Pressure Switch) ใชตรวจจับความดันใน
ระบบท อ น้ํ า ดั บ เพลิ ง ในกรณี ที่ ค วามดั น เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ส ง
สัญญาณแจงไปที่หองควบคุม
1.5.3) ระฆังน้ํา (Alarm Gong) ใชสําหรับแจงเตือนภัยดวยเสียงเมื่อเกิด
เพลิงไหม มีคุณสมบัติสงเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม โดยใชการ
ไหลของน้ําเปนตัวขับเคลื่อนกลไก
1.6) ปมสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) ใชสูบน้ําเพื่อดับเพลิง
งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
บริษัทฯ มีบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire
Protection) ระบบปมดับเพลิง ระบบทอน้ําดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200 และระบบสัญญาณเตือนภัย
(Fire Suppression and Alarm Systems) สําหรับงานโครงการ ทั้งในอาคารและโรงงานตางๆ ที่มีแนวโนมความ
ตองการติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ตองมีการปรับปรุง ให
มีระบบปองกันอัคคีภัยที่ไดมาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนํา
สินคาที่จําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และการ
ทดสอบหลังติดตั้งระบบแลว รวมถึงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซึ่งในการติดตั้งระบบดับเพลิง จะมีการใช
วาลวและอุปกรณระดับเพลิง (สินคาตามขอ 1) รวมกับอุปกรณที่เกี่ยวของในระบบดับเพลิงตางๆ โดยรายละเอียด
งานโครงการในระบบดับเพลิง ปรากฎดังนี้
1. ระบบโฟมดับเพลิง เปนระบบที่มีการผสมระหวางน้ําและน้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate) เพื่อ
ดับเพลิง โดยใชหลักการสรางฟองโฟม หรือสรางผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพื่อกั้นออกซิเจนจากเชื้อเพลิง
โดยระบบโฟมดับเพลิงมีอุปกรณสําคัญ ไดแก
- ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบถุง (Bladder Tank) ใชบรรจุโฟมดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันได

- น้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate)
a) Aqueous Film Forming Foam น้ํายาโฟมที่ใชสําหรับดับไฟที่เกิดจากสารไฮโดรคารบอน
(Hydrocarbon) เชน น้ํามันดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน ไมเหมาะกับการดับไฟที่เกิด
จากสาร Polar Solvent (สารละลายที่มีน้ําเปนตัวทําละลาย) เชน ทินเนอร แอลกอฮอล
b) Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam น้ํายาโฟมที่ใชสําหรับดับไฟที่เกิดจากสาร
ไฮโดรคารบอน และสาร Polar Solvent
- หัวฉีด ขอตอตางๆ เชน อุปกรณฉีดโฟม วาลวควบคุม เปนตน
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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2. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยแกส ชนิดระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยแกส ไดแก
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ชนิดกาซคารบอนไดออกไซด (Co 2 )

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ชนิดกาซไนโตรเจน (N 2 )

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230

ทั้งนี้ ในการดําเนินงานโครงการตางๆ บริษัทฯ อาจทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพื่อปกปองความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบงาน โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแตละงานเปนคราวๆ ไป เชน การทํา
ประกันความเสียหายของสินคา/ทรัพยสินของผูวาจางในกรณีการติดตั้งระบบดับเพลิงในพื้นที่ที่มีการใชงาน อาทิ
คลังสินคาที่มีสินคาเก็บอยู เปนตน รวมถึงบริษัทฯ ไดเพิ่มการคุมครองถึงความบาดเจ็บทางรางกายตอลูกจางหรือ
ตัวแทนของผูวาจาง บริษัทฯ ใหบริการตามระยะเวลาที่กําหนด (Regular Service) โดยการเขาตรวจเช็คอุปกรณ
ที่จําหนายเมื่อครบตามกําหนด กรณีที่สินคาหรืออุปกรณนั้นที่ยังอยูในระยะประกัน หรืออยูในสัญญาบริการ ทั้งนี้
ในกรณีสินค าที่จําหนา ยใหลูกคา มีปญหา บริษัทฯ จะติดตอประสานงานกับ ผูจําหนายสินคาในต างประเทศ
พิจารณาสาเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมกัน เพื่อเจรจาเคลมประกันสินคาตามขอตกลงการรับประกันสินคา
กลาวคือ มีระยะเวลาประกันสินคาประมาณ 1-2 ป นับแตวันที่สินคาออกจากทาเรือของประเทศผูจําหนายสินคา
นั้นๆ
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2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
2.1 คอมเพรสเซอร (Compressor) ใชสําหรับอัดสารทําความเย็น (น้ํายาทําความเย็น) ในสถานะที่เปนไอ โดย
สร า งแรงดั น ส ง ไปตามท อ น้ํ า ยาที่ เ ป น ท อ ทองแดง ไปยั ง คอยล เ ย็ น คอยล ร อ น เอ็ ก แปนชั่ น วาล ว โดยมี
คอมเพรสเซอรเปนสวนประกอบหนึ่งในชุดคอนเด็นซิ่งยูนิต (Condensing Unit)

Piston

Scroll

Screw

2.2 คอยลรอน (Condenser) เปนอุปกรณควบแนนสารทําความเย็นที่มีความดันสูง และเปลี่ยนสถานะน้ํายาจาก
ไอใหกลายเปนของเหลว โดยการระบายความรอนออกจากน้ํายาดวยพัดลมระบายอากาศ ที่เรามองเห็นจาก
ภายนอกตัวคอยลรอน

2.3 คอยลเย็น (Evaporator) เปนอุปกรณระเหยสารทําความเย็นที่ความดันต่ํา และเปลี่ยนสถานะน้ํายา จาก
ของเหลวกลายเปนไอ โดยการพาความเย็นในตัวคอยลเย็นออกสูหองเพื่อทําใหอุณหภูมิในหองเย็นลงดวยพัดลม
ที่เรามองเห็นติดตั้งแขวนอยูบนเพดานในหอง
junior DF

comfort DP
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2.4 วาลวควบคุมระบบทําความเย็น ไดแก
• วาลวลดความดัน (Expansion Valve) ใชสําหรับลดความดัน
ของสารทํ า ความเย็ น ในคอยล เ ย็ น ซึ่ ง เป น การควบคุ ม
อุณหภูมิระเหย ในคอยลเย็นวาลวไดรับการออกแบบสําหรับ
การใชงานที่เฉพาะเจาะจง สําหรับงานอุณหภูมิระบบปรับ
อากาศ (Air Condition) งานหองเย็น (Cold Room) และงาน
หองเย็นจัด (Freezer Room)
• วาล วเป ด-ป ดไฟฟ า(Solenoid Valve) ถู กออกแบบมา
หลากหลายสําหรับการใชงานเฉพาะในโรงงานทําความเย็นที่ มี
ทุกแรงดันไฟฟาและทุกชวงความถี่ นอกจากนี้วาลวยังสามารถ
ออกแบบตามความตองการของลูกคาไดดวย
• วาล วป ด(BML) เป นวาล วแบบใช มื อ เป ด-ป ด ออกแบบมา
สําหรับติดตั้งในทอสารทําความเย็นดานของเหลว ดานดูด และ
ดานกาซรอนของระบบทําความเย็น วาลวสามารถเชื่อมตอกับ
ทอทองแดงดวยการเชื่อมหรือขันเกลียว
• บอลวาลว(GBC) เปนวาลวแบบใชมือ เปด-ปด ในการใชงาน
สารทํ าความเย็น สามารถไหลได ทั้ง สองทิศ ทางตามความ
ตองการ วาลว GBC ไดรับการออกแบบมาสําหรับติดตั้งใน
ทอที่มีความหนาแนนของประเก็นสูง และยังทําใหแรงดันที่
สูญเสียนอยลง มีการไหลของสารทําความเย็นสูงสุดเมื่อเปด
อยางเต็มที่ วาลว GBC ไดรับการออกแบบ
สําหรับการดําเนินงานในชวงอุณหภูมิที่กวางและไดรับการ
รับรองใหใชกับสารทําความเย็น fluorinated ใดๆ ก็ได วาลว
GBC มาตรฐานอาจถูกนํามาใชในการใชงานโดยใชสารทํา
ความเย็นแรงดันสูงรวมทั้ง R410A สําหรับการใชงาน CO2
สามารถใชไดกับความดันสูงสุดถึง 90 บาร (1300 psig)
ทั้งนี้ 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)
ตามมาตรฐานยุโรปเพื่อการใชงานที่ทนทานยาวนาน เพื่อความสะดวกในการบริการและติดตั้งงาย สามารถ
เลื อกได หลากหลายอุ ณหภูมิ เหมาะอย า งยิ่ งสํ าหรับ หอ งแชแ ข็ ง ห องเก็บ ความเย็ น ไฮเปอร มารเ ก็ ต
ซูเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ อุตสาหกรรมทําความเย็น ระบบปรับอากาศ หรือที่ตอ งการความประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ อุณหภูมิหองมีใหเลือกตั้งแต -30°C ถึง +25°C ความสามารถในการทําความเย็นตั้งแต 4 ถึง
112 กิโลวัตต หรือ 2 ถึง 50 hp

2.6 อุปกรณควบคุมการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ (DOD) เหมาะสําหรับการใชงานในหองเย็นทุกชนิดเพื่อเก็บ
รักษาสินคา ไมโครโพรเซสเซอรใน DOD จะชวยในการควบคุมอุณหภูมิ การจัดการพลังงาน และระดับ
ความชื้นในอากาศ รวมถึงความถี่ในการละลายน้ําแข็ง ใหเปนไปตามสภาวะการทํางานที่แทจริง โดยไมตอง
ปรับแตงคาใดๆใหยุงยากเหมือนอุปกรณควบคุมยี่หออื่นๆ ทําใหงายตอการนําไปใชงาน ดวยระบบควบคุมการ
ละลายน้ําแข็งอัจฉริยะที่แมนยํา รวมถึงการนําพลังงานที่เหลือในการละลายน้ําแข็ง (Latent Energy) มาใชให
เกิดประโยชน สงผลใหประหยัดคาใชจายดานพลังงานไดถึง 15 - 25%
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2.7 อุปกรณประหยัดพลังงาน ( INVERTER ) ชวยควบคุมความเร็วรอบของเครื่อง
คอมเพรสเซอรใหทํางานอยางตอเนื่อง ตามสภาวะโหลดการทําความเย็นที่เปนจริง ดวย
การควบคุมการทํางานอยางตอเนื่อง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทําความเย็น และ
ชวยลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในพื้นที่ทําความเย็น ทําใหอุณหภูมิ ณ จุดทําความเย็น
มีความแมนยํา สงผลใหระดับอุณหภูมิที่ตั้งไวมีความสม่ําเสมอ ทําใหสินคาที่จัดเก็บมี
คุณภาพดี และคงความสดไดยาวนาน สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดมากสูงสุดถึง
40% รวมทั้งยังชวยยืดอายุการใชงานของคอมเพรสเซอรใหนานขึ้น เพราะในขณะที่เริ่ม
ทํางาน คอมเพรสเซอรจะไมเกิดอาการฉุดกระชากแตอยางใด
3. ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล
3.1 วาลวเปดปดน้ํา ใชควบคุมการไหลของน้ําไมวาจะเปนการปด-เปด หรือปรับอัตราการไหลของน้ํา แบงเปน
ประเภทหลักๆ คือ
• วาลวประตูน้ํา (Gate Valve) ใชสําหรับปด-เปดน้ํา มีน้ําหนักมาก ใชเนื้อที่ในการ
ติดตั้ง เหมาะสําหรับใชในหองเครื่องสูบน้ํา หองปมน้ํ าดับเพลิง ใชภายนอก
อาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุมอัตราการไหล
• วาลวปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ใชสําหรับปด-เปดน้ํา มีน้ําหนักเบา ใชพื้นที่
นอยในการติดตั้ง ใชติดตั้งในอาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุม
อัตราการไหลของน้ํา
• บอลวาลว (Ball Valve) ใชสําหรับปด-เปดน้ํา เหมาะกับการใชกับทอขนาด
เล็ก สามารถปด-เปดน้ําไดทันที การรั่วซึมมีนอยกวาการใชวาลวประตูน้ํา
เนื่องจากหนาสัมผัสของวาลวปดสนิทกวา
• โกลบวาลว (Globe Valve) ใชสําหรับควบคุมอัตราการไหลของน้ําเปนวาลวที่ทําใหแรงดันของ
น้ําลดลงระหวางสวนหนาวาลวและสวนหลังวาลว
• วาลวปรับปริมาณน้ํา (Balancing Valve) ใชสําหรับปรับสมดุลของน้ํา
ในระบบปรับอากาศ เพื่อปรับอัตราการไหลใหได คาตามที่ตองการ มี
คุ ณ สมบั ติ ป รั บ ปริ ม าณน้ํ า ให ไ หลเข า เครื่ อ งส ง ลมเย็ น ในระบบปรั บ
อากาศใหตรงตามสถานะที่ออกแบบ
• วาล ว ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละปรั บ อั ต ราการไหลแรงน้ํ า อั ต โนมั ติ
(PICV) ใชสําหรับควบคุมการเปดปดน้ําเย็น และปริมาณอัตรา
การไหลของน้ําที่สงเขาเครื่องลมเย็นในระบบปรับอากาศ เพื่อให
เครื่องปรับอากาศ สงความเย็นไดตามที่ไดกําหนดไว
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ทั้งนี้ นอกเหนือจากการนําเขาและจัดจําหนายตราสินคาจากตางประเทศที่มีชื่อเสียง บริษัทฯ ยังเปนเจาของ
ตราสินคา “Valtec” (วาลวเทค) สําหรับผลิตภัณฑวาลวและผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
3.2 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอรโมมิเตอร (Thermometer)
3.2.1 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ใชสําหรับแสดงคาแรงดัน มีหนวยเปนแรงปอนดตอตารางนิ้ว (PSI)

และกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (kg/cm2) แบงเปนประเภทหลักๆ คือ

• เกจวัดความดันแบบมีน้ํามัน (Liquid Filled Gauge) เหมาะสําหรับติดตั้งใน
ที่ที่มีการสั่นสะเทือน ชวยลดแรงกระแทกของแรงดัน ทําใหยืดอายุการใช
งานใหนานขึ้น
• เกจวัดความดันแบบไมมีน้ํามัน (Non-Filled Gauge) เหมาะสําหรับติดตั้งทั่วไป
3.2.2 เทอรโมมิเตอร (Thermometer) ใชสําหรับวัดระดับอุณหภูมิหรือความรอน แบงเปนประเภทหลักๆ คือ
• เทอรโมมิเตอรแบบแทงแกว (Liquid-in-Glass Thermometer) ใชสําหรับวัด
อุณหภูมิทั่วไป มีคุณสมบัติขยายตัวของของเหลวเมื่อไดรับความรอน และ
หดตัวเมื่อคลายความรอนจะมีหนวยเปนองศาฟาเรนไฮต (F) และองศา
เซลเซียส (C)
• เทอรโมมิเตอรแบบไบเมทัล (BiMetal Thermometer) มีคุณสมบัติขยายตัว
ของโลหะ 2 ชนิด เมื่อไดรับความรอนโลหะทั้ง 2 ชนิด เกิดการขยายตัวไม
เทากัน โดยทั่วไป วัดอุณหภูมิอยูในชวง -75 C ถึง 550 C
(1)

Flow Switch ใชสําหรับตรวจจับการไหลของน้ํา มีคุณสมบัติปองกัน ความ
เสียหายของปมน้ํา เนื่องจากน้ําไมไหล โดยติดตั้งอยูในทิศทางเดียวกับการ
ไหลของน้ําในทอ

(2)

แผนกรองอากาศ (Aluminum Filter) แบบลางน้ําได สามารถกรองฝุน สิ่ง
สกปรกในอากาศ ชวยใหการระบายอากาศมีความสะอาดมากยิ่งขึน้ ใชสําหรับ
ปองกันฝุนและสิ่งสกปรกเขาไปอุดตันในเครื่องปรับอากาศ มีคุณสมบัติลางน้ํา
ได สามารถกรองฝุน สิ่งสกปรกในอากาศ ชวยใหการระบายอากาศมีความ
สะอาดมากยิ่งขึ้น

(3)

ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสําหรับเปนขอตอเพื่อเชื่อมทอใน
ระบบปรั บ อากาศ โดยไม ต อ งใช เ ครื่ อ งเชื่ อ มไฟฟ า ในการเชื่ อ มท อ
สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของทอและ
อาคาร เพราะถูกออกแบบมาใหรองรับการเคลื่อนตัว และการหันเห
ของทอได
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(4)

ทอทองแดงและขอตอทองแดง เหมาะสําหรับใชในงานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ ทุกชนิด
ทั้งนี้ทอทองแดงที่บริษัทฯ จัดจําหนายมีหลายประเภทและขนาด โดยมีทั้งทอตรง (ขนาด K, L ,M)
ทอมวน (Pancake coil) รวมถึงขอตอทองแดงชนิดตางๆ บริษัทเปนเจาของ ตราสินคา “Koppar”
(คอปปา) สําหรับผลิตภัณฑทอทองแดง

COPPER TUBE and PANCAKE

(5)

COPPER FITTING

BRAZING

น้ํายาสารทําความเย็น ทําหนาที่เปนสารตัวกลางสําหรับถายเทความรอนออกจากหองโดยสาร โดย
ดูดซึมความรอนเขาสูตัวเองในขณะที่ อุณหภูมิ และ ความดันต่ํา และ ถายเทความรอนออกจากตัวเอง
ในขณะที่ อุณหภูมิและ ความดันสูง
ทั้งนี้บริษัทเปนเจาของ ตราสินคา “Yuki” (ยูกิ) ซึ่งเปนตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑน้ํายาทําความเย็น
คือ
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4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล
4.1) เครื่องพิมพระบบ Ink Jet (CIJ – Continuous InkJet) ใชสําหรับพิมพวันที่ผลิต
วันที่หมดอายุ และลอตนัมเบอร ลงบนสินคาไดเกือบทุกประเภทเชน พลาสติก
โลหะ แกว กระจก อลูมิเนียม ฟลม กระดาษ ไม และไมสังเคราะห รวมถึงพื้นผิว
ตางๆ เชน พื้นผิวเรียบ ขรุขระ หรือ โคงเวา ทําใหเปนเทคโนโลยีการพิมพที่ปรับ
ใชงานไดหลากหลายและไดรับความนิยมสูง เหมาะสําหรับใชงานกับสายพาน
การผลิ ต อั ต โนมั ติ กึ่ ง อั ต โนมั ติ หรื อ ติ ด ตั้ ง ใช ง านร ว มกั บ เครื่ อ งจั ก รอื่ น
นอกจากนี้ ยังมี ขอ เด นคื อ มี ระบบปองกัน หัว ฉีด อุดตั น ปรั บใช งานไดทุ ก
รูปแบบ มีหมึกใหเลือกหลายสี หลากคุณสมบัติ คาใชจายในการพิมพต่ํา
4.2) เครื่องพิมพแบบเลเซอร (laser printer) ใชสําหรับพิมพวันที่ผลิต วันที่
หมดอายุ และลอตนัมเบอร ฯลฯ ลงบนสินคาประเภทพลาสติก แกว กระดาษ
และสติกเกอร เปนระบบแสงเลเซอรที่ใชพลังงานความรอนทําปฏิกิริยากับ
พื้ น ผิ ว พิ ม พ เ ป น ตั ว เลข/ตั ว อั ก ษรโดยไม ต อ งใช ห มึ ก ทํ า งานอั ต โนมั ติ บ น
สายพานการผลิ ต โดยป อนตั ว เลขหรื อตั ว อั กษรที่ ตอ งการพิ ม พ ที่ห น า จอ
คอนโทรล และอัพเดทตามวัน เวลาจริง มีขอเดนคือประหยัดคาใชจาย
ความเร็ ว สู ง ช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และลดภาระการดู แ ล/
บํารุงรักษาระหวางใชงาน
4.3) เครื่องพิมพระบบ Thermal transfer ใชสําหรับพิมพวันที่ผลิต วันที่หมดอายุ
และลอตนัมเบอร โลโก บารโคด และ QR Code ฯลฯ ลงบนฟลม พลาสติก
กระดาษ ที่ซึ่งผิวเรียบ เครื่องพิมพระบบ Thermal transfer ใชความรอนของ
หัวพิมพละลายหมึกเพื่อพิมพตัวเลข ตัวอักษร บนขนาดพื้นที่พิมพใหญกวา 70
มม. พิมพขอความรายละเอียดไดอยางถูกตอง และคมชัด สามารถระบุขอความ
ที่ตองการพิมพที่หนาจอคอนโทรล และอัพเดทตามวัน เวลาจริง ติดตั้งใชงานกับ
เครื่องบรรจุสินคาชนิดซองไดทุกประเภท มีขอเดนคือ เปนเทคโนโลยีสะอาด
คุณภาพสูง คมชัดอานงาย สวยงาม พิมพขอมูลปริมาณมาก ๆ ไดเหมาะสม
ประหยัดคาใชจาย ความเร็วสูง เทคโนโลยีสะอาด
4.4) เครื่ อ งพิ ม พ ระบบดิจิ ทั ล เป น เครื่ อ งพิม พ ใ นระบบการพิม พ ที่ ให ค วามละเอีย ดสู ง รวดเร็ ว สามารถเพิ่ ม
รายละเอี ย ดและลู ก เล นเพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจบนบรรจุ ภัณ ฑไ ด ด ว ยความสามารถในการพิ ม พ Running
number และ Random number ซึ่งเหมาะกับงานพิมพฉลาก ตั๋ว หรือคูปอง เปนตน
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4.5) เครื่องพิมพแบบสามมิติ (3D Printer) เปนเครื่องพิมพในการสรางโมเดลเสมือนจริงหรือการขึ้นรูปชิ้นงานตาม
แบบเฉพาะของลูกคา โดยพิมพชิ้นงานดวยน้ํายาเรซิ่นที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง ในการสรางงานเสมือน
จริง มีพื้นผิวชิ้นงานที่เนียนเรียบและคมชัดทุกจุด เหมาะกับงานพิมพเชน การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ
ทันตกรรม อุปกรณชวยฟง จิวเวลลี่ และยานยนต เปนตน ปจจุบันบริษัทฯ จําหนายและใหบริการงานพิมพแบบ
สามมิตสิ ําหรับลูกคาอุตสาหกรรมและทั่วไปที่ตองการสรางชิ้นงานตนแบบที่ตองการ

4.6) เครื่องพิมพบรรจุภัณฑและอุปกรณบรรจุภัณฑอนื่ ๆ ไดแก เครื่องฉลุอักษรสําหรับงานพิมพขางบรรจุ
ภัณฑชิ้นใหญที่ไมเหมาะกับการลําเลียงบนสายพานการผลิต เครื่องพิมพแบบฟอยลรอน (hot foil printer)
เครื่องพิมพชนิดลูกกลิ้ง เครื่องพิมพพรอมติดฉลาก (Print & Apply Labeler) และชุดแสตมปวันที่ เปนตน
4.7) อุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ ไดแก น้ําหมึกพิมพ น้ํายาผสมหมึก น้ํายาลางหมึก
ริบบอนหมึก น้ํายาเรซิ่น ชุดกรอง และอะไหลเครื่องอุปกรณเครื่องตัดกระดาษกาวน้ําอัตโนมัติ เครื่องพิมพแบบ
Manual ชุดลูกกลิ้งและเครื่องฉลุอักษรฟอยลพิมพวนั ที่ผลิต เปนตน
การรับประกันสินคาหรือบริการตรวจเช็คตามระยะเวลาของบริการ
บริษัทฯ รับประกันความเสียหายหรือชํารุดของสินคาทุกชนิด ตามเงื่อนไขการรับประกันสินคาที่บริษัทฯ จําหนาย
หรือติดตั้งใหแกลูกคาเปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งสินคาของบริษัทฯ ไดรับการรับประกันมาจากผูผลิตสินคาอีกทอดหนึ่งเปน
ระยะเวลาอยางนอย 1 ป นอกจากนี้ ภายหลังติดตั้งงานโครงการแลวเสร็จ บริษัทฯ มีการรับประกันผลงานหลังติดตั้ง โดย
รับประกันสินคาที่จําหนายตามเงื่อนไขการรับประกันเปนเวลา 1 ป ซึ่งผูผลิตสินคามีการรับประกันสินคาที่จําหนายใหแก
บริษัทฯ อยางนอย 1 ป เชนเดียวกัน
คลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา
บริษัทฯ มีคลังสินคารวม 3 แหง โดย
• คลังสินคาหลัก ตั้งอยูเลขที่ 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่เชารวม
2,482 ตารางเมตร ซึ่งเชาจากบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดพิจารณาสวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน)
เพื่อใชเปนพื้นที่เก็บผลิตภัณฑวาลว และผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและผลิตภัณฑระบบ
การพิมพดิจิทลั รวมทั้งใชเปนพื้นที่การประกอบชิ้นสวนอุปกรณตางๆ ตามคําสั่งซื้อ
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• คลังสินคาแหงที่ 2 ตั้งอยูที่ 38/43 หมู 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 105 ตาราง
เมตร ซึ่งเชากับบุคคลภายนอกที่ใหบริการคลังสินคาและไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ เพื่อใชเปนพื้นที่เก็บสารเคมี
อันตรายที่สั่งซื้อจากผูผลิต และรอการจัดสงใหแกลูกคา หรือนําไปใชในงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงใหแกลูกคา และ
• คลังสินคาแหงที่ 3 ตั้งอยูที่ 1/36 หมูที่ 15 ถ.คูขนานมอเตอรเวย แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
พื้นที่รวม 1,575 ตารางเมตร ซึ่งเชากับบุคคลภายนอกที่ใหบริการคลังสินคาและไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ เพื่อใช
เปนพื้นที่เก็บผลิตภัณฑวาลว และผลิตภัณฑระบบทําความเย็น (รายละเอียดสรุปสัญญาเชาคลังสินคา พิจารณาในสวน
ที่ 1 การประกอบธุรกิจ หัวขอ 4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ขอยอย 4.3.2 สัญญาเชาอาคารคลังสินคา)
บริษัทฯ จัดสงสินคาจากคลังสินคาใหแกลูกคา (คาจัดสงรวมอยูในราคาสินคาแลว) โดยใชรถบรรทุกขนสงของ
บริษัทฯและรถบรรทุกขนาดตางๆ ที่บริษัทฯ ไดวาจางผูประกอบการขนสงจากภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัท
ฯ ซึ่งผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผูขาย (Approved Vendor List ,AVL) กับบริษัทฯ จํานวน 13 ราย นอกจากนี้ บริษัท
ฯ ไดทําประกันภัยสินคาที่เก็บในคลังสินคาเพื่อคุมครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการเก็บสินคาหรือการปฏิบัติงาน
โดยคุมครองภัยตางๆ เชน ไฟไหม ฟาผา แผนดินไหว ลมพายุ น้ําทวม รวมถึงอุบัติเหตุตางๆ ที่เกิดขึ้นในคลังสินคาที่สงผล
ใหทรัพยสินเสียหาย ซึ่งปจจุบัน การประกันภัยครอบคลุมมูลคาทรัพยสินในสํานักงานใหญและสินคาในคลัง สินคา ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1 รวมทั้งบริษัทฯ มีการทําประกันภัยสินคาที่ขนสงในประเทศสําหรับคําสั่งซื้อที่มีมูลคาสูง เพื่อ
คุมครองความเสียหาย หรือ ความสูญ เสียของสิ นคาจากอุบัติเหตุ การยกขนสินคาขึ้น ไปยังพาหนะที่ใชขนสง และ
คุมครองตลอดระยะเวลาที่สินคานั้นอยูบนพาหนะที่ใชขนสง โดยมีบริษัทฯ เปนผูรับผลประโยชนแตเพียงผูเดียว และตั้งแต
ป 2555 - ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมีประวัติการเคลมประกันภัยสินคาที่เกิดจากเหตุการณรายแรงยกเวนอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การเคลื่อนยายสินคาในคลังสินคา ซึ่งความเสียหายแตละครั้งไมเกิน 10,000 บาท
กระบวนการรับสินคาเขาเก็บในคลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา
 กระบวนการขัน้ ตอนการรับสินคาจากผูผลิตสินคา
1. เมื่อพนักงานคลังสินคาไดรับใบตรวจรับสินคาจากฝายจัดซื้อ จะจัดเตรียมบารโคดสินคา สถานที่จัดวางสินคา
2. เมื่อมีการสงสินคามาที่คลังสินคา พนักงานคลังสินคาจะตรวจรับสินคาตามรายละเอียดที่ไดรับแจงจากแผนก
จัดซื้อ ติดบารโคดที่สินคา จัดทําใบแจงรับสินคา
3. พนักงานคลังสินคาซึ่งทําหนาที่จัดเก็บสินคา จะตรวจสอบประเภท สภาพสินคา จํานวน และบารโคดกับใบแจง
รับสินคาวาถูกตองครบถวนตรงกัน จากนั้นนําสินคาเขาเก็บในคลังสินคา จัดเรียงสินคาที่รับเขากอนไวดานนอก
และสินคาที่รับเขาทีหลังจัดเรียงไวดานใน เพื่อความสะดวกในการเบิกจายตอไป และบันทึกสต็อค สินคา พรอม
ทั้งสงรายละเอียดใหแกฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ฝายจัดซื้อ และฝายบัญชี
4. ในกรณีที่ตรวจรับไมตรงตามการสั่งซื้อหรือมีสินคาชํารุด เสียหาย พนักงานคลังสินคาจะแจงขอมูลมาที่ฝาย
จัดซื้อเพื่อใหตรวจสอบ และดําเนินการแจงผูผลิต และ/หรือ บริษัทที่รับประกันภัยสินคาตอไป

1

บริษัทกําหนดทุนประกันภัยในแตละป โดยพิจารณาจากมูลคาทรัพยสินตามงบการเงินงวดลาสุดกอนที่จะมีการทําประกันภัยนั้นๆ
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 กระบวนการและขั้นตอนการเบิกสินคาเพือ่ จัดสงใหแกลูกคา
1. พนักงานจัดสง บันทึกรายการจัดของ (Picking List) สงมอบใหแกพนักงานคลังสินคา เพื่อเตรียมสินคาสงมอบ
ใหแกลูกคา รวมทั้งทําหนาที่ตรวจสอบรายชื่อลูกคา ปริมาณสินคา สถานที่สงมอบ เพื่อวางแผนเสนทางการ
จัดสงสินคา ติดตอประสานงานกับฝายการเงินเพื่อรับเอกสารที่ใชในการจัดสงสินคา
2. พนักงานจัดสง จัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา เพื่อบันทึกรายการในแตละเสนทางการจัดสงใหเรียบรอยภายใน
เวลา 9.00 น. ของทุกวันทําการ เพื่อใหฝายขายมีขอมูลประสานงานกับลูกคาในการแจงชวงเวลาโดยประมาณที่
สินคาจะสงถึง
3. ในกรณีการขนสงสินคาเรงดวน หรือการจองเวลาจัดสงสินคาลวงหนา พนักงานจัดสงจะรับใบแจงการจัดสง
สินคาจากพนักงานขาย และทําหนาทีป่ ระสานงานกับผูใหบริการขนสงตามรายชื่อที่บริษัทฯ ไดอนุมัติไว โดยแจง
ผูใหบริการขนสงถึงกําหนดเวลาในการเขารับสินคา ณ คลังสินคา กําหนดเวลาในการสงมอบ และเสนทางในการ
สงมอบสินคาใหลูกคา และจัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา
4. พนักงานจัดสง สงเอกสารที่ใชในการจัดสงสินคา รวมทั้งใบควบคุมการขนสงสินคาใหพนักงานขับรถ/พนักงานสง
ของโดยพนักงานขับรถ/พนักงานสงของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ จํานวนสินคากับรายละเอียดเอกสารที่ใชใน
การจัดสง และเซ็นชื่อผูรับสินคาในสําเนาสวนของคลังสินคา จากนั้นนําสินคาออกจากพื้นที่เตรียมจายขึ้นรถตาม
เสนทางที่ไดวางแผนไว และจัดสงสินคาตามเสนทาง ชี้แจงและทบทวนรายการสินคาที่สงมอบกับเอกสารที่ใชในการ
จัดสงกับลูกคา และใหลูกคาเซ็นชื่อผูรับสินคาในเอกสารที่ใชในการจัดสง จากนั้นนําเอกสารประกอบดวยเอกสาร
อาทิ ตนฉบับใบวางบิล สําเนาใบกํากับภาษี กลับคืนจากลูกคาและนําสงใหพนักงานจัดสงเพื่อทําหนาที่รวบรวม
เอกสารใหฝายการเงินติดตามการชําระเงินตามระเบียบปฏิบัติทางการเงินและบัญชีตอไป
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑที่จําหนาย
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่จัดจําหนาย เพื่อใหลูกคามั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินคา วาเปนไปตามขอกําหนดที่ลูกคาไดตกลงไวกับบริษัทฯ โดยสินคาที่บริษัทฯ จัดจําหนายสวน
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 รวมทั้งระบบงานทุกระบบของบริษัทผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008

2

3
4
5

Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters’ Laboratories Inc. (UL) ซึ่งเปนองคกรอิสระที่ไมแสวงหาผลกําไรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูดําเนินการทดสอบผลิตภัณฑ จัดทํามาตรฐานดานความปลอดภัย และใหการรับรองความปลอดภัยของสินคา
Factory Mutual (FM) หนวยงานที่ทําการทดสอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยของกลุมประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแหงประเทศสหราชอาณาจักร (The British Standard Institution หรือ BSI)
Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑโดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศไทย
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2.2.2

การตลาดและการแขงขัน

2.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ผลิตภัณฑ
ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลสําหรับอุตสาหกรรม รวมทั้งใหบริการใหคําปรึกษา
ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับงานโครงการตางๆ โดยสินคาสวนใหญที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมอาคาร เชน ระบบ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทําความเย็น กวารอยละ 50 ของรายไดจากการขาย จําหนายใหแก
กลุมลูกคาผูรับเหมาซึ่งสวนใหญเปนผูรับเหมากอสรางงานอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานตางๆไดแก อาคารสํานักงาน
คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล หางสรรพสินคา โครงการรถไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม และหองเย็น เปนตน ทําใหการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ มีความสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต
สอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product:
GDP) แตจะมีความผันผวนมากกวา กลาวคือ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะขยายตัวได
มากและเร็วกวา แตเมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะชะลอตัวลงเร็วกวา และสอดคลองกับ
พื้นที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางในแตละป
ภาพรวมทางดานเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในป 2559 เติบโตไดประมาณ
3.3% ซึ่งดีขึ้นกวาในป 58 ที่เติบโต 2.8% โดยมูลคาสงออกยังไมฟนตัวดีนัก จากปญหาเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว
ราคาน้ํามันที่ผันผวน โดยหนี้ภาคครัวเรือนของไทยยังอยูในระดับสูง จากภาวะชะลอตัวของตลาดที่อยูอาศัยในป 2559 ที่
ผานมา เปนเหตุใหผปู ระกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญนําโครงการที่อยูอาศัยคงคางกลับมาทําการตลาดใหม
ในขณะเดียวกัน ก็ชะลอเปดตัวที่อยูอาศัยเปดขายใหม สถานการณดังกลาว นาจะสงผลใหเกิดการปรับตัวสูส มดุลระหวาง
จํานวนและความตองการซื้อที่อยูอาศัย อยางไรก็ตาม ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยยังตองรักษาระดับอัตราการ
เติบโตของรายไดอยางตอเนื่องในอนาคต ดังนั้น ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยจึงยังคงวางแผนเปดตัวโครงการที่
อยูอาศัยใหม เพื่อกอใหเกิดการรับรูรายไดอยางตอเนื่องในระยะตอไป ศูนยวิจัยกสิกรไทย ( ม.ค. 2560) มองวา "ที่อยู
อาศัยเปดขายใหมในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในป 2560 นาจะมีจํานวน 107,000-109,000 หนวย ขยายตัวรอยละ 5-7
เมื่อเทียบกับป 2559"
ทั้งนี้ ป 2560 เปนปที่ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยยังเผชิญความทาทายในการขายโครงการที่อยู
อาศัย โดยอัตราดอกเบี้ยในป 2560 ที่คาดการณวานาจะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ยังสะทอนถึงขอจํากัดดานความสามารถใน
การเขาถึงสินเชื่อที่อยูอาศัย รวมถึงภาระดอกเบี้ยจายที่เพิ่มสูงขึ้นของผูซื้อที่อยูอาศัยที่กําลังผอนชําระสินเชื่อที่อยูอาศัย
อีกทั้งผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยตองพิจารณารูปแบบการจัดโปรโมชั่นใหมๆ จากที่แตเดิมนิยมรวมมือกับ
สถาบั น การเงิ น นํ า เสนอโปรโมชั่ น ด า นอั ต ราดอกเบี้ ย ในระดั บ ต่ํ า หรื อ อัต ราดอกเบี ้ย รอ ละ 0 ในชว งเวลาจํ า กัด
สถานการณดังกลาว เปนปจจัยกดดันการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยในป 2560 โดยคาดวา นาจะสงผลใหจํานวนที่อยูอาศัย
คงคาง ณ สิ้นป 2560 ขยายตัวรอยละ 4-8 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2559
โดยในป 2560 ที่แนวโนมการแขงขันในตลาดที่อยูอาศัยเปนไปอยางรุนแรงมากขึ้น ในภาวะที่มีความทาทาย
จากกําลังซื้อของผูซื้อที่อยูอาศัยที่อาจยังไมสามารถฟนตัวไดมากนัก สงผลใหผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญ
และกลุมทุนรายใหญ ใชขอไดเปรียบที่มีอยูตอยอดไปสูธุรกิจอื่นๆ ยกตัวอยางเชน การรับจางบริหารโครงการที่อยูอาศัย
การพัฒนาโครงการรูปแบบ Mixed-use Project เพื่อกระจายการสรางรายไดในรูปแบบอื่นๆ เชน คารับจางบริหาร
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โครงการ คาเชาพื้นที่ เปนตน สําหรับผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายกลางเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ดวยการรวมทุนเปนพันธมิตรกับผูประกอบการชาวตางชาติ
ปจจัยเสี่ยงหลายดาน อาทิเชน การกําหนดนโยบายการลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศที่จะมีผล
ตอเนื่องไปยังการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง และปจจัยภายนอกประเทศ ไดแก การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก เพราะ
จะมีผลตอกิจกรรมการลงทุนในประเทศไทยจากนักลงทุนตางชาติ โดยภาพรวมการกอสรางในป 2559 ในสวนของภาครัฐ
จะมาจากโครงการที่ดําเนินการตอเนื่องจากป 2558 เพื่อใหแลวเสร็จทันตามกําหนด ภายใตงบประมาณที่เพิ่มขึ้นประจําป
งบประมาณ 2559 และในสวนของโครงการกอสรางภาคเอกชนไดรับปจจัยบวกจากสิทธิประโยชนจาก New Growth
Engine 10 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย ทําใหการกอสรางโครงการภาครัฐยังขับเคลื่อนไดตอไป
นอกจากนี้บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบวิศวกรรมอาคาร และผลิตภัณฑระบบบรรจุภัณฑใหแกกลุมลูกคา
โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ และผูใชงานโดยตรง (End user) คิดเปนรอยละ 35–40 ไดแก อุตสาหกรรมบริการจัดเก็บและ
ขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกอสรางและวัสดุกอสราง และอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน ทําใหการดําเนินธุรกิจสวนหนึ่งของบริษัทสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรม
ดังกลาว
ธุรกิจระบบดับเพลิง
สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม : ยอดขายในงานติดตั้งของโครงการ ยังประสบปญหา
การฟนตัวของโครงการเปนไปอยางลาชา โดยในป 2559
มีการกอสรางโรงงานเพิ่มขึ้นไมมาก ทําใหเกิดการแขงขันในตลาดสูง สงผลใหไมสามารถทํากําไรไดในระดับ
เดิม อยางไรก็ตามยอดขายในระบบกาซดับเพลิงมีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางชัดเจน และมีโครงการในมือเพิ่มขึ้นมาก ทั้ง
ระบบ FM200, Novac1230 ตลอดจนระบบดับเพลิงกาซไนโตรเจนและระบบกาซ CO2 และยังมีสินคาใหมในระบบ
Fire Alarm และอุปกรณตรวจจับควันดวยความไวสูง สวนงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิงยังคงคอยๆ เติบโตไป
ตามโครงการตางๆ ที่บริษัทดําเนินการ
สายงานขายระบบปรับอากาศและอุปกรณดับเพลิง : ภาพรวมยังคงสามารถรักษายอดขายในระดับ
เดียวกันกับปที่ผานมา โดยมีการเติบโตขึ้นเล็กนอย จากยอดขายในกลุมสินคาระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑใหม วาลว
ควบคุมในระบบปรับอากาศ ซึ่งในป 2560 จากการควบรวมกิจการจะเพิ่มผลิตภัณฑทอทองแดงเขามาในสวนระบบ
ปรับอากาศ ซึ่งเชื่อวาจะทําใหมียอดขายเพิ่มสูงขึ้น สวนผลิตภัณฑอื่นๆ มียอดขายที่คอนขางคงที่ตามความตองการ
ของตลาด อยางไรก็ ตาม ยั งคงมีคํา สั่งซื้ อเข ามาหลายโครงการ เช น อาคารสํา นัก งาน โรงพยาบาล โรงแรม
คอนโดมิเนียมและออฟฟศสํานักงานตางๆ ในสวนของยอดคางสง มีโครงการขนาดใหญอีกหลายแหงที่จะทยอยสง
มอบในป 2560
สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการปโตรเคมีคัลและโรงไฟฟา : ในสวนแผนกโครงการปโตรเคมีคัลและ
โรงไฟฟา ในรอบปที่ผานมาไดจําหนายสินคาใหมในระบบ Safety ซึ่งในป 2560 มีแนวโนมจะไดรับการสั่งซื้อเพิ่มเติมใน
โครงการใหมๆ นอกจากนั้น จะมีงานติดตั้งระบบสปริงเกอรดับเพลิงในภาคโรงงานอุตสาหกรรม และยังติดตามงาน
โครงการโรงไฟฟาขนาดใหญ และโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมีตาง ๆ อีกหลายแหงไดเริ่มมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
ภายหลังจากราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น
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ธุรกิจระบบทําความเย็น
ธุรกิจระบบทําความเย็น ในปที่ผานมา ยังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง เกิดงานโครงการที่เกี่ยวกับหองเย็นเก็บ
สินคาทางการเกษตร และโรงงานแปรรูปอาหารแชแข็ง ซึ่งสินคาการเกษตรในตางจังหวัดยังมีทิศทางเติบโตไดดี โดยเฉพาะ
ผลไมแชแข็ง และทุเรียน
สวนอุตสาหกรรมไกแชแข็งและแปรรูปที่มีการขยายตัวดีอยางตอเนื่องนั้น มาจากการสงออกที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจาก
ประเทศคูคาหลัก อาทิ ญี่ปุน และ EU ไดยกเลิกมาตรการระงับการนําเขาไกสดแชเย็นแชแข็งจากไทย อีกทั้งมีการขยาย
ตลาดสงออกใหมๆเพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง นอกจากนั้น ความตองการการ
บริโภคไกในตลาดโลกก็ยังคงมีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความไมแนนอนสูง เนื่องจากเนื้อไกราคา
ถูกกวาเนื้ออื่นๆ อีกทั้งการแกปญหาโรคระบาดในไกเนื้อของผูผลิตไกหลายประเทศยังลาชากวาไทย และยังมีปญหาการ
กลับมาระบาดตอเนื่อง จะสงผลบวกตอความตองการนําเขาไกแปรรูปจากไทยเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ตลาดเกี่ยวของอื่น ไดแก อาหารแปรรูปและอาหารสําเร็จรูป มีการขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากผูบริโภคใน
ปจจุบันหันมานิยมบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งเพิ่มขึ้น โดยมีปจจัยสนับสนุนสําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิต
ในลักษณะสังคมเมืองมากขึ้น ทําใหเกิดความตองการอาหารสําเร็จรูปที่พรอมรับประทาน เพื่อลดระยะเวลาในการเตรียม
และปรุงอาหาร อีกทั้งผูประกอบการมีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจที่ถูกตองในผลิตภัณฑกับผูบริโภคมากขึ้น การ
ขยายตัวดังกลาวทําใหเกิดศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) ของผูประกอบการในกลุมซุปเปอรมารเก็ต ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงการเติบโตอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมนี้ ในขณะเดียวกันกลุมรานสะดวกซื้อ (Convenience Store) ยังรักษา
จํานวนการขยายสาขาตามเปาหมายที่ไดวางไวตั้งแตตน ป เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมืองของหัวเมืองใหญๆ ตาม
ตางจังหวัด
ภาวะเศรษฐกิจหลังจากรวมกลุมประชาคมอาเซียน ก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่ทําใหความตองการเรื่องหองเย็นและ
ระบบควบคุมอุณหภูมิมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งในสวนของอุตสาหกรรมขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ ซึ่งผูผลิตก็ไดมีการ
ปรับตัวดวยการพัฒนาสินคาและพัฒนาชองทางจัดจําหนายเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ภาพรวมของธุรกิจประมงในประเทศยังคงไมฟนตัว จากการไดรับผลกระทบในเรื่องการทําประมงผิด
กฎหมาย อีกทั้งผลกระทบจากการที่ไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี) ของยุโรป ซึ่งทําใหตองเสียภาษีสงสินคา
รวมถึงสินคาประมงที่เปนวัตถุดิบและแปรรูปที่เขาไปในยุโรป จากเหตุนี้ทําใหไมเกิดการลงทุนของผูประกอบการ การขาย
สินคาเครื่องทําความเย็นสําหรับเรือประมง และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของจึงชะลอตัวลง
ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล
สําหรับธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ ไดแกกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
เปนกลม ผูใชงานโดยตรง (End user) เนื่อ งจากกระบวนการพิม พบ รรจุภัณ ฑถือเปน กระบวนการที่สํา คัญหนึ่ง ใน
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆซึ่งตองพิมพวันผลิตหมดอายุ หรือลอตการผลิต หรือขอความลงบนสินคา
กอนที่จะจัดจําหนาย ซึ่งจะรวมถึงกลุมลูกคาโรงงานที่เปดกิจการใหม ลูกคาที่มีการขยายสายการผลิตเพิ่มเติม รวมทั้ง
ลูกคาที่มีการเปลี่ยนแทนระบบใหมและผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพตามอายุใชงาน ปจจุบันบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑ
ระบบการพิมพดิจิทัลใหแกกลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เนื่องจากผลิตภัณฑที่จําหนายสามารถนําไปติดตั้ง
ใชงานไดเกือบทุกอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม
วัสดุกอสราง อุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย และอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน ดวยเหตุนี้โดย
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ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมระบบการพิมพดิจิทัลของบริษัทฯ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
และมูลคาเงินลงทุนกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสะทอนภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมตางๆ ได
ทั้งนี้ โดยภาพรวมของการเติบโตของแตละอุตสาหกรรมป 2558 ที่เปนกลุมลูกคาสําคัญของบริษัทฯ ไดแก
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมรวมกับศูนยวิจัยเศรษฐกิจ
และธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย คาดการณมูลคาตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มป 2559 เทากับ1.31 ลานลาน
บาท เติบโตจากป 2558 ที่รอยละ 6.0 จากป 2558 เติบโตสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไทยฟนตัว สงผลใหผูบริโภคมีกําลัง
ซื้อมากขึ้น การเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นและแนวโนมการเพิ่มขึ้นตอเนื่องของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อาหารแชแข็ง ซึ่งคาดวา ยอดขายมีโอกาศเติบโตมากกวา 20% ตอป ในอีก 5 ปจากการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคและการขยายตัวของรานสะดวกซื้อ
2.2.2.2 การแขงขัน
ธุรกิ จนํา เขา และจํา หนา ยผลิ ตภัณ ฑร ะบบดับเพลิง มี สภาพการแข งขั นระดับปานกลาง เนื่องจากเป น
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจําเปนตองใชผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี ผานการรับรองมาตรฐานสากล คูแขงสําคัญ
ของบริษัทฯ จะเปนบริษัทที่เปนกลุมตัวแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศ ซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เนื่องจากตราสินคาที่
ไดรับ การยอมรับ ในระดับ โลกมีจํา นวนจํากัด ประกอบกับ นโยบายผูผ ลิต สิน คา สว นใหญมีนโยบายจัดจําหนายผาน
ตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว หรือมีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายใหมีจํานวนนอยราย เพื่อปองกันการแขงขันกันเอง
ระหวางตัวแทนจําหนาย ทั้งนี้ คูแขงขันทางตรงซึ่งดําเนินธุรกิจนําเขาจําหนายผลิตภัณฑดับเพลิงในตลาดอาคารและ
โรงงานมีจํานวน 4 - 5 ราย โดยการดําเนินธุรกิจในบางครั้งคูแขงขันอาจเปนคูคาในการซื้อสินคาจาก บริษัทฯ ไดเชนกัน
หากพิจารณาสวนแบงตลาดของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงรายไดของบริษัทและคูแขงขันหลักรวม 3 ราย ครองสวนแบงตลาด
ประมาณรอยละ 80 โดยบริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 25
สําหรับธุรกิจการใหบริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มี
จํานวนคูแขงขันนอยราย เนื่องจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมออกแบบ
คูแขงหลัก จะเปนกลุมผูจัดจําหนายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตไดอีก เนื่องจาก
ภาครัฐมีการออกกฎหมายเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัยใหมีความเขมงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงาน
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ทําใหตลาดมีความตองการสินคาและบริการ
เกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น
ธุร กิจ นํา เขาและจํา หนายผลิต ภัณ ฑร ะบบสุขาภิบ าลและปรับอากาศ มีสภาพการแขงขันรุนแรง มี
ผูป ระกอบการรายใหญแ ละรายเล็ก ในตลาดจํ า นวนมาก มีต ราสิน คา ในตลาดจํา นวนมากที ่ไ ดรับ การยอมรับ แต
เนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ ทําใหการจัดจําหนายสินคามีชองทางจําหนายไปสูลูกคาไดอีกมาก โดยบริษัทฯ มีจุดเดน ที่มี
สินคาหลากหลาย สินคามีชื่อเสียงในตลาด สามารถจําหนายใหลูกคาทั่วไปและลูกคากลุมผูรับเหมาไดอยางทั่วถึง
ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในป 2560 มีสภาพการแขงขันระดับสูง ตามสภาวะ
การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป และอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง จากการที่ประเทศไทยยังคงมีศักยภาพสูงใน
การเปนผูผลิตอาหาร เนื่องจากมีพื้นฐานดานเกษตรและประมง และมีเทคโนโลยีการผลิต ที่ทันสมัยมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล โดยธุรกิจที่เกี่ยวของและมีการเติบโตไปดวย ไดแก ธุรกิจรานคาปลีกประเภทสะดวกซื้อที่มีการแขงขัน
รุนแรงขึ้น โดยปจจุบัน เซเวนอีเลฟเวน ยังคงครองตําแหนงผูจําหนายที่มีสาขามากที่สุดและยังคงรักษาการเติบโตอยาง
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ตอเนื่อง แตขณะเดียวกันคูแขงรายอื่นก็พยายามหากลยุทธใหมๆ ในการดึงดูดลูกคา และมีการวางแผนเปดสาขาเพิ่มขึ้น
เชน แฟมิลี่มารท, มินิ บิ๊กซี, เทสโกเอ็กซเพรส เปนตน ทั้งนี้ ในป 2560 คาดวาจะมีผูแขงขันรายใหมอีก 1-2 ราย ที่เนนเปด
ในอาคารพาณิชย 3-4 หอง สถานีบริการน้ํามัน หรือรานสะดวกซื้อขนาด 500 ตรม. โดยมีเปาหมาย เปด 100 สาขาในป
2560 และ1,000 สาขาในอีก 5 ปขางหนา
นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการขยายธุรกิจ จากปจจัยสนับสนุนการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะ
กอใหเกิดการเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาค การเชื่อมโยงซัพพลายเชนระหวางกันตามมา ตัวอยางเชน รานสะดวกซื้อใน
ประเทศพมาที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ในชวง 4-5 ที่ผานมา เนื่องจากบางแบรนดมีการขยายธุรกิจจากกลุมผูลงทุน ที่
ทําโมเดิรนเทรด อยางซุปเปอรมารเก็ต และ ไฮเปอรมารเก็ต ในประเทศอยูแลว บางรายก็มีการรวมทุนกับตางชาติ เชน
สิงคโปร ไทย และมาเลเซียดวย
เกิดการใชเสนทางผานใหมๆ ในการขนสงสินคา เชน การขนสงผักและผลไมจากจีนมาไทย ผานเสนทาง R3A
จังหวัดเชียงราย ลําเลียงสูตลาดไทและตลาดไอยรา เปนตน ซึ่งจะชวยใหมีการเติบโตของธุรกิจอาหาร ธุรกิจรานอาหาร
และธุรกิจจัดเก็บและขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิมากขึ้นไปดวย
ในสวนของอุตสาหกรรมประมง ยังคงติดปญหาและสงผลกระทบตอธุรกิจทําความเย็น ทั้งในเรื่องปญหาแรงงาน
ผิดกฎหมายและ การไดรับใบเหลืองการทําประมง IUU (Illegal Unreported and Unregulated fishing) จากกลุม
ประเทศสหภาพยุโรป จึงทําใหเปนอุปสรรคตอผูประกอบการ ในการลงทุนหรือขยายการผลิตตอไปได
ธุรกิจนําเขาและจําหนายระบบการพิมพดิจิทัล มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง เนื่องจากลูกคาให
ความสําคัญกับบริการหลังการขายที่ดี และความพรอมดานบุคลากรสําหรับบริการหลังการขาย สตอคสินคาประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล ซึ่งลูกคาความตองการใชเปนประจําตอเนื่อง สินคาที่จําหนายสวนใหญเปนสินคาที่มีช่ือเสียง
และมีคุณภาพชั้นนํา และไดรับแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว โครงสรางรายไดแบงเปน 3 ประเภทหลัก คือ
1) รายไดจากการจําหนายเครื่อง 2) รายไดจากการจําหนายวัสดุสิ้นเปลือง และ 3) รายไดจากคาอะไหล คาบริการ และ
สัญญาบริการ คูแขงหลักจะเปนบริษัทที่เปนผูแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เนื่องจากตรา
สินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ดังนั้นกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญจึง
เลือกซื้อสินคาจากตราสินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกเปนหลัก 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 ที่ตองมีการติดตั้งระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก งานระบบ
ดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือโรงงานตางๆ
งานระบบทําความเย็นในหองเย็นหรือหองระบบ โดยลูกคาของบริษัทฯ อาจเปนลูกคาทางตรงซึ่งเปนเจาของโครงการ
กอสราง หรือเปนผูรับเหมาโครงการที่ซื้อสินคาจากบริษัทฯ ไปติดตั้งในงานโครงการนั้นๆ ตลอดจนรานคาหรือผูจําหนาย
สินคาที่เกี่ยวของกับงานระบบตางๆ ที่ซื้อสินคาจากบริษัทฯ เพื่อจําหนายตอใหแกผูรับเหมาโครงการหรือผูใชงานโดยตรง
ซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคาดังกลาวมาโดยตลอด และมีกลุมลูกคาที่สั่งซื้อสินคาของบริษัทฯ เปนประจํา
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินคา ที่สวนใหญไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับ
การบริการที่ดีจากทีมงานขายที่มีความรูอยางดีเกี่ยวกับสินคานั้นๆ อยางไรก็ตาม ใน ป 2558 และป 2559 บริษัทฯ ไมมี
ลูกคารายใดที่มีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวม
2.2.2.4 กลยุทธการแขงขัน
บริษัทฯ มุงเนนการจําหนายสินคาที่มีคุณภาพสูง ใหบริการลูกคาดวยสินคาที่มีคุณภาพ พรอมใหคําแนะนําดวย
วิศวกรผูเชี่ยวชาญ ทีมงานบริการหลังการขายที่รวดเร็วและเปนมืออาชีพ ดวยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสรางความรู
ความชํานาญในสินคา เพื่อใหลูกคาไดรับการบริการอยางรวดเร็ว และสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธการแขงขัน
ดังนี้
• จําหนายสินคาคุณภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
เน น จํ า หน า ยสิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานที่ ย อมรับ ทั่ ว โลก โดยบริ ษั ท ฯ จะคั ด เลื อ กสิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบ
ความเย็น รวมทั้งผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทลั ซึ่งมีความเกี่ยวของกับความปลอดภัย กระบวนการเก็บรักษา
สินคา และความตอเนื่องของกระบวนการผลิตในอยางมาก จึงจําเปนตองเลือกผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี ผานการ
รับรองมาตรฐานสากล เหมาะสมกับความตองการของลูกคา สินคาที่มีชื่อเสียงไดรับความนิยมและยอมรับอยาง
กวางขวางในตลาด เพื่อสรางความไววางใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง
• การเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคา
บริษัทฯ วางแผนจะเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในสินคาของระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง
ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมทั้งผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล โดยจะทยอย
สั่งซื้อสินคาเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคา โดยรองรับความตองการของลูกคาไดครบทุกกลุมมาตรฐานของสินคา
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตอการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานโครงการติดตั้งระบบ
ดับเพลิง และระบบวิศวกรรมอาคารอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ตองการใหมีจํานวนวิศวกรเพียงพอที่จะสามารถรองรับงาน
โครงการที่มีปริมาณงานมากขึ้นและมีมูลคางานที่สูงขึ้น
• มีสินคาหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อคสินคาเพียงพอตอความตองการและไมทําใหลูกคาตองรอสินคา
นาน
บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูจัดจําหนายผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร โดยเปนผูนําในธุรกิจนําเขาและ
จําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบความเย็น ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล
รวมทั้งผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ที่มีสินคาหลากหลาย สินคาที่จําหนายสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ
ซึ่งตองใชระยะเวลาในการสั่งซื้อและรอการขนสงเขามาในประเทศ บริษัทฯ จึงตองประมาณการยอดขาย วาง
แผนการสั่งซื้อสินคาและเก็บสต็อคสินคาใหเหมาะสม เพื่อใหมีสินคาหมุนเวียนเพียงพอตอความตองการของ
ลูกคา และสามารถสงมอบสินคาใหลูกคาไดอยางรวดเร็วทันที ไมเกิดความลาชา ซึ่งอาจจะทําใหเสียยอดขาย
และเสียโอกาสในการขายครั้งตอไปได ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ตองไมสต็อคสินคาไวมากเกินไป จนทําใหมี
คาใชจายในการจัดเก็บสต็อคสินคาสูง

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 30

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

• จัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุนยอดขาย
บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ เชน การออกงานแสดงสินคา เพื่อใหเปนที่รูจักและ
เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑใหผูออกแบบโครงการและลูกคาเพื่อใหรูจักและ
เลือกใชผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อนิตยสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิญผูออกแบบโครงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผูผลิต ในตางประเทศที่มีชื่อเสียงใน
ตลาดโลก เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและรับแนวความคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกอสรางในมุมมองใหม ยกระดับ
มาตรฐานการกอสรางในประเทศไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในนโยบาย CSR และสรางความเชื่อมั่นในสินคาของบริษัท
ฯ ที่นําเขามาจําหนาย และพิจารณานําสินคาของบริษัทฯ ไปใชในโครงการตางๆ ไดอยางมั่นใจ
• การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน
บริ ษั ท ฯ วางแผนขยายกิ จ การไปลงทุ น ยั ง ประเทศในกลุ ม อาเซี ย น เช น สาธารณรั ฐ แห ง สหภาพพม า
ราชอาณาจักรกัมพูชา เปนตน เนื่องจากเปนประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางดานโครงสรางพื้นฐาน งาน
กอสรางตางๆ ในปริมาณมาก โดยนําสินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายเขาไปจําหนายในประเทศดังกลาวใน
ลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ จํ า หน า ยอยู ใ นประเทศไทย หรื อ ว า จ า งบุ ค ลากรในพื้ น ที่ เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางด า น
การตลาด จนมียอดขายเปนที่นาพอใจ จึงจะดําเนินการลงทุน และจัดหาสถานที่ ทําการและสิ่งจําเปนอื่นๆ ใน
ลําดับถัดไป ทั้งนี้ จากการที่ บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูจัดจําหนายผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร สงผลให
บริษัทมีความไดเปรียบในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการในกลุมประเทศเปาหมาย รวมทั้งยังสามารถบริหาร
จัดการคาใชจายในการขยายธุรกิจในกลุมประเทศเปาหมายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเชนกัน
2.2.2.5 นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายสินคาจากราคาตนทุนสินคาบวกอัตรากําไร (Cost Plus Pricing) โดยการ
กําหนดราคาขายสินคาของบริษัทฯ จะตองมีความยืดหยุนและเหมาะสมตามลักษณะของแตละสินคา ชองทางการ
จําหนาย กลุมลูกคาเปาหมาย ปริมาณ และมูลคาการสั่งซื้อ รวมทั้งตองคํานึงถึงราคาตลาดของสินคานั้นๆ ซึ่งในบางครั้ง
อาจใหสวนลด (discount) ตามสภาวะตลาดและการแขงขันในขณะนั้น เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาด
ได ในขณะเดียวกันก็ตองรักษาอัตรากําไรขั้นตนที่เพียงพอรองรับตอคาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงาน
ตางๆ ได
สําหรับการกําหนดราคางานโครงการ บริษัทฯ กําหนดราคาการใหบริการจากงบประมาณของลูกคา และตนทุน
ของแตละโครงการเปนหลัก โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุนเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได และใน
ขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับคุณภาพบริการ รวมทั้งสินคาและอุปกรณที่นํามาใชในงาน เพื่อสรางความนาเชื่อถือ
และความไววางใจจากลูกคาอยางตอเนื่อง รวมทั้งในการเสนอราคา บริษัทฯ จะตองมีอัตรากําไรขั้นตนที่เพียงพอรองรับตอ
คาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ได
2.2.2.6 การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทฯ จําหนายสินคาในประเทศทั้งหมด โดยทีมงานขายและการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันมีจํานวน 106
คน แบงความรับผิดชอบดูแลการขายสินคาตามแตละประเภทของสินคา รวมทั้งงานขายโครงการ โดยทีมงานขายและ
การตลาด ทําหนาที่ติดตอ ดูแลความตองการ และนําเสนอสินคาใหแกลูกคา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูผลิตหรือคูคา
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 31

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

อยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงปริมาณความตองการของลูกคาในปจจุบันและแนวโนมความตองการในอนาคต ตลอดจน
รายละเอียดของผลิตภัณฑ แนวโนมของปริมาณและราคาสินคาของผูผลิตในตลาด เพื่อประโยชนในการวางแผน การขาย
และการกําหนดราคาสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
สินคาที่บริษัทฯ จําหนายสวนใหญไดรับคําสั่งซื้อลวงหนาจากลูกคา โดยมีระยะเวลาเพื่อเตรียมการในการจัดซื้อ
และจัดสงใหแกลูกคาตามกําหนดเวลาที่ไดตกลงกัน ซึ่งสวนใหญลูกคาจะกําหนดความตองการ มาตรฐานของสินคา
แหลงที่มาหรือผูผลิตสินคาใหแกบริษัทฯ ทราบ เพื่อใหบริษัทฯ เสนอสินคาไดตรงกับความตองการของลูกคา รวมทั้งเสนอ
ราคาและเงื่อนไขการขายตางๆ ใหแกลูกคา โดยสินคาที่จัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาที่มาจากผูผลิตที่ลูกคา ใหความ
ไววางใจ และเปนไปตามมาตรฐานที่ใชในงานระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและผลิตภัณฑการพิมพ
ดิจิทัลสําหรับบรรจุภัณฑ ลูกคาจึงไววางใจในสินคาของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ชองทางการจําหนายสินคาของบริษทั
ฯ แบงออกเปน 3 ชองทางหลัก ไดดังนี้
1) ชองทางจําหนายผานผูรับเหมากอสรางงานหลัก หรือผูรับเหมางานระบบ บริษัทฯ จําหนายสินคาใหแก
ผูรับเหมากอสรางงานหลัก หรือผูรับเหมางานระบบของโครงการกอสรางอาคาร โครงการภาครัฐ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งผูรับเหมาจะจัดหาสินคาหรือนําสินคาของบริษัทไปติดตั้งในโครงการตางๆ ตาม
รายละเอียด (Specification) ที่ผูออกแบบโครงการไดวางไว โดยสวนใหญบริษัทจําหนายสินคาผานชองทาง
จําหนายนี้ หรือคิดเปนรอยละ 80.21 และรอยละ 56.45 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวมในป 2558
และป 2559 ตามลําดับ
2) ชองทางจําหนายผานรานคาหรือผูจําหนายสินคาที่เกี่ยวของกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมตางๆ
บริษัทฯ อาจไมสามารถเขาถึงผูรับเหมาขนาดเล็กหรือลูกคาเจาของโครงการไดอยางทั่วถึง การจําหนายผาน
ชองทางนี้เปนชองทางที่ทําใหบริษัทฯ สามารถกระจายสินคาไดอยางกวางขวางมากขึ้น โดยสัดสวนการ
จําหนายผานชองทางนี้ คิดเปนรอยละ 17.66 และรอยละ 7.88 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวม ใน
ป 2558 และป 2559 ตามลําดับ นอกจากนี้ ในบางกรณีรานคาหรือผูจําหนายสินคาดังกลาวก็เปนคูคาที่มี
การจําหนายสินคาบางอยางใหแกบริษทั ฯ เพื่อนํามาติดตั้งในโครงการตามความตองการของลูกคาหรือนํามา
จําหนายตอใหแกผูรับเหมาที่สั่งซือ้ สินคาจากบริษทั ฯ โดยสินคาดังกลาวอาจเปนสินคาของผูผลิตอื่นที่บริษัท
ฯ ไมไดเปนผูจัดจําหนาย หรือเปนสินคาที่ไมมีความตองการของตลาดมากนักและไมมีเก็บในสต็อคของบ
ริษัทฯ เปนตน
3) ชองทางจําหนายใหแกผูใชงานโดยตรง (End user) เปนการจําหนายใหเจาของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม
หรือผูใชงานทั่วไปโดยตรง โดยเปนการจําหนายผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล รวมทั้งสินคา และ/หรือ
พรอมการใหบริการในลักษณะของงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมตางๆ ที่บริษัทฯ มี
ความพรอ มในดา นวิศ วกรรมและที มงาน การออกแบบ ติด ตั้ง ตรวจสอบและบริ การบํา รุง รัก ษาระบบ
ดับเพลิง รวมทั้งมีการจําหนายใหแกผูใชงานรายยอยทั่วไป แตมจี ํานวนไมมากและปริมาณการสั่งซื้อตอครั้ง
มีมูลคาไมสูงนัก โดยสัดสวนการจําหนายในชองทางนี้ คิดเปนรอยละ 2.13 และรอยละ 35.67 ของรายได
จากการขายและใหบริการรวมในป 2558 และป 2559 ตามลําดับ
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2.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนายสวนใหญกวารอยละ 70 สั่งซื้อจากผูผลิตหลายรายในตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปน
ผูผลิตสินคาชั้นนําที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น รวมทั้ง
ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลระดับโลก โดยบริษัทฯ มีนโยบายมุงเนนการจําหนายสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรง
กับความตองการของลูกคา โดยมีขั้นตอนการแสวงหาและคัดเลือกสินคาเพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ผานการ
รับรองจากหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ที่นาเชื่อถือ
ในการสั่งซื้อสินคาเพื่อมาจําหนายใหแกลูกคานั้น บริษัทฯ มีการวางแผนการสั่งซื้อลวงหนาในปริมาณที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากแนวโนมของตลาด ความตองการของลูกคาในแตละชวงเวลา รวมทั้งปริมาณสินคาคงคลัง เพื่อจะได
จัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตอการจําหนาย ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเนื่องจากขาดแคลนสินคาคงคลัง หรือไม
สามารถจัดหาสินคาไดทันและเพียงพอกับความตองการของลูกคา ในขณะเดียวกันก็ตองควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม และไมใหมีสินคาคางในคลังนานเกินไปจนเปนภาระแกบริษัทฯ
สินคาที่บริษัทฯ จําหนายมีหลากหลายมากกวา 13,000 รายการ ภายใตตราสินคาที่มีชื่อเสียงมากกวา 60 ตรา
สินคา ซึ่งในจํานวนนี้ เปนตราสินคาที่ในปจจุบันบริษัทฯ 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 และผูผลิตในประเทศอื่นๆ ไดแก DOMINO (อังกฤษ) KORTHOFAH (ฮอลแลนด)
EDM (ญี่ปุน) ทั้งนี้ บริษัทฯเปนผูนําเขาและจําหนายสินคาในแตละกลุมสินคา ดังนี้
กลุมสินคา
 วาลว และอุป กรณร ะบบดับ เพลิง ไดแ ก อุป กรณ
ระบบทอ ขอตอ (Groove Coupling)วาลวดับเพลิง
หัวฉีดน้ําอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ชุดสาย
ฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบแขวน
(Fire Hose Rack) เครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว น้ํายา
โฟมดับเพลิง อุปกรณโฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิง
อัต โนมัติ ระบบตรวจจับ ควัน ระบบดับ เพลิง ดว ย
กาซ ระบบกลองตรวจจับควันและเปลวไฟ เปนตน
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ผูผลิตสินคา
















POTTERELECTRIC
SIEX
VICTAULIC
MOYNEROBERTS
BADGER
GIACOMINI
HYGOOD
5-ELEM
NIBCO
CHEMGUARD
WAGNER
SIEMENS
SRI
GKB
RELIABLE

ประเทศเจาของตราสินคา
สหรัฐอเมริกา
ราชอาณาจักรสเปน
สหรัฐอเมริกา
ไอรแลนด
สหรัฐอเมริกา
อิตาลี
สหราชอาณาจักร
ประเทศจีน
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ประเทศเยอรมัน
ประเทศเยอรมัน
มาเลเซีย
ไตหวัน
สหรัฐอเมริกา
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กลุมสินคา

ผูผลิตสินคา

ประเทศเจาของตราสินคา

 วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  W
EISS
ไดแก วาลวประตูน้ํา (Gate Valve), วาลวปกผีเสื้อ  VICTAULIC
(Butterfly Valve), วาลวกันน้ํายอนกลับ (Check  HONEYWELL
Valve),วาลวระบายอากาศออกจากระบบน้ํา (Air
Vent) เปนตน ตัวกรองฝุนผงในระบบน้ํา (Strainer)
อุปกรณระบบทอ ขอตอ อุปกรณใชวัดความดันและ
อุณหภูมิ เปนตน

สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา

 วาลวปรับปริมาณน้ํา (Balancing Valve), วาลว  OVENTROP
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละปรั บ อั ต ราการไหลของน้ํ า
อัตโนมัติ (PICV)

ประเทศเยอรมัน

 แผ น กรองอากาศอลู มิ เ นี ย ม(Aluminum Filter)  RESEARCH
สําหรับกรองสิ่งสกปรกและฝุนละอองในอากาศ
PRODUCTS

เบลเยีย่ ม

 อุปกรณระบบทําความเย็น ไดแก ทอทองแดง และ
ขอตอทองแดง น้ํายาทําความเย็น คอมเพรสเซอร
คอยลเย็น อุปกรณควบคุมการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ
อุปกรณประหยัดพลังงาน อุปกรณควบคุมความดัน
เปนตน

 KUBA
 DOD
 ESKSCHULTZE
 BITZER
 ABB
 LODAM
 O&F
 ZEILABEGG
 EBMPAPST
 BVA
 9 LIFE
 NARA
3Q
TECO

ประเทศเยอรมัน
ประเทศเยอรมัน
ประเทศเยอรมัน
ประเทศเยอรมัน
ฟนแลนด
เดนมารก
ประเทศจีน
ประเทศเยอรมัน
ประเทศเยอรมัน
ประเทศจีน
ไตหวัน
เกาหลีใต
ประเทศไทย
ไตหวัน

 อุป กรณ ก ารพิ ม พ ดิ จิ ทั ล สํา หรั บ ระบบบรรจุ ภั ณ ฑ
ไดแก เครื่องพิมพวันหมดอายุเครื่องพิมพขอความ
บนบรรจุภัณฑ เครื่องปอนชิ้นงาน อุปกรณการพิมพ
และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ เปนตน

 Domino
 Korthofah
 EDM
 MSSC
 United RIBtype
 EnvisionTEC
 Materialise

อังกฤษ
ฮอลแลนด
ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ประเทศเยอรมัน
เบลเยีย่ ม
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นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได พั ฒ นาตราสิ น ค า เป นของตั ว เอง จํ า นวน 6 ตราสิ น ค า โดยเปน เจ า ของแบรนด ห รื อ
เครื่องหมายการคา ไดแก


เครื่องหมายการคา “VALTEC” สําหรับผลิตภัณฑวาลวและผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยการ
วาจางผูผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard



เครื่องหมายการคา “SPARK” สําหรับผลิตภัณฑสายฉีดน้ําดับเพลิง โดยการวาจางผูผลิตในประเทศมาเลเซีย
และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard



เครื่องหมายการคา “GUARDIAN” สําหรับผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแหง โดยการวาจางผูผลิต
ในประเทศไทย สิน คาไดรับ การรับ รองมาตรฐานผลิตภั ณฑ อุตสาหกรรม (TIS) จากสํานั กงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม



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



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



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

บริษัทฯ คัดเลือกผูผลิตเพื่อวาจางผลิตสินคาสําหรับตราสินคาของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถของ
ผูผลิตและความสามารถของโรงงาน ซึ่งในแตละตราสินคา บริษัทฯ ใชผูผลิตรายเดียวที่ติดตอคาขายมาเปนเวลานาน โดย
เปนการวาจางผลิตเปนคราวๆ ไป ไมมีการทําสัญญาวาจางผลิตระยะยาว ซึ่งที่ผานมาการจําหนายสินคาในตราสินคาของ
บริษัทฯ เปนสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับสินคาที่นําเขาจากผูผลิตในตางประเทศ หรือมีสัดสวนยอดขายในป 2558 และป
2559 รอยละ 4.04 และ 4.11 ของยอดขายรวม
ทั้งนี้ ในป 2558 และป 2559 บริษัทฯ ไมมียอดสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตรายใดรายหนึ่ง เกินกวา รอยละ 30 ของ
มูลคาการสั่งซื้อรวม
2.2.4

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี -

2.2.5

งานที่ยังไมไดสง มอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีงานที่ยังไมไดสงมอบ รวมมูลคา 399 ลานบาท ซึ่งเปนงานติดตั้งระบบ
ดับเพลิงโรงไฟฟา งานติดตัง้ ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler) ระบบโฟมดับเพลิง และระบบปโตรเคมีคอล จํานวน
32 สัญญา มูลคารวมตามสัญญาเทากับ 51 ลานบาท และมีมูลคาของสินคาที่ไดรับใบสั่งซือ้ และรอสงมอบในชวงป 2560
เทากับ 348 ลานบาท
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3.

ปจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีค วามมุง มั่น ในการพัฒนาการบริห ารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ดวยความตระหนัก ถึง ภาวะความ
เสี่ยงที่ซับซอนและรุนแรงขึ้นของการดําเนินธุรกิจ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของบริษัทฯ
การที่บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตไดอยางมั่นคงในระยะยาวนั้น จําเปนตองสรางพื้นฐานการบริหารความเสี่ยง
ที่ดี เพียงพอที่จะปองกันและลดผลกระทบของความเสี่ยง อันเกิดขึ้นไดจากปจจัยผันแปรตางๆ บริษัทฯ จึงจัดทําแบบ
ประเมินและควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดยมีการประเมิน ระบุปจจัย
ความเสี่ยง และวิเคราะหความเสี่ยงที่สําคัญ รวมถึงกําหนดมาตรการรองรับและปองกันความเสี่ยง โดยมีผูรับผิดชอบตาม
สายงานที่สังกัด อีกทั้งใชดัชนีชี้วัดความเสี่ยง เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการดําเนินงานของ
บริษัทฯ บรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จตามทิศทางที่กําหนดไว โดยมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่สําคัญ ดังนี้
3.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
สินคาที่บริษัทฯ จําหนายใหลูกคาสวนใหญเปนสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ ยอดสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ
ในป 2558 และ ป 2559 คิดเปนรอยละ 68.72 และรอยละ 77.49 ของยอดการสั่งซื้อรวม ตามลําดับ การเสนอราคาและ
การชํ าระเงินค าซื้อ สินค าสวนใหญ ใชสกุ ลเงิ นดอลลาร สหรั ฐเปน หลัก ในขณะที่ การจําหน ายสิ นคา ทั้งหมดจํา หนา ย
ภายในประเทศ ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาสินคาใหสอดคลองกับตนทุนสินคาที่เพิ่มขึ้นไดทันที ดังนั้น
บริษัทฯ จึงอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไรขั้นตน
ของบริษัทฯ ได
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดคํานึงถึงผลกระทบดังกลาว โดยบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง
กําหนดใหบริษัทฯ จะตองดําเนินการเปดวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงินเพื่อปองกันความ
เสี่ยงดังกลาว ซึ่งเปนวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศเกือบทั้งหมดโดยบริษัทจะพิจารณาซื้อ
เงินตราตางประเทศลวงหนาตามยอดในใบแจงหนี้การซื้อสินคาในแตละรอบการสั่งซื้อ รวมทั้งมีการติดตามแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของคาเงินอยางตอเนื่องเพื่อสามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไดอยาง
ใกลชิด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงิน ซึ่ง
แบงเปนวงเงินสกุลเงินบาทไทย และดอลลารสหรัฐ เทากับ 363 ลานบาท และ 3.0 ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ บริษัทฯ
มีนโยบายจะซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาในชวงที่คาเงินมีความผันผวนภายใตวงเงินดังกลาว โดยบริษัทฯ เริ่มซื้อ
เงินตราตางประเทศลวงหนา ในป 2558 โดยป 2558 และ ป 2559 บริษัทฯ ซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวน
130.15 ลานบาท และ 255.90 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนรอยละ 48.03 และรอยละ 54.90 ของยอดการสั่งซื้อสินคาจาก
ตางประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศดวยการติดตามความ
เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยางสม่ําเสมอทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวนอยมาก ดังจะเห็น
ไดจากผลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในป 2558 และ ป 2559 มีกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
เทากับ (0.55) ลานบาท และ 1.40 ลานบาท ตามลําดับ
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นอกจากนี้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทําใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ จะ
ทําการปรับราคาสินคาไปตามสภาพตลาดโดยแจงใหลูกคาทราบลวงหนา และบริษัทฯ มีสต็อคสินคาจํานวนหนึ่ง ซึ่ง
สามารถรองรับงานจําหนายสินคาลวงหนา ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไมสงผลกระทบตอรายไดและตนทุน
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
3.1.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคา
บริษั ทฯ เปน ผูจํา หน ายผลิ ตภัณ ฑว าล วและอุ ปกรณ ระบบดั บเพลิ ง ระบบสุ ขาภิบ าลและปรั บอากาศ รวมถึ ง
ผลิตภัณฑท่ีซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ที่มีสินคาหลากหลายรายการ โดย
บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งตราสินคาที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเปนประมาณ
รอยละ 36.66 และรอยละ 36.80 ของยอดขายรวมในป 2558 และป 2559 ตามลําดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียการเปน
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในตราสินคาที่สําคัญไป อาจกอใหเกิดผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได
การไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเปนตัวแทน
จําหนายสินคาใหกับคูคามีทั้งลักษณะที่กําหนดอายุของการเปนตัวแทนและไมมีกําหนดอายุของการเปนตัวแทน โดย
สวนใหญบริษัทฯ ไมไดทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการกับบริษัทเจาของตราสินคา ดังนั้น บริษัทฯ อาจมี
ความเสี่ยงจากการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในกรณีดังกลาว โดยหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการเปนตัวแทนจําหนายสินคา
ใหแกเจาของตราสินคา หรือหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาไมวาดวยกรณีใดๆ เชน บริษัทคูคามีการ ควบรวมกิจการกับ
บริษัทอื่น หรือมีการเลิกกิจการคูคา เปนตน อาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได ซึ่งตั้งแตป 2554 เปนตนมา
บริษัทฯ ไมมีการสูญเสียตราสินคาที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการดําเนิน
ธุรกิจ การรักษาความสัมพันธที่ดีกับบริษัทเจาของตราสินคาที่มี มายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินคาที่จัดจําหนาย
มากกวา 60 ตราสินคา ทั้งยังใหบริการและสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคาจนเปนที่ยอมรับ อีกทั้งมีฐานลูกคาที่กวางขวาง
มากกวา 1,000 ราย บริษัทฯ จึงมั่นใจวา หากบริษัทฯ สูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในตราสินคาใดสินคาหนึ่งไป
บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑตราสินคาอื่น เขามาทดแทนเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดได
เนื่องจากบริษัทฯ มีเปาหมายในการคัดสรรสินคาคุณภาพดีและเปนสินคาที่มีเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา อีกทั้งบริษัทฯ
ไดมีการพัฒนาตราสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑเองเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวดวย
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาตามที่ตกลง และไดรับความ
ไววางใจจากบริษัทเจาของตราสินคาใหเปนตัวแทนจําหนายสินคามาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทฯ มียอดขาย
ที่เติบโตขึ้นเปนลําดับ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีชองทางการจําหนายที่มปี ระสิทธิภาพ มีทีมงานขายที่เขมแข็ง สินคาที่
บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสามารถสรางยอดขายใหเติบโตอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นวาบริษทั เจาของตราสินคาจะ
ยังคงมอบหมายใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาตางๆ อยางตอเนื่องตอไปในอนาคต
3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษทั เจาของตราสินคาอาจเขามาทําตลาดเอง
กรณีที่เจาของตราสินคาจากตางประเทศมีความประสงคจะเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไมผาน บริษัทฯ
ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคานั้นๆ ได และอาจตองมีการแขงขันกับ
บริษัทเจาของตราสินคาดังกลาว
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อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นวา ความเสี่ยงดังกลาวมีโอกาสเกิดขึ้นนอย เนื่องจากความไมคุมคาในการลงทุน
เขามาจําหนายสินคาเอง อีกทั้งการจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ
ระบบสุขาภิบาล ระบบความเย็น รวมทั้งระบบการพิมพดิจิทัลตองมีความหลากหลายและตองสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกคาไดอยางครบวงจร ลูกคาจะคํานึงถึง ความสะดวกในการสั่งซื้อสินคาจาก ผูจําหนายที่มีสินคาใหครบ
ตามที่ตองการ ซึ่งจากที่ผานมาเคยมีผูผลิตสินคาจากตางประเทศบางรายใหบริษัทในเครือเขามาดําเนินธุรกิจโดยตรงแทน
แตก็ไมประสบความสําเร็จและเลือกกลับไปจําหนายผานตัวแทนเหมือนเดิม
3.1.4 ความเสี่ยงจากระบบการจัดซือ้ และบริหารสินคาคงคลังของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีรายการสินคาที่จําหนายอยูมากกวา 13,000 รายการ บริษัทฯ จึงจําเปนตองควบคุมสินคาคงคลังให
เหมาะสมกับสภาพการขายในปจจุบัน โดยจะตองมีสินคาในสต็อคไวเพื่อรอการจําหนายเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดอยางเพียงพอและทันตอความตองการใชงาน ซึ่งหากในบางชวงที่สินคาขาดสต็อคหรือไมสามารถจัดหาไดทันตาม
ความตองการของลูกคาได อาจทําใหบริษัทฯ สูญเสียยอดขายหรือโอกาสในการขายครั้งตอไปได ในขณะเดียวกัน สินคา
บางรายการที่ไมไดถูกจําหนายออกไปเปนเวลานานก็อาจทําใหสินคามีสภาพเกาเก็บสินคา ตกรุน เปนตน ซึ่งทําใหเกิด
ภาระคาใชจายในการเก็บสต็อคได
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวจึงไดมีการวางแผนการสั่งซื้อสินคาใหสอดคลองกับเปาหมายการขาย ทั้ง
หนวยงานขายและหนวยงานจัดซื้อมีการวางแผนรวมกันในการสั่งซื้อสินคาและกําหนดแผนการสั่งซื้อสินคาไวลวงหนา
โดยฝายจัดซื้อตองจัดหาสินคาใหถูกตองและรวดเร็ว ติดตามสินคาจากผูขาย และทบทวนสถานะการสั่งซื้อสินคาอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหไดสินคาตรงเวลาทันตอความตองการของลูกคา
อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการสินคาคงคลังของบริษัทฯ ไดจัดสรรพื้นที่การจัดเก็บสินคาไวเปนสัดสวนของ
แตละประเภทสินคา โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ดูแลควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจายอยางเปนระบบ มีการควบคุม
สินคาดวยระบบโปรแกรมบริหารคลังสินคาที่ทันสมัย สามารถบันทึกรายละเอียดของสินคาไดอยางถูกตอง รวดเร็ ว
สามารถตรวจสอบยอดสต็อคคงคลังไดทันทีที่ตองการ จึงสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันที ทําใหลูกคา
มั่นใจในการใหบริการที่ถูกตอง แมนยํา นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการตรวจนับสินคา โดยใชระบบหมุนเวียน การตรวจนับ
ทุกเดือน เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการจายสินคาผิดพลาด และสรางความมั่นใจไดวาสินคาคงคลังของบริษัทฯ ถูกตอง
แมนยํา
3.1.5 ความเสี่ยงจากอัตรากําลังคนและความสามารถของบุคลากรไมเพียงพอตอความตองการทางธุรกิจ
บริ ษัท ฯ มีก ารทบทวนโครงสรา งองค กรและวิ เคราะห แผนความต องการอั ตรากํ าลั งคน และดํ าเนิน การตาม
กระบวนการ สรรหา โดยคัดเลือกและเพิ่มชองทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ และทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลอง
กับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร เพื่อพิจารณาผูสืบทอดตําแหนงงาน รวมถึงกระตุน
ใหพนักงานที่มีความสามารถเล็งเห็นเปาหมายและการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจน และเรงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใน
ปลายป 2559 บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัท คิว ทู เอส จํากัด สงผลใหบริษัทฯ มี
บุคลากรที่เพิ่มขึ้น และสามารถจัดการบุคลากรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจที่รับโอนกิจการมานั้น มีธุรกิจที่
คล า ยคลึ ง และเสริ ม กั น มี บุ ค ลากรด า นงานขายและงานติ ด ตั้ ง (Salesperson) ที่ มี พ้ื น ฐานความรู จ ากสายงาน
วิศวกรรมเครื่องกลและสิ่งแวดลอมเปนหลักเชนเดียวกัน อีกทั้งมีบุคลากรสวนงานสนับสนุนซึ่งสามารถปฎิบัติงานรวมกันได
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3.1.6 ความเสี่ยงจากการดอยคาของคาความนิยม
บริษัทฯ ตองบันทึกคาความนิยมจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท
ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ซึ่งมีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ (Net Assets) บริษัท ชิลแมทช จํากัด
และบริษัทยอย ณ วันที่ออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยผูสอบบัญชีจะทําการทดสอบการ
ดอยคาเปนประจําทุกป และตั้งคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ดังนั้นบริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงหากผูสอบบัญชีไดพิจารณาแลว
วาคาความนิยมนี้ควรจะตองมีการดอยคา ซึ่งการดอยคาดังกลาวจะมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ในดานของ
กําไรสุทธิ สวนของเจาของ และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ
เนื่องจากผูบริหารเดิมของธุรกิจระบบทําความเย็นและระบบการพิมพดิจิทัล ยังคงดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ
ของแตละสายธุรกิจในบริษัท รวมถึงทีมงานขายและบริการยังคงใหบริการลูกคาอยางตอเนื่อง อีกทั้งการเพิ่มสายธุรกิจ
ดังกลาว ยังเพิ่มโอกาสในการสรางยอดขายในกลุมลูกคาเดียวกันแบบครบวงจร ทําใหบริษัทมั่นใจวาจะสรางการเติบโตได
อยางตอเนื่อง และจะมีกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) มากเพียงพอจากการดําเนินงาน
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4.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

4.1

สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ตาราง 4.1

รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ลานบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

1. เครื่องมือและอุปกรณ

1.46

เปนเจาของ

ไมมี

2. เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน

14.01

เปนเจาของ

ไมมี

3. ยานพาหนะ

14.05

เปนเจาของ

ไมมี

4. สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต

12.05

เปนเจาของ

ไมมี

5. อุปกรณระหวางติดตั้ง

41.57

เปนเจาของ

ไมมี

ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน

รวม
4.2

สินทรัพยไมมตี ัวตน
รายละเอียดสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปไดดังนี้
• โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน 26.75 ลานบาท โดยมีการตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพยจํานวน 5 ป
• คาความนิยม มูลคารวม 334.67 ลานบาท
• ความสัมพันธกับลูกคาสุทธิ มูลคารวม 102.98 ลานบาท โดยมีการตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพยจํานวน 7 ป

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 40

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

สัญญาที่สําคัญของบริษัทฯ

4.3

4.3.1 สัญญาเชาพืน้ ทีท่ ตี่ ั้งสํานักงานใหญ
บริษัทฯ ทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลที่เกีย่ วของกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้
ตาราง 4.2 สัญญาเชาพื้นทีท่ ตี่ ั้งสํานักงานใหญของบริษัทฯ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
หมายเหตุ :

คูสัญญา
ผูใหเชา
ผูเชา
ผูใหเชา
ผูเชา
ผูใหเชา
ผูเชา
ผูใหเชา
ผูเชา

: บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
: บริษัทฯ
: บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
: บริษัทฯ
: นายเจน ชาญณรงค
: บริษัทฯ
: นายเจน ชาญณรงค
: บริษัทฯ

สถานที่เชา

ระยะเวลาการเชา 1/

เลขที่

ชั้น

ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด

19/7-8

1- 4

19/17-22

1-4

19/6

2-3

19/6

1

อารซเี อ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
อารซเี อ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
อาร ซี เ อ บล็ อ คเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
อาร ซี เ อ บล็ อ คเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
9

9

9

9

9

9

9

9

อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

พื้นที่ (ตร.ม.)

3 ป

1 ม.ค. 2560 30 ก.ย. 2562

283.60

3 ป

1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2562

1,379.72

3 ป

15 ธ.ค. 2557 14 ธ.ค. 2560

130

3 ป

15 มี.ค. 2558 14 มี.ค. 2561

65

เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 1 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซึ่งผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2
เดือนกอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด ซึ่งอัตราคาเชาของสัญญาเชาที่มีการตออายุ อาจปรับขึ้นหรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน แตไมเกินรอยละ 5 ของคาเชาเดิม

1/

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 41

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

4.3.2 สัญญาเชาอาคารคลังสินคา
ตาราง 4.3 รายละเอียดสัญญาเชาอาคารคลังสินคา
ลําดับ

คูสัญญา
ผูใหเชา
ผูเชา
ผูใหเชา
ผูเชา
ผูใหเชา
ผูเชา
ผูใหเชา
ผูเชา

1.
2.
3.
4

หมายเหตุ :

: นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
: บริษัทฯ
: นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
: บริษัทฯ
: บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จํากัด
: บริษัทฯ
: บริษัท ซัมโก เซอรวิส จํากัด
: บริษัทฯ

สถานที่เชา
อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคา
เลขที่ 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคา
เลขที่ 509 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
โกดังสินคา
เลขที่ 38/43 หมู 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคา
6 (A) , 8 , 8 (B) และ 8 (C) หมูที่ 15 ถ.คูขนานมอเตอรเวย
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

ระยะเวลาการเชา
อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

พื้นที่ (ตร.ม.)

3 ป 1/

1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2562

1,760

3 ป 1/

1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2562

722

5 ป 2/

1 ธ.ค. 2559

1 ธ.ค. 2564

60

3 ป 3/
3 ป 3/
3 ป 3/
3 ป 3/

1 เม.ย. 57
1 ต.ค. 57
1 ส.ค. 57
1 มิ.ย. 59

31 มี.ค. 60
30 ก.ย. 60
31 ก.ค. 60
31 พ.ค. 62

360
495
720
300

เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 1 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซึ่งผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2
เดือนกอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด ซึ่งอัตราคาเชาของสัญญาเชาที่มีการตออายุ อาจปรับขึ้นหรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน แตไมเกินรอยละ 5 ของคาเชาเดิม
2/
ทบทวนสัญญาเชาทุกๆ 1 ป
3/
เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 3 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซึ่งผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2
เดือนกอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด ซึ่งอัตราคาเชาของสัญญาเชาที่มีการตออายุ อาจปรับขึ้นหรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน
1/

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 42

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

4.3.3 สัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน
บริษัทฯ ไดทําประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน รวมถึงประกันภัยสําหรับเงิน สําหรับสต็อคสินคาและทรัพยสินทุกชนิดและไดเลือก บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับประกันภัย
โดยมีเงื่อนไขความคุมครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิด และทุนประกันรวม 273.90 ลานบาท ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตาราง 4.4 รายละเอียดสัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน (บริษัทผูรับประกันภัย : บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน))
ประเภทกรมธรรม
กรมธรรมประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน
(All Risk)

บริษัทผูรับประกัน

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย

บริษัท อาคเนยประกันภัย
จํากัด (มหาชน)

- สิ่งปลูกสราง (ไมรวมรากฐาน) รวมสวนปรับปรุง ตอเติม
รั้ ว ประตู ระบบสาธารณู ปโภคต างๆ เช น ระบบปรั บ
อากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟา เฟอรนิเจอร สิ่งตกแตง
ตรึ งตรา อุ ปกรณ เครื่ องใช สํ านั ก งาน ระบบ/เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ เครื่องจักรและ
อุ ป กรณ ที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ชนิ ด รถโฟล ค ลิ ฟ ท รวมถึ ง
ทรัพยสินทุกชนิดที่เปนของบริษัทฯ และ/หรือ อยูภายใต
การดูแลรักษาของบริษัทฯ ในฐานะผูรักษาทรัพย
- สต็อคสินคา
ขยายความคุมครองถึงการโจรกรรม
(จร.3) วงเงิน : ไมเกิน 5 ลานบาท การโจรกรรม
(จร.2) วงเงิน : เต็มทุนประกัน ประกันเงิน (ปง.2)
วงเงิน
: ไมเกิน 1 ลานบาทตอครั้ง และตลอด
ระยะเวลาประกัน
รวมถึงความรับผิดตอบุคคลภายนอกในวงเงิน :
ไมเกิน 10 ลานบาทตอครั้ง และตลอดระยะเวลาประกัน

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ทุนประกัน
ระยะเวลาประกันภัย
(ลานบาท)
29.99
18 ก.ย.2559 – 18 ก.ย.2560

ผูเอา
ประกันภัย
บริษัทฯ

243.91

หนา 43
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4.4

เครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการที่สําคัญ
บริษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการเปนเจาของเครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการ 7 รายการ ดังนี้

ตาราง 4.5 รายละเอียดเครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการที่สําคัญของบริษัทฯ
ลําดับที่

รูปเครื่องหมายการคา/บริการ

เจาของกรรมสิทธิ์

เลขทะเบียน

สําหรับสินคา/บริการ

ระยะเวลา

1

บริษัทฯ

บ41547

สําหรับบริการ
บริการจัดการขายอุปกรณเกี่ยวกับการดับเพลิง

26 ธ.ค. 2550 - 25 ธ.ค. 2560

2*

บริษัทฯ

ค162287

สําหรับสินคา
วาลวทอน้าํ ทําดวยโลหะ

18 ต.ค. 2544 - 17 ต.ค. 2564

3*

บริษัทฯ

ค381341

สําหรับสินคา
ชุดสายฉีดน้าํ ดับเพลิง สายดับเพลิง ขอตอดับเพลิง

30 ต.ค. 2555 - 29 ต.ค. 2565

4*

บริษัทฯ

ค62121

สําหรับสินคา เครื่องดับเพลิง

5*

บริษัทฯ

6*

บริษัทฯ

7*

บริษัทฯ

20 มิ.ย. 2559 - 19 มิ.ย. 2569
ยื่นคําขอตออายุเมื่อ 20 เม.ย. 2559 และอยูระหวาง
การรับตออายุโดยกรมทรัพยสินทางปญญา
คําขอเลขที่ ผลิตภัณฑอุปกรณทําความเย็น ไดแกวาลวระบบทํา ยื่นคําขอเมื่อวันที่ 18 เม.ย.2559 และอยูระหวาง
1035613 - 16 ความเย็น อุปกรณระบายความรอน อุปกรณดูด
รับจดทะเบียนโดยกรมทรัพยสินทางปญญา
ความชื้น และมาตรวัดความดัน เปนตน
คําขอเลขที่
สําหรับสินคา
ยื่นคําขอเมื่อวันที่ 18 เม.ย.2559 และอยูระหวาง
1035617 - 18 ทอทองแดง ขอตอทองแดง ลวดเชื่อมทองแดง และ
รับจดทะเบียนโดยกรมทรัพยสินทางปญญา
ฉนวนกันความรอน
คําขอเลขที่
สําหรับสินคา
ยื่นคําขอเมื่อวันที่ 18 เม.ย.2559และอยูระหวางรับ
1035619
นํายาเคมีทาํ ความเย็น
จดทะเบียนโดยกรมทรัพยสินทางปญญา

หมายเหตุ : 1/ สินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัท (ลําดับที่ 2 - 7) เปนสินคาจางผลิตกับผูผลิตสินคาภายในประเทศหรือตางประเทศ

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 44

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

4.5

นโยบายการลงทุนในบริษทั ยอยและบริษัทรวม

ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม การลงทุนในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวของ หรือเอื้อประโยชนกับธุรกิจหลักของ บริษัทฯ
โดยเปนธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทฯ ในระยะยาว โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเปนหนวยงานหนึ่ง
ของบริษัทฯ ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนหรือเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทฯ ไมมีนโยบายเขาไปควบคุมมากนัก
ทั้งนี้การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับขอตกลงรวมกัน โดยบุคคลดังกลาว ตองมีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมในการบริหารกิจการ
ของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ ซึ่งทําหนาที่ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางใกลชิด เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 45

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

5.

ขอพิพาททางกฎหมาย
-ไมม-ี

สวนที่ 1 (5) ขอพิพาททางกฎหมาย

หนา 46

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

6.

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

6.1

ขอมูลทั่วไป
ก. บริษัท
บริษัท

:

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ประเภทธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ปรับ
อากาศและสุขาภิบาล ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทั ล
รวมทั้ ง ให คํ า ปรึ ก ษาและออกแบบระบบในโครงการต า งๆ และการ
ใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107557000217

โทรศัพท

:

02-203-0868

โทรสาร

:

02-203-0245

เว็บไซต

:

www.harn.co.th

ทุนจดทะเบียน

:

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

ทุนชําระแลว

:

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

บริษัท

:

บริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท

:

02-009-9000

โทรสาร

:

02-009-9991

บริษัท

:

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร ชั้นที่ 23-27 เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท

:

02-034-0000

โทรสาร

:

02-034-0010
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ข. บุคคลอางอิงอื่นๆ
1. นายทะเบียนหลักทรัพย

2. ผูสอบบัญชี

สวนที่ 1 (6) ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

หนา 47

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

6.2

ขอมูลสําคัญอื่น
-ไมม-ี

สวนที่ 1 (6) ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

หนา 48

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

สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

หนา 49

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

สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และเรียกชําระแลว จํานวน 292,250,000 บาท โดยเปนหุนสามัญ จํานวน 584,500,000
หุน มูลคาที่ตราไว หุน ละ 0.50 บาท
7.2

โครงสรางผูถอื หุนของบริษัทฯ

กลุมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของบริษัทฯ อางอิงขอมูลการปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2559 มีดังนี้
ลําดับ
รายชื่อผูถือหุน
1 นามสกุลชาญณรงค 1/
นาง
สิรมิ า 2/
เอี่ยมสกุลรัตน
นาย
เจน
ชาญณรงค
บริษัท NICE NOBLE LIMITED 3/
น.ส.
นพพร
ชาญณรงค
นาย
หาญ
ชาญณรงค
นาง
ประยูรศรี
ชาญณรงค
1/
รวมนามสกุลชาญณรงค
2 นามสกุลสุขชัย 1/
นาย
วิรฐั
สุขชัย
นาง
นพรัตน
สุขชัย
นาย
วิโรจน
สุขชัย
นาย
วิสุทธิ์
สุขชัย
1/
รวมนามสกุลสุขชัย
3 นามสกุลตรีเพ็ชร 1/
นาย
ธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร
น.ส.
ธารดา
ตรีเพ็ชร
1/
รวมนามสกุลตรีเพ็ชร
4 นาย
วสันต
นันทขวาง
5 น.ส.
ปนัดดา
ทองเหลี่ยม
6 นาย
ประชา
พรอมพรชัย
7 น.ส.
วิญู
นานา
8 นาย
ชัยวัฒน
แตไพสิฐพงษ
9 นาง
วลีรตั น
เชื้อบุญชัย
10 น.ส.
อุไรรัตน
หาญทวีภัทร
ผูถือหุนอื่นๆ
รวม

จํานวนหุน

รอยละ

63,845,441
84,091,640
73,316,475
28,875,144
1,000,000
733,900
251,862,600

10.92%
14.39%
12.54%
4.94%
0.17%
0.13%
43.09%

86,807,809
13,000,000
1,745,600
100,000
101,653,409

14.85%
2.22%
0.30%
0.02%
17.39%

20,842,442
7,504,024
28,346,466
28,140,000
14,832,149
11,153,572
10,621,500
9,550,000
8,446,518
6,808,097
113,085,689
584,500,000

3.57%
1.28%
4.85%
4.81%
2.54%
1.91%
1.82%
1.63%
1.45%
1.16%
19.35%
100.00%

หมายเหตุ : 1/ เปนการจัดกลุมผูถอื หุนตามนามสกุลเทานั้น 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
ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258
2/
นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค
3/
Nice Noble Limited เปนบริษทั ที่จดั ตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหนาที่ดูแลกองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค
โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรบั ผลประโยชนสุดทายของกองทรัสตดังกลาว

สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถอื หุน

หนา 50

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

สรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลําดับ

รายชื่อผูถือหุน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

เพิ่มขึน้
(ลดลง)

31 ธันวาคม 2559

กรรมการบริษัท
1

นายวิรฐั

สุขชัย

86,392,790

86,807,809

415,019

2

นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

6,003,127

8,446,518

2,443,391

3

นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

35,067,520

63,845,441

28,777,921

4

นายภาคภูมิ

วองไพฑูรย

4,038,000

5,410,325

1,372,325

5

นายถกล

นันธิราภากร /1

-

-

-

6

นายโสตถิธร

มัลลิกะมาส /1

-

-

-

7

นางสาววรนุช

สุไพบูลยพิพัฒน/1

-

-

-

8.

นายสุพจน

เธียรวุฒิ /1

-

-

-

9.

นายวสันต

นันทขวาง

-

28,140,000

28,140,000

10.

นายธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร

4,926,580

20,842,442

15,915,862

1,130,406

1,196,593

66,187

-

139,646

139,646

ผูบริหาร
1

นางวรินกาญจน

ธีระอัมรานนท

2.

นายวิศิษฏ

วชิรลาภไพฑูรย

หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ

สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

หนา 51

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

7.3

นโยบายจายเงินปนผล

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหักสํารองตางๆ
ทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับ
กระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจายชําระคืนเงินกูยืม เงื่อนไข
และขอกําหนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู รวมทั้งขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคต
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวา
บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้นได โดยจะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ ในการประชุมคราวถัดไป
ป 2559

ป 2558

ป 2557

ป 2556

-

-

-

-

0.09

0.10

0.15

15.23

-

-

-

-

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

584,500,000

350,000,000

350,000,000

6,500,000

ขอมูลการจายเงินปนผล
เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)
เงินปนผลประจําป (บาท/หุน)
หุนปนผล (บาท/หุน)

จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน)

หมายเหตุ - เงินปนผลประจําป 2559 จํานวน 0.09 บาทตอหุน ยังไมมีความแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
- ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 47 ทวิ
แหงประมวลรัษฎากร

สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

หนา 52

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

8. โครงสรางการจัดการ
แผนผังโครงสรางองคกรของบริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
(วิรัฐ สุขชัย)

เลขานุการบริษทั
(วรินกาญจน ธีระอัมรานนท)

ผูตรวจสอบภายใน
2

1
กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล
(วิรัฐ สุขชัย)

กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจระบบทําความเย็น
(วสันต นันทขวาง)

กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล
(ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร)

3
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ดานกํากับดูแลกิจการ
(วรินกาญจน ธีระอัมรานนท)

4
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ดานปฏิบัติการ
(วลีรัตน เชื้อบุญชัย)
5

ผูอํานวยการ
สายงานขาย
โครงการ

ผูอํานวยการ
สายงานขาย
ทั่วไป

ผูอํานวยการ
สายงานขาย
ปโตรเคมี

ผูอํานวยการ
สายงานขาย

ผูอํานวยการ
สายงานสนับสนุน
วิศวกรรม

ผูอํานวยการ
สายงานขาย

ผูอํานวยการ
สายงานบริหารทั่วไป

ผูอํานวยการ
สายงานบริการ
ฝายบริหารระบบคุณภาพ

ผูอํานวยการ
สายงานการเงิน
(วิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย)

ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายธุรการสํานักงาน

ฝายกํากับดูแลกิจการ

หมายเหตุ : 1 - 5 คือ ผูบริหารของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ

ฝายจัดซื้อ
ฝายคลังสินคาและจัดสง

ฝายการเงิน
ฝายบัญชี
ฝาย ICT

หนา 53

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

โครงสรางการจัดการภายในของบริษัทฯ ประกอบดวย
• คณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการชุด ย อยต าง ๆ จํา นวน 3 คณะ ได แก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามมาตรา 68 แห ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเ่ กี่ยวของ
• ฝายบริหาร โดยมีประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูบริหารสูงสุด
คณะกรรมการบริษัท

1.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการรวมทัง้ สิ้น 10 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน
และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 6 ทาน ดังนี้
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1.

ดร. ถกล

นันธิราภากร

2.

นายวิรฐั

สุขชัย

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.

นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

4.

นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

กรรมการ และกรรมการบริหาร

5.

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย

กรรมการ

6.

นายวสันต

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร *

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.

ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9.

นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ดร.สุพจน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

10.

นันทขวาง *

เธียรวุฒิ *

หมายเหตุ : * ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัตกิ ารแตงตั้งนายวสันต นันทขวาง และ
นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร เปนกรรมการบริษัทฯ และดร.สุพจน เธียรวุฒิ เปนกรรมการอิสระ
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติแตงตั้ง นายวสันต นันทขวาง และ นายธรรมนูญ
ตรี เ พ็ ช ร ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการบริ หารและกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง และแต ง ตั้ ง ดร.สุ พ จน เธี ย รวุ ฒิ ดํ า รงตํ า แหน ง ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559

โดยมีนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ทาน และมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ทาน ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีโครงสราง
คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 ทาน และไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดของ
บริษัท และมีกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 ทาน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไป
ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนที่ออกใหม (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ครบถวนทุกประการ
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั
ตามขอบังคับบริษัท ไดกําหนด จํานวนหรือชื่อกรรมการผูมอี ํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทไดนั้น ใหกรรมการสอง (2)
คนลงลายมือชื่อรวมกัน โดยใหที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมอี ํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทได ในป 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติกําหนดชื่อ
และจํานวนกรรมการผูมีอาํ นาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบดวย นายวิรัฐ สุขชัย นายวสันต นันทขวาง นายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการสองในหาคนลงนามรวมกัน
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป
ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้น อาจจะเลือกเขารับ
ตําแหนงอีกก็ได
การสรรหา / แตงตั้ง / การพนตําแหนงของกรรมการบริษทั ฯ
บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯ อยางไรก็ดีบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ โดยใหผูถือหุนใหญ
และ/หรือ ตัวแทนผูถือหุนรายใหญของแตละกลุม ผูทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวของ กรรมการ กรรมการอิสระ ของ
บริษัทฯ รวมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผูมีทักษะ
ประสบการณที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ ที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความ
ซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่
ใหแกบริษัทฯอยางเต็มที่
2. กรรมการต องมีคุณสมบั ติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
ที่ออกหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูล
รายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย
3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ บริษัทฯ หรือเขา
เปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯไมวาจะ
ทําเพื่อประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
การเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ และกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามวิธีการดังนี้
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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1. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ใหเปนผูรับผิดชอบจัดการ
กิจการทั้งปวงของบริษัทฯ และมีอํานาจหนาที่ดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัทฯ มติที่ประชุมใหญผูถือหุน อีกทั้งมีอํานาจกระทําการใดๆตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ หรือที่เกี่ยวของ
กับการดังกลาว ทั้งนี้กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทฯหรือไมก็ได
2. กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมี ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของ
บริษัทฯจะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลกั ษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด
3. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก
สวนปหลังๆตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการผูออกจากตําแหนงไป
นั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชน
จํากัดทราบดวยก็ได
6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ
นอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่
ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู
7. ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปน
อยางอื่น
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ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล คณะกรรมการที่พนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุม
ผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไป
ยังผูถือหุนไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3
วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน
8. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน ถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9. บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและตามคุณสมบัติที่บริษัทฯกําหนด เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญ
ชวนในเว็ปไซตของบริษัทฯลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและ
ประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นต่ําสําหรับผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอชื่อ
กรรมการลวงหนา โดยตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
ป 2559 บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ ตามขั้นตอนที่
ประกาศบนเวปไซค ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แตไมมีผูใดเสนอชื่อ
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท มี อํ า นาจ หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การบริ ษั ท ฯ ให เ ป น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตย สุจริต และ
ระมัดระวังผลประโยชนของบริษัทฯ โดยรวมถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้
1. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป โครงสรางการบริหารงาน
และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่
ไดรับมอบหมายใหทําหนา ที่ดัง กลา ว ใหเ ปน ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กํา หนดไวอยา งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําให
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจั ดการ และคณะอนุกรรมการชุด ตางๆ ดังกลา ว
สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํา
กับ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ทย อ ย (ถ า มี )
ยกเว น เป น การอนุ มั ติ ร ายการที่ เป น ไปตามนโยบายและหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ

หนา 57

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

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการ
แทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือบันทึกเปนมติ
คณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน และระบุขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
ผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน
4. ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งดูแลกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารและพนักงานอยาง
เหมาะสม
5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีระบบการ
จัดเก็บเอกสารที่ทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง
6. จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบบัญชี
ที่ผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยงบ
การเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ตองตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนที่จะนําเสนอตอ ที่
ประชุมผูถือหุน ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดย
แสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ในรายงานประจําปของบริษัท
7. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหาร
ความเสี่ย งที ่ค รอบคลุม และมีก ระบวนการบริห ารจัด การความเสี่ย ง การรายงานและการติด ตามผลที ่มี
ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มี
การบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปรงใส เกี่ยวกับการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน เพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ
รวมทั้งมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
9. ดู แ ลให มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ต อ เนื่ อ งในระยะยาว รวมทั้ ง แผนพั ฒ นาพนั ก งาน ความต อ เนื่ อ งของผู บ ริ ห าร
(Succession Plan) รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงของกรรมการ และผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
10. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การลงทุน และ
การดําเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ยกเวนเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
11. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน และมี
การรายงานขอมูลการดําเนินงานที่สําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมสี วนไดเสียอยางถูกตองและ
เปนไปตามที่ขอกฎหมายกําหนด โดยกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญา
หรือขอตกลงใดๆ ที่ทํากับบริษัทฯ หรือถือหุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) ทั้งนี้ สําหรับ
รายการที ่ทํ า กับ กรรมการหรือ บุค คลที ่อ าจมีค วามขัด แยง หรือ มีส ว นไดเ สีย หรือ อาจมีค วามขัด แยง ทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ
ทํารายการในเรื่องนั้น
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12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
แทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ
อํ า นาจเพื ่อ ใหบ ุค คลดัง กลา วมีอํ า นาจตามที ่ค ณะกรรมการบริษ ัท เห็น สมควร และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการมอบ
อํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะ
ทําขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สรุปไดดังนี้
ชื่อ – สกุล

1. นายวิรัฐ

สุขชัย

2. นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

3. นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

4. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
5. นายวสันต

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ป 2558
ป 2559
คณะกรรม
การบริษัท

คณะกรรม
การตรวจสอบ

4/4
4/4
4/4
4/4

นันทขวาง*

6. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร*
7. นายถกล

นันธิราภากร

8. นายโสตถิธร

มัลลิกะมาส

9. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน
10. นายสุพจน

เธียรวุฒิ*

4/4
4/4
4/4

4/4
4/4
4/4

คณะกรรม
การบริหาร

คณะกรรม
การบริษัท

12/12
12/12
12/12

7/7
7/7
7/7
7/7
2/2
2/2
7/7
7/7
7/7
2/2

คณะกรรม
การตรวจสอบ

คณะกรรม
การบริหาร

12/12
12/12
12/12
2/2
2/2
7/7
7/7
7/7

หมายเหตุ : * ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแตงตั้งนายวสันต นันทขวาง และ นาย
ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร เปนกรรมการบริษัทฯ และดร.สุพจน เธียรวุฒิ เปนกรรมการอิสระ
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติแตงตั้งนายวสันต นันทขวาง และ นายธรรมนูญ ตรี
เพ็ ช ร ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการบริ ห ารและกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และแต ง ตั้ ง ดร.สุ พ จน เธี ย รวุ ฒิ ดํ า รงตํ า แหน ง ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559
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ผูบริหาร

2.

ผูบริหารของบริษัท มีจํานวน 6 คน ประกอบดวย
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1.

นายวิรฐั

สุขชัย

2.
3.
4.
5.

นายวสันต
นายธรรมนูญ
นางวลีรัตน
นางวรินกาญจน

นันทขวาง
ตรีเพ็ชร
เชื้อบุญชัย
ธีระอัมรานนท

ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการธุรกิจระบบดับเพลิง
ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
กรรมการผูจดั การธุรกิจระบบทําความเย็น
กรรมการผูจดั การธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล
ผูชวยกรรมการผูจดั การดานปฏิบัติการ
ผูชวยกรรมการผูจดั การดานกํากับดูแลกิจการ

6.

นายวิศษิ ฏ

วชิรลาภไพฑูรย

ผูอํานวยการสายงานการเงิน

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

การสรรหา / แตงตั้ง ผูบริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายที่ จะสรรหาผูบ ริหารโดยคั ดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ ที่
เกี่ยวขอ งกับธุรกิจ โดยดําเนิน การคัด เลือกตามระเบียบเกี่ยวกับ การบริหารทรัพ ยากรบุคคล และจะตอ งไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง ประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการไดรับมอบหมายใหเปนผูแตงตั้งบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัทฯ บรรจุเขาเปนพนักงานในระดับตางๆ
ทั้งนี้ การแตงตั้งหัวหนาหรือผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. เปนผูนําในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว
2. ควบคุม / กํากับดูแล / แกไขปญหา การดําเนินงานโดยภาพรวมในระดับกลยุทธและนโยบาย
3. ใหการสนับสนุนและอํานวยการแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ใหสามารถปฏิบัติ
ภารกิจดานการกํากับดูแลบริษัทไดตามเปาหมาย
4. กํากับดูแลโครงการดานพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับเปาหมายการเติบโตของบริษัท
5. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเปน
ประจําทุกไตรมาส
6. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
7. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจ
ชวงนั้นดวย
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
รวมถึงเรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้
1. กํากับดูแลการบริหารงาน การดําเนินงานทั่วไป และการอนุมัติเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ และ/หรือ
บริหารงานประจําวันของบริษัทฯ เพื่อประโยชนของบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบ
คําสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ภายใตกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวของ
และขอบเขตอํานาจหนาทีท่ ี่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําป ตลอดจนโครงสรางการ
บริหารงานและอํานาจการบริหารตางๆของบริษัทฯ เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณากอนนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ
3. ดําเนินการหรือบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานที่รับมอบหมาย ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุก
ไตรมาส
5. ดูแลใหบุคลากรในฝายงานตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนา
องคกรและบุคลากรอยางตอเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณที่ดีขององคกร
6. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนตําแหนง พักงาน เลิกจาง กําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนอื่นๆ รวมทั้ง
บําเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ
7. มีอํานาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คําสั่ง ระเบียบ บันทึก และขอบังคับที่เกี่ยวกับการ
ทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการ
ทํางานภายในองคกร
8. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003)
9. มีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามสัญญา หรือขอตกลง (ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ หรือตามที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท) ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน
10. มีอํานาจอนุมัติการจัดหา การเขาทําสัญญา และการดําเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
12. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจชวง
นั้นดวย
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ทั้งนี้ อํานาจประธานเจาหนาที่บริห าร / กรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่ประธาน
เจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการเห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจที่ทําใหประธานเจาหนาที่บริหาร /
กรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่ง
อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และ/หนวยงานที่เกี่ยวขอกําหนด) มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ ไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
(แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการ
อนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
3.

เลขานุการบริษทั

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติแตงตั้ง นางวรินกาญจน
ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
1. ดูแลและใหคําแนะนํา เบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริห ารเกี่ยวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารจะตองทราบ
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน
ของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุนของบริษัท รวมทั้งประสานงาน
ใหมีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว
3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก
3.1 ทะเบียนกรรมการ
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจําปของ
บริษัท
3.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน
4. การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่
รายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูที่เกี่ยวของใหบริษัททราบ)
5. ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ทั้งนี้ นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ไดผานการอบรมในหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่
72/2016 ป 2559 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนที่ 16/2016 ป 2559 และหลักสูตร Effective
Minute Taking Plan (EMT) รุนที่ 36/2016 ป 2559 แลว
บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ดาน เชน อายุ คุณวุฒิ
ดานการศึกษา ความรูดานภาษาตางประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ความสามารถใน
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การเปนผูประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมถึงการประชาสัมพันธและดูแลภาพพจนข ององคก รตอ
บุคคลภายนอก เปนตน ในกรณีที่เลขานุก ารบริษัท พน จากตํา แหนง หรือ ไมอ าจปฏิบัติห นา ที่ไ ด ใหค ณะกรรมการ
บริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลา
ดังกลาว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
4.

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง

4.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก) กรรมการ

ในป 2559 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ดังนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทน (บาท/ครั้ง)
15,000
10,000
15,000
10,000

หมายเหตุ : เงื่อนไขการจายคาตอบแทนกรรมการ
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค า ตอบแทนกรรมการ ได แ ก กรรมการที่ ไ ม ไ ด เ ป น พนั ก งานของบริ ษั ท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
2. เนื่องจากกรรมการหลายทานไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดตางๆ หลายตําแหนงดวยกัน ดวยเหตุนี้
จึงกําหนดใหไมมีคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management Committee)
3. คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล
เบี้ยประชุมบําเหน็จโบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นๆตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา
ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราวๆไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวา
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ไดและนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆตามระเบียบของบริษัทโดยจะตองไม
กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันที่จะไดรับคาตอบแทน
กรรมการและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท นอกจากนี้การจายคาตอบแทนกรรมการดังกลาว
นั้นจะตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
จะกําหนด
4. ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาวาเห็นควรจะใหมีการจายผลตอบแทนประจําป ใหกรรมการเมื่อใด รวมทั้งให
พิจ ารณารายละเอี ยดและเงื่อนไขการจ า ยผลตอบแทนประจํ าป อาทิ เ ชน การจา ยผลตอบแทนประจํา ป ให จา ยให
กรรมการทุ ก คนที่ ยั ง คงดํ า รงตํ า แหน ง อยู กรณี ที่ ก รรมการคนใดเพิ่ ง เข า ดํ า รงตํ า แหน ง และยั ง ไม ค รบป การจ า ย
ผลตอบแทนประจําป อาจจะจายตามสัดสวนของระยะเวลาของการดํารงตําแหนงของกรรมการคนนั้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 อนุมัติการจายโบนัสกรรมการ
ประจําป 2559 ใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ทุกทานรวมกันไมเกิน 2,000,000 บาท
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ในป 2558 และ ป 2559 บริษัทฯ จายคาตอบแทนเบี้ยประชุมใหแกกรรมการ ดังนี้
คาตอบแทนเบี้ยประชุม (บาท)
รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

ป 2559
คณะกรรม
คณะกรรมการ
การบริษัท
ตรวจสอบ
105,000
105,000

ป 2558
คณะกรรม
คณะกรรมการ
การบริษทั
ตรวจสอบ
50,000
60,000

1. นายถกล

นันธิราภากร

ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

2. นายวิรัฐ

สุขชัย

กรรมการ

-

-

-

-

3. นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

กรรมการ

70,000

-

40,000

-

4. นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

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**

20,000

-

-

-

405,000

245,000

220,000

140,000

กรรมการ
รวม

หมายเหตุ : ** ที่ประชุ มวิสามั ญผูถือหุ นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแตงตั้ งนายวสันต นั นทขวา ง และ
นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร และดร.สุพจน เธียรวุฒิ เปนกรรมการบริษัทฯ และดร.สุพจน เธียรวุฒิ เปนกรรมการอิสระ

(ข) ผูบริหาร
ในป 2558 และ ป 2559 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร ดังนี้
ป 2559

ป 2558

คาตอบแทน

จํานวน
(ราย)

คาตอบแทน
(บาท)

จํานวน
(ราย)

คาตอบแทน
(บาท)

เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ ไดแก เงิน
สมทบกองทุน ประกัน สังคม เงิน สมทบกองทุ น
สํารองเลี้ยงชีพ EJIPและผลประโยชนหลังออก
จากงาน

4

8,473,456

2

7,377,484

4.2

คาตอบแทนอื่น
- ไมมี –
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5.

บุคลากร

5.1

จํานวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงาน(ไมรวมผูบริหาร) จํานวนทั้งสิ้น 224
คน โดยสามารถแบงตามสายงานไดดังนี้
สายงาน
สายงานขายงานโครงการ
สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล

26

27

สายงานขายปโตรเคมี

2

3

สายงานขายระบบทําความเย็น

14

-

สายงานสนับสนุนวิศวกรรม

2

-

สายงานขายระบบการพิมพดิจิทัล

23

-

สายงานบริการ

32

-

ฝายขายสินคาพิเศษ

11

-

สายงานกํากับดูแลกิจการ

6

4

สายงานบริหารทั่วไป

43

26

สายงานการเงิน

37

20

224

112

รวม

5.2

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558
28
32

คาตอบแทนพนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา คานายหนา เงินรางวัลจูงใจ และสวัสดิการอื่นในรูปแบบ
ที่เปนตัวเงิน
คา ตอบแทนที่ไ มใ ชตัว เงิน ที่สํา คัญ ไดแ ก กองทุน เงิน สํา รองเลี้ย งชีพ พนัก งาน ซึ่ง บริห ารโดยบริษัท จัด การ
กองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสม
ของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบั ติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหพนักงานใชสิทธิในการเลือกหรื อ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของแตละบุคคล โดยกําหนดให
เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนไดปละ 2 ครั้ง การจัดทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุมใหกับผูบริหารและ
พนัก งาน ซึ ่ง วงเงิน ผลประโยชนพ นัก งานแตล ะคนจะแตกตา งกัน ไปตามตํ า แหนง และระดับ ความเสี ่ย งของการ
ปฏิบัติงาน จัดโครงการสะสมหุน (EJIP) สําหรับพนักงาน เพื่อใหโอกาสพนักงานเปนเจาของบริษัทฯ รวมกัน และถือเปน
สวนหนึ่งของเงินออม เพื่อสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับพนักงานในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหคาตอบแทน
แกพนักงานในรูปแบบการใหทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนคาใชจาย
การฝกอบรม สัมมนาตางๆ ทั้งการฝกอบรมสัมมนาภายในองคกร และภายนอกองคกรอยางเหมาะสม
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ในป 2559 บริษัทฯ ใหผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินรวม
81.91 ลานบาท และในป 2558 มีผลตอบแทนรวมเทากับ 68.66 ลานบาท
5.3

ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
- ไมมี –

5.4

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ ความรูความสามารถ อันจะ
สามารถสรางผลงาน ความแข็งแกรงใหกับองคกร และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับกับการแขงขันทางธุรกิจ โดยใหโอกาส
แกพนักงานในการพัฒนาตนเองและใชศักยภาพที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้ง สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสในการ
เรียนรู การฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณใหสอดคลองกับทิศทางการเติบโต
ขององคการ โดยจัดใหมีการอบรมประจําปทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงาน
แตละระดับ นอกจากนี้ บริษัทยังไดใหความสําคัญกับการติดตามและวัดผลในดานความรูที่ไดรับ และความสามารถใน
การนําความรูนั้นมาประยุก ตใชในการทํางาน ตลอดจนการถายทอดองคความรูที่มีใ หกับ ทีมงานและหนวยงานที่
เกี่ยวของ
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9.

การกํากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะเปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความ
ปลอดภัย ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัลในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน สรางความเชื่อถือแก
นักลงทุน ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินธุรกิจ เพิ่มมูลคาขององคกรและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืน ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการอันเปนสากล
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และเผยแพรผานทางเวปไซคของบริษัทฯ ที่ www.harn.co.th
และในป 2559 บริษัทฯ ไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ในเดือน มิถุนายน และพฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้เพื่อเปน
กรอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ทุมเท และรับผิดชอบ
อยา งเต็ มความสามารถเพื่ อประโยชนสูง สุดของบริษั ทฯ และยึด มั่น ในหลัก การกํากั บดู แลกิ จการที่ ดี 5
ประการ (REACT) อันไดแก
• Responsibility
มีค วามสํา นึ กรั บ ผิด ชอบในการปฏิ บัติ ห นา ที่ ดว ยความตั้ ง ใจ ความสามารถ และ ประสิท ธิ ภาพที่
เพียงพอ
• Equitable Treatment
ปฎิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกันดวยความเปนธรรม
• Accountability
มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเองและของผูอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของ
ตน สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได
• Creation of Long Term Value
มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรในระยะยาว
• Transparency
มีค วามโปรง ใสในการดํ า เนิ น งานที่ ส ามารถตรวจสอบได และ เป ด เผยข อมู ล อยา งโปร ง ใสแก ผู ที่
เกี่ยวของ เปนแนวทาง ดวยความเขาใจ เชื่อมั่น และ ศรัทธาโดยถือเปนกิจวัตร จนเปนวัฒนธรรมที่ดี
ขององคกร
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย และแผนงาน
ที่สําคัญของบริษัทฯ รวมทั้งจัดโครงสรางการบริหารที่สอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนธรรมระหวาง
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูถือหุน และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจที่
มีความเหมาะสม รวมทั้งตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
มีความนาเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบได
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4. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นความเปนธรรมโดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกฝายอยางเทาเทียม พรอมกับดูแลสอดสอง ควบคุม ปองกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ตองดําเนินการใหมีระบบที่ตอตานคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวา
ฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญและปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น
6. การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถือเปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการประเมินผลการ
บริ ห ารจั ด การทางธุ รกิ จ ของคณะกรรมการบริษั ท กั บผู บ ริห าร และการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงานทุกคน
9.2

คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อกลั่นกรองและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
บริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยคณะกรรมการชุดยอยจะเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา
หรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดยอยดังกลาวมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กําหนด
จํานวน 3 คน โดยมีอยางนอย 1 ทานที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
ดังนี้
ชื่อ – สกุล
ดร. ถกล
นันธิราภากร
ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส
นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี ดร. ถกล นั น ธิร าภากร เป น ผู มีค วามรู แ ละประสบการณ เ พีย งพอที่ จ ะทํา หน าที่ ใ นการสอบทานความ
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) รุนที่ 8 ป 2547 แลว และมี นายวิศิษฎ วชิรลาภไพฑูรย เปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่ง
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง
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เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบ
แทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเชื่อถือได รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอโดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและประจําป
2. สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจจะเสนอแนะใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็น
วาจําเปนและเปนสิ่งสําคัญ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายใน
พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย
เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรวา
เหมาะสม สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานให บ ริ ษั ทฯปฏิ บั ติต ามกฎหมายว าด ว ยหลั กทรั พ ย และตลาดหลั ก ทรัพ ย ข อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย นโยบายกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน รายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ ง นี้ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายดั ง กล า ว คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทฯยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯตอ
บุคคลภายนอก
8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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•
•

การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
การฝ า ฝน กฎหมายว าด ว ยหลั กทรั พย แ ละตลาดหลั กทรั พย ขอ กํ าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการ
ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามี
รายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือตลาดหลักทรัพย

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของ
บริษัทฯมารวมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึ ก ษาหารือ ผู เ ชี่ย วชาญหรื อที่ ป รึ กษาของบริ ษัท ฯ(ถา มี ) หรื อ จา งที่ ปรึ ก ษาหรื อ ผูเ ชี่ ย วชาญซึ่ง เป น
บุคคลภายนอกเปนครั้งคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ การขอใหพนักงานของบริษัทฯสงเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯเพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่
ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯคนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการ
ใดๆ ภายในขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการตางๆ ที่
กลาวแลวในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยเทาที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปด
ชองใหดําเนินการได
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯไม มี ฝ า ยตรวจสอบภายในเอง จึ ง ได ว า จ า งบริ ษั ท อั ล ทิ ม า แอดไวเซอรี่ จํ า กั ด ซึ่ ง เป น
บุคคลภายนอกและไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทฯเปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทําหนาที่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานระดับสูงของบริษัทฯที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของ
บริษัทฯ และสามารถกํา หนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา งการบริห ารงาน รวมถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 5 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล
นางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน
นายวิรฐั
สุขชัย
นางวลีรัตน
เชื้อบุญชัย
นายวสันต
นันทขวาง*
นายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร*

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

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

โดยมี นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง กรรมการบริหาร ซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารวางลงให
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการบริหารแทน
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่งและมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯโดยคณะกรรมการบริหาร มีหนาที่กลั่นกรองและกําหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯตลอดจนกําหนด
หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังตอไปนี้
1. นําเสนอนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ การขยาย
กิจการ การกําหนดแผนการเงิน โครงสรางองคกรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรอง
ขอเสนอของฝายบริหาร เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามนโยบาย
แผนงาน เป า หมายที่ กํ า หนดไว และงบประมาณที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหนาที่ตองรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เปนประจํา
3. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป ตามที่จะไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
4. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯแตละรายการภายใน
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท และภายในวงเงินรวมไมเกิน 30 ลานบาท และกรณีที่ตองใชทรัพยสินของบริษัทฯ
เปนหลักประกัน ตองนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลาน
บาทตอป และอนุมัติคาใชจายที่เพิ่มจากงบประมาณประจําปไมเกิน 5 ลานบาท และเมื่อมีการอนุมัติ
รายการดังกลาวแลว ใหแจงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบตอไป
6. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯการเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปเพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
7. กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารง
ตําแหนงบริหารในระดับผูจัดการฝายขึ้นไป ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
รวมทั้ งการโยกย าย เลิ กจ าง กํ า หนดเงิ น ค า จ า ง ค า ตอบแทน โบนั ส และผลประโยชน ต อบแทนอื่ น ๆ ที่
เหมาะสม สําหรับพนักงานบริหารดังกลาว
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8. มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใต
การควบคุ มของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอํ านาจเพื่ อให บุ คคลดั งกล าว มี อํ านาจตามที่ คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่
เห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่
ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจ
อนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่
ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและ
เงื่อนไขการคาปกติ ซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
9. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ – สกุล
ดร.สุพจน
เธียรวุฒิ*
นายวิรฐั
สุขชัย
นายวสันต
นันทขวาง*
นายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร*
นายรัตนพันธ
มุขหริวัฒนานนท
นายประชา
พรอมพรชัย

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายสุชาติ

สุวัฒโนดม*

กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.
9.
10.
11.
12.

จีราคม*
ลิติกรณ*
ทามี*
วชิรลาภไพฑูรย*
ธีระอัมรานนท

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนันทวัธน
นายสุกิจ
นายวิฑูรย
นายวิศิษฏ
นางวรินกาญจน

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

สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง เปนการดํารงตําแหนงของผูบริหารจากสายงานตางๆ ซึ่งหากมีกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงลาออกระหวางดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แตงตั้งบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน
และนําเรื่องการแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ
2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯจะยอมรับได
5. กําหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะ
ความเสี่ยงของบริษัทฯและการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายและกลยุทธที่กําหนด
8. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน
9. สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นทีจ่ ําเปนใหสอดคลอง
กับขอบเขตความรับผิดชอบ
ในรอบป 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยทบทวนปจจัยความเสี่ยง
ครอบคลุมทุกดาน ใหสอดคลองกับสภาวการณหรือการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เชน การเพิ่มขึ้นของหนวยธุรกิจ ระบบ
ทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล ในชวงเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ อยูระหวางการทบทวนปจจัยความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น และจะนํามาใชในป 2560
9.3

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา แตงตั้ง กรรมการและผูบริหารระดับสูง ไดกลาวไวในสวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ

9.3.1 กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมในคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระ
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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อยางนอย 3 คน โดยภายหลังจากการรวมกิจการแลวคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯมีจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน ทั้งนี้ ที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแตงตั้งดร.สุพจน เธียรวุฒิ เปน
กรรมการอิสระของบริษัทฯ
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผูที่
จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทฯ
มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ
โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ
ประกอบกัน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการ
อิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเ ปน หรือ เคยเปน กรรมการที่มีสว นรว มบริห ารงาน ลูก จา ง พนัก งาน ที่ป รึก ษาที่ไ ดเ งิน เดือ นประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท ฯ บริษัท ยอ ย บริษัท รว ม บริษัท ยอ ยลํา ดับ เดีย วกัน ผูถือ หุน รายใหญ
หรือของผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท ฯ เวน แตจ ะไดพน จากการมีลัก ษณะดัง กลา วมาแลว ไมนอ ยกวา
สองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือ เคยมีความสัม พันธท างธุร กิจกับ บริษัท ฯ บริษัท ใหญ บริษัท ยอ ย บริษัทรว ม ผูถือหุน รายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งให
เขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวัน
ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัตคิ วามเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจะแจง
พรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําปของบริษัทฯ
9.4

การกํากับดูแลงานการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม การลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบาย
ลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวของ หรือเอื้อประโยชนกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเปนธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถ
สรางผลกําไรใหแกบริษัทในระยะยาว โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการ
บริหารงาน เสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนหรือ
เปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทฯ ไมมีนโยบายเขาไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้
การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับขอตกลงรวมกัน โดยบุคคล
ดังกลาวตองมีคณ
ุ สมบัติและประสบการณที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ ซึ่งทําหนาที่
ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางใกลชิดเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว
9.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแก
ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได
กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนสวน
ตนเปนคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรม
อื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่อยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูล
ดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดย
ตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุน
สวนบุคคล) ภายใน 1 เดือน กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และหลังการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช หรือนําไป
เปดเผยจนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การ
ตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก
แลวแตกรณี เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของ
บริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานการ ถือครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทฯ
ซึ่ง เป น ของตนเอง คู ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ รวมทั้งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และเพื่อการเผยแพรตอสาธารณะตอไป
9.6

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในป 2558 และป 2559 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : บาท
ป 2559
ป 2558
คาสอบบัญชี
1,270,000
1,000,000
คาบริการอื่น
1,230,000*
คาบริการรวม
2,500,000
1,000,000
หมายเหตุ : * คาบริการอื่น คือคาบริการทางบัญชีที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบการเงินเสมือนรวม และคาใชจายการตรวจสอบรายการควบรวมกิจการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559 ของ
บริษัทฯ เปนจํานวนเงินรวม 1,270,000 บาท
9.7

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ในป 2559

บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทฯจดทะเบียน ป 2555 ที่ประกาศโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย 5 หมวดหลัก สรุปไดดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย
และในฐานะเจาของบริษัท เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจาก
บริษัท สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ขอบังคับของบริษัท เปนตน
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริม และ
อํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
(1) การจัดประชุมผูถือหุน
บริษัทกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้น
รอบป บั ญ ชี ข องบริ ษั ท อย า งไรก็ ต าม หากมี ค วามจํ า เป น เร ง ด ว นที่ จ ะต อ งพิ จ ารณาวาระพิ เ ศษในเรื่ อ งที่ อ าจ
กระทบกระเทือน หรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน ซึ่งจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน คณะกรรมการ
บริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดเปนกรณีไป โดยในป 2559 บริษัทไดจัดการประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง ดังนี้
• การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 วันศุกรที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาต
ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุมรวม 69 คน แบงเปนผูถือหุนที่มาดวยตนเอง 27 คน
และผานการมอบฉันทะ 42 คน โดยมีจํานวนหุนที่ถือรวมกันไดทั้งหมด 249,688,031 หุน คิดเปนรอยละ
71.34 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท
• การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอง
วาสนา 6-7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวง
บางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุมรวม 133 คน แบงเปนผูถือหุนที่มาดวย
ตนเอง 68 คน และผานการมอบฉันทะ 65 คน โดยมีจํานวนหุนที่ถือรวมกันไดทั้งหมด 276,514,192 หุน
คิดเปนรอยละ 79.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท
ซึ่งในการจัดการประชุมผูถือหุนนี้ บริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการ
ประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist) ที่จัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เพื่อใหการจัดงานมีมาตรฐานเปนไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้
1.1 บริษัทมีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน
โดยบริ ษั ท ได จั ด ทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม โดยระบุ ส ถานที่ วั น เวลา ระเบี ย บวาระการประชุ ม ข อ มู ล
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ พรอมความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ ทีร่ ะบุไวในหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม
1.2 บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ทางไปรษณียใหผูถือหุน
รับทราบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ตามที่กฎหมายกําหนด (พรบ.แกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พรอมทั้ง เผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุม
ประจําป 2559 บนเวปไซตของบริษัททั้งในรูปแบบที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไดแจงขาวผาน
ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ วาบริษัทไดเผยแพรเอกสารการประชุมตามที่กลาวมาขางตน บนเวปไซต
ของบริษัท ที่ www.harn.co.th ทั้งในรูปแบบที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุมเปน
เวลา ไมนอยกวา 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และไดมีเวลาในการศึกษา
พิจารณาขอมูลเปนการลวงหนา เพื่อนํามาใชตัดสินใจในการลงมติ นอกจากนี้ 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
เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบคําบอกกลาวและเตรียมตัวมารวมประชุม
1.3 กอนวันประชุมบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอน
วันประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการ
นําสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รวมทั้งจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบนเวปไซต
ของบริษัทดวย
1.4 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได
จัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกใน
การมอบฉันทะของผูถือหุน
(2) การปฏิบัติตอผูถือหุนในวันประชุมผูถือหุน
2.1 บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และใช
สถานที่จัดประชุมที่สะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม โดยเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนกอน
เวลาประชุม 1 ชั่วโมง และแมจะพนเวลาลงทะเบียนแลว ก็ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวม
ประชุม สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสียสิทธิ และมีการจัดเจาหนาที่ตอนรับและใหขอมูลในการตรวจ
เอกสารและลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม และมีการจัดเตรียมของวางและเครื่องดื่มไวรับรองผูถือหุนอยาง
พอเพียง
2.2 นําระบบบารโคดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียน มาใชในการลงทะเบียนและการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อความถูกตอง สะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
2.3 บริษัทไดจัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและ
นับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนํามารวมกับคะแนนเสียงที่ไดลงไวในหนังสือมอบฉันทะ
เพื่อรวมคะแนนและประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
2.4 บริษัทไมกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนยอม
มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ตลอดจนแสดง
ความคิดเห็นตางๆ ไดอยางอิสระ
2.5 เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมทั้งผูบริหารระดับสูง ตลอดจนผูสอบ
บัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ โดยกอนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมไดเชิญนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท
เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปดประชุม และการออก
เสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่จะตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัท
2.6 บริษัทจะระบุก ารมีสว นไดเ สีย ของกรรมการไวใ นหนัง สือ เชิญ ประชุม และในการประชุม ผุถือ หุน หาก
กรรมการทานใดมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ป ระชุม จะแจง ให
ผูเขารวมประชุมทราบกอนการพิจ ารณาวาระ โดยกรรมการที่มีสว นไดเ สีย นั้น จะไมเ ขา รว มประชุม ใน
วาระนั้นๆ
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2.7 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปรงใสในการ
ดําเนินการ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
2.8 สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม แสดง
ความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ
บริษัทในที่ประชุมผูถือหุน เชน การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการอิสระ
การอนุ มัติผูส อบบัญชี การจัดสรรเงินป นผล การลดทุนหรื อเพิ่ม ทุน การกําหนดหรื อการแกไขข อบังคั บ
บริคณหสนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
(3) การดําเนินการหลังวันประชุมผูถือหุน
3.1 บริษัทไดเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุมสามัญผู
ถือหุน โดยแจงเปนจดหมายขาวไปยังตลาดหลักทรัพ ยฯ 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 เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนอยางตอเนื่องตอไป
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ อผูถอื หุน อยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือ
รายยอย ผูถือหุนที่เปนผูบริหาร หรือไมเปนผูบริหาร ทั้งนี้ บริษัทกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ดังนี้
(1) การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน
1.1 บริษัทแจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และเผยแพรผานทางเวปไซต (www.harn.co.th) ของบริษัทอยางนอย 28 วันกอนวัน
ประชุมผูถือหุน
1.2 กอนการดําเนินการประชุมแตละครั้ง เลขานุการบริษัทจะชี้แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการ
ประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่
ตองลงมติในแตละวาระ
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(2) การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย
2.1 บริษัทกําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือ
หุนใหชัดเจนเปนการลวงหนา เพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณาเพิ่มหรือไมเพิ่ม
วาระที่ผูถือหุนสวนนอยไดเสนอมา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู ถื อ หุ น ที่ จ ะเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม ดั ง กล า วข า งต น เป น ไปตามที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอย
กวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิทําหนังสือเสนอเรื่องที่จะ
ขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนได การเสนอวาระในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนนั้น ผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พรอมขอมูลที่เปนประโยชน
ประกอบการพิจารณา โดยบริษัทไดเปดเผยหลักเกณฑและวิธีการบนเวปไซคบริษัท หมวด Corporate
Governance / Corporate Governance Principles
ขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการอิสระ จะเปนผูพิจารณากลั่นกรอง
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม โดย
ใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด
2.2 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ ลวงหนา
3-4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอม
ของผูไดรับการเสนอชื่อ
คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการดังกลาวขางตน
เปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุน
คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอชื่อฯ ดังกลาวเปน
เวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
เพื่อใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติ
ครบถ ว นตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท ฯมหาชนจํ า กั ด พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ตลอดจนระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ
กํา หนด ไดแ ก มีค วามรู ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ ท่ีสามารถเอื้ อประโยชน และ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯมีประวัติการทํางานที่ดี มีความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวย
ความซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เปนตน
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รายชื่อบุคคลใดที่จะไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณากลั่นกรอง
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกที่ประชุมผูถือหุนหรือไม โดย
ใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด
2.3 เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน
2.4 บริษัทไมมีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา โดยไมจําเปน
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษา
ขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ รวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน
(3) การปองกันการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแก
ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยบริษัทได
กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัท และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนสวนตน
เปนคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรม
อื่นใดโดยใชค วามลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่อยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทตองไมใชขอมูล
ดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดย
ตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 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
นอกจากนี้ บริษัทไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของบริษัท และบทกําหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารของบริษัทมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัท
ซึ่ง เป น ของตนเอง คู ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการ
เปลี่ย นแปลงการถือ ครองหลัก ทรัพย ของบริษัท ต องแจ งให บริษัท ทราบ และรายงานการเปลี่ย นแปลงการถือ ครอง
หลักทรัพยดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ซื้อ
ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
เพื่อการเผยแพรตอสาธารณะตอไป
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(4) การมีสวนไดเสียของกรรมการ
4.1 บริษัทฯไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกาํ หนดแนวทางการจัดการเรื่อง
การมีสว นไดเ สีย อยา งโปรง ใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจ ารณาธุร กรรมระหวา ง
บริษัท ฯ กับ ผูมีสว นไดเ สีย หรือ มีสว นเกี่ย วขอ ง โดยเมื่อ เกิด กรณีดัง กลา ว ผูมีสว นไดเ สีย ในเรื่อ งนั ้น
จะตองรายงานใหบริษัทฯทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ
กรรมการจะตองรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงาน
การประชุมดวย
4.2 บริ ษั ท ฯได กํ า หนดแนวทางเพื่ อ มิ ใ ห ก รรมการหรื อ ผู บ ริ ห ารที่ มี ส ว นได เ สี ย หรื อ มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง เข า ร ว ม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน
ผูบริหารและพนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เปน
ตน โดยบริษัทตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงาน
และการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนได
เสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ตามแนวทางดังตอไปนี้
ผูถือหุน

: บริ ษั ท มี น โยบายในการดํ า เนิ นธุ ร กิ จ อยา งซื่ อ สั ต ยสุ จ ริ ต มี คุณ ธรรม และจริ ย ธรรม และ
พยายามที่ จ ะพั ฒ นากิ จ การให เ จริ ญ เติ บ โตก า วหน า มี ผ ลประกอบการที่ ดี เพื่ อ สร า ง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับการลงทุนของผูถือหุนและผูลงทุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน
บริษัทยึดหลักการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความ
โปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม เพื่อประโยชน
สูง สุด ของผูถือ หุน โดยรวม รวมทั้ง บริษัท ฯจะนํา เสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ฯ
ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ําเสมอ และ
ครบถวนตามความจริง โดยจะแจงให ผูถือหุนทุกรายทราบถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ
ทั้งดานบวกและดานลบ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดมีขอมูลสนับสนุน และมีเหตุผล
อยางเพียงพอ และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื่น โดยใชขอมูลของบริษัทฯ ซึ่งยัง
ไมไดเปดเผยตอสาธารณชน หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับองคกร

ลูกคา

: บริษัทตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ จึงไดนํามาตรฐาน ISO9001:2008 เขามา
ใชในองคกร โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพไววา เราจะสรางความประทับใจใหลูกคา ดวย
บริการที่รวดเร็ว เนนสินคาคุณภาพ พรอมพัฒนาบุคลากร ดวยการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานอยางตอเนื่อง
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คูคาและ/หรือเจาหนี้

: บริษัทมีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือเจาหนี้ ดําเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้
อยางเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพื่อบรรลุผล
ประโยชนรวมกัน โดยจะไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคา และ/หรือเจาหนี้ กรณีที่มี
ขอมูลวามีการดําเนินการที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือเจาหนี้
เพื่อรวมกันแกปญหาอยางรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่ทีตอคูคา และ/
หรือเจาหนี้อยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามได ตองรีบแจงใหคูคา และ/หรื อ
เจาหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแกไข

คูแขง

: บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของกติกาการแขงขันที่
ยุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไม
เหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมพยายามทําลายชื่อเสียง
ของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากความจริง ไมละเมิดความลับ
หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล

เจาหนี้

: บริษัทฯปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง และเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด โปรงใส รายงาน
ฐานะทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯแก เ จ า หนี้ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย ถู ก ต อ ง และตรงเวลาอย า ง
สม่ําเสมอ และในกรณีที่จะไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะรีบแจงและเจรจากับเจาหนี้เปน
การลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันมิใหเกิดความเสียหาย

พนักงาน

: บริษั ทใหค วามสํ าคั ญกั บพนัก งานซึ่ง เป นทรัพ ยากรที่สํ าคั ญของบริษั ท ซึ่ง จะมีส วนชว ย
สง เสริ ม และผลั ก ดั น ใหอ งค ก รบรรลุ ถึ ง เป า หมายในการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง มี
นโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม มี
สวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสม มี โ อกาสที่ จ ะพั ฒ นาความก า วหน า รวมทั้ง มี ส ภาพการทํ า งานที่
ปลอดภัย และถูก สุข อนามัย โดยจะใหมี การปฏิ บัติ ตามกฎหมาย และข อบั ง คับ ตา งๆ ที่
เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพ
ตอความเป นปจเจกชน และศักดิ์ ศรีข องความเป นมนุ ษย ใหผลตอบแทนที่เ ปนธรรมต อ
พนักงาน การพิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ
กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนักงานนั้นเปนเกณฑ ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาส
อยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
ความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจ
ของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและ
กระบวนการที่กําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียม
และเสมอภาค
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ภาครัฐ

: บริษัทดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดยยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวของและเปนไปตามครรลอง
ประเพณีธุรกิจทั่วไป

ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอม

: บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตางๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมอยาง
ถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
การสรา งจิต สํ า นึก ในเรื ่อ งความรับ ผิด ชอบตอ สัง คม และสิ ่ง แวดลอ มใหเ กิด ขึ ้น ในหมู
พนัก งานทุกระดับอยางตอเนื่อง คืนกําไรสวนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคม
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการ
ปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกํากับ
ดูแล ใหความสําคัญกับกิ จกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเน นให เกิดการพั ฒนาสังคม
ชุมชน สิ่งแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงิน
และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใสผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความ
เทา เทียมกันและนาเชื่อถือ โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชนผาน
ชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัท รวมถึงมีการ
จัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
คณะกรรมการบริ ษัทเปนผู รับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ป รากฏใน
รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่อง
ดั ง กล า วยั ง มี ไ ม ม ากนั ก แต ไ ด ม อบหมายให ก รรมการผู จั ด การทํ า หน า ที่ ติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ ผู ล งทุ น ผู ถื อ หุ น รวมทั้ ง
นักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ
(1) การเปดเผยขอมูล
1.1 บริษัทดูแลใหการเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกับบริษัท ใหมีความ
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของผูลงทุน ทั้ง
การรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่มีผลกระทบตอ
ราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัท
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1.2 บริษัทจัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความ
เสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
รวมทั้งกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงานประจําป และ
บนเว็บไซตของบริษัท
1.3 คณะกรรมการมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน โดยไดแสดงควบคู
กับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัท
1.4 บริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ
MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในแต ล ะไตรมาสได ดี ยิ่ ง ขึ้ น
นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน
1.5 บริษัทเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัท
1.6 บริษัทเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุม
และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และความเห็นจากการทําหนาที่ รวมถึงการ
ฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจําปของบริษัท
1.7 บริ ษั ท เป ด เผยนโยบายการจา ยค า ตอบแทนแก ก รรมการและผู บ ริห ารระดั บ สู ง ของบริ ษัท ที่ ส ะท อ นถึ ง
ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึงจํานวน
เงินคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย (ถามี) ในรายงาน
ประจําปของบริษัท
(2) ขอมูลขั้นต่ําที่เปดเผยบน website ของบริษัทฯ
นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว บริษัทฯจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปนปจจุบันเปน
ภาษาอังกฤษผานชองทางอื่นอยางสม่ําเสมอดวย เชน เว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ซึ่งประกอบดวยขอมูล
ตอไปนี้
วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร
งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งฉบับปจจุบันและของปกอนหนา
แบบ 56-1 และรายงานประจําป ที่สามารถใหดาวนโหลดได
ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯนําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือสื่อตางๆ
โครงสรางการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม
โครงสรางกลุมบริษัทฯ รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา และ Special Purpose Enterprises/
Vehicles (SPEs/SPVs) (ถามี)
9. กลุมผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมที่ถอื หุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
และมีสิทธิออกเสียง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

การถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญผูบริหารระดับสูง
หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน
ขอบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี)
นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
นโยบายดานบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ
กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
16. กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
17. จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ
18. ขอมูลติดตอหนวยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เชน ชื่อบุคคลที่สามารถให ขอมูลได
หมายเลขโทรศัพท
(3) นักลงทุนสัมพันธ
ผูบริหารของบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพบปะ ใหขอมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และนักขาว อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหกลุมคนดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯ ที่มี
ความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันตอเหตุการณ ไดอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะขอมูลสําคัญที่จะมีผลกระทบตอ
ราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ สามารถนําขอมูลเหลานั้นไปตัดสินใจในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในป 2559 บริษัทฯ มี
กิจกรรมในการนําเสนอขอมูลทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้
1. นําเสนอขอมูลในงาน “บริษัทฯจดทะเบียนพบผูลงทุน” (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย mai วันที่
16 มีนาคม 2559 และงาน mai Forum 2016 ซึ่งจัดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
2. การให ข อ มู ล และตอบข อ ซั ก ถามของผู ล งทุ น และสื่ อ มวลชนที่ ติ ด ต อ ทางจดหมายอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส ที่
wirat.s@harn.co.th และทางโทรศัพท (02) 203-0868
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
แผนกลยุทธ และงบประมาณใหฝายจัดการดําเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดมอบหมายไว ดวยความยุติธรรม โปรงใส สอดคลองกับกฎหมาย
ขอบังคับและนโยบายตางๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนดวย
กระบวนการที่โปรงใส ทุกทานจึงตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนใหแก
บริษัทมีความทุมเท ใหเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ
สามารถดูแลใหมีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม และตองเปนอิสระจากฝายจัดการของบริษัท โดยจัดใหมีระบบแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการและฝายจัดการที่ชัดเจน
ในป 2559 บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Booster Workshop” ตั้งแตเดือนธันวาคม 2558
ตอเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 โดยเชิญที่ปรึกษาผูมีความรูและประสบการณมาใหคําแนะนําในการวางแผนและ
กําหนดการวัดผลงานรวมกันในสายงานและผูบริหารระดับสูง เพื่อบรรลุวิสัยทัศนและสรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง
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(1) คณะกรรมการบริษัท
1.1 โครงสร า งคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด ว ย กรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลายทั้ ง ในด า นทั ก ษะ
ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายและภาพรวมขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให
เป น ไปตามกฎหมาย ข อ บั ง คั บ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี จ ริ ย ธรรม ภายใต
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตาม
เปาหมายและแนวทางที่ไดกําหนดไว และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน ซึ่งโครงสราง
กรรมการตองมีกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณ ในธุรกิจซื้อมาขาย
ไปเกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยางนอยอีก 1 คน ที่มีประสบการณดาน
บัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการดังกลาว รวมถึงจํานวนปของการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ ของกรรมการแตละคนใน
รายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ
1.2 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวนกรรมการเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยบุคคล ที่มี
ความรู ประสบการณ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองมี
จํานวนกรรมการรวมกันไมนอยกวา 5 คน ตามกฎหมาย และมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอยกึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งคณะ เพื่อใหมีการถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารกับกรรมการที่เปนผูบริหาร โดย
ปจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 10 คน ประกอบดวย กรรมการที่ไมได
เปนผูบริหาร 6 คน (ในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 คน) และกรรมการที่เปนผูบริหาร
4 คน ประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหาร 1 คน กรรมการผูจัดการ 2 คน และผูชวยกรรมการผูจัดการ 1 คน
1.3 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ มีสัดสวนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน
ซึ่งเปนจํานวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ กรรมการอิสระดังกลาวสามารถให
ความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ ทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการ
พิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งจํานวนกรรมการอิสระ
และจํ า นวนกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว ใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
และใหมีจํานวนกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมี
คุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของทุกประการ
1.4 คณะกรรมการบริษัท เปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง
1.5 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายใหมีจํานวนกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสัดสวนอยาง
ยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ
1.6 การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท และขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมี
ความโปรงใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการใหดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการ และการ
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พิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียด
ที่เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนง
อยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย
จํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปน
ผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
1.7 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท กรรมการที่พนจากตําแหนง อาจไดรับ
เลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการ
อิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท กําหนดเปนนโยบายวา สําหรับผูที่ไดดํารงตําแหนงกรรมการอิสระตอเนื่อง
มาแลวเปนระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนความเปนอิสระที่แทจริง
ของกรรมการอิสระผูนั้น เปนประจําทุก ๆ ป
1.8 คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแบงอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และ
การบริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจั ดการ ถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ งประธานกรรมการบริ ษัท และประธาน
เจาหนาที่บริหาร ไมไดเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนด
นโยบาย การกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ระหว า งคณะกรรมการบริ ษั ท กั บ ผู บ ริ ห ารอย า งชั ด เจน และมี ก ารถ ว งดุ ล อํ า นาจการดํ า เนิ น งาน โดย
คณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับ
นโยบาย ขณะที่ผูบริหาร ทําหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้
ประธานกรรมการบริษัท ไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนิน
ธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาที่บริหารอยางสม่ําเสมอ ในขณะที่ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
1.9 คณะกรรมการบริษัท กําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น ไมเกิน 5
บริษัทจดทะเบียน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายบริษัท อยาง
รอบคอบ และเพื่อใหมั่นใจวากรรมการสามารถทุม เทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ
1.10 คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตาม
ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ที่วา กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวน
สามัญ หรือหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดอื่นที่ป ระกอบกิจ การอัน มีส ภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน กับ กิจ การของบริษัท ฯ
ไมได เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ใน
กรณีที่ผูบริหารของบริษัทจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
กอน ยกเวน การดํารงตําแหนงกรรมการในองคกรการกุศลที่ไมแสวงหากําไร ทั้งนี้ การดํารงตําแหนงตองไม
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ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตองไมใชตําแหนง
งานในบริษัทฯ ไปอางอิง เพื่อสงเสริมธุรกิจภายนอก
1.11 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทที่
เหมาะสม มีหนาที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาที่ให
คําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยได
เปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ
1.12 คณะกรรมการบริษัท ไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยาง
ตอเนื่อง ทั้งดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท
(2) คณะกรรมการชุดยอย
บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ
2.2 คณะกรรมการชุดยอย มีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
โดยประธานกรรมการบริษัท ไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยใดๆ เพื่อใหการทําหนาที่
ของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง
(3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3.1 หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เชน วิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป การควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ โดยได ม อบหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อยางมีคุณภาพ และถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญ
ของบริษัทฯ อยางโปรงใสและเพียงพอ โดยมีฝายบัญชี และ/หรือ ผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน และนําเสนอ
รายงานทางการเงินตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําปของบริษัทฯ
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3.2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร และใหความ
เห็นชอบนโยบายดังกลาวตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ มีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรได
เขาใจถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหถูกตองตรงกัน เพื่อสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตาม
นโยบายที่กําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปน
ประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในป 2559 บริษัทไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จํานวน 2 ครั้ง ใน
เดือนมิถุนายน และพฤศจิกายน
3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม โดยมีนโยบายที่จะกําหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคน เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และเปนแนวทางการ
ปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณในการที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวน
ไดเสีย คํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอม โดยผานการอบรม และการสื่อสารภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดย
ที่จรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กําหนดไวในดานตางๆ โดยบริษัทฯ ไดมีการประกาศและแจงให
ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัท ไดติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง
3.4 ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการทํา
รายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน มีแนวทางที่ชัดเจน และเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ
และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยกําหนดนโยบายที่ไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
กับบุคคลตางๆ ดังกลาว แสวงหาผลประโยชนสวนตัวที่ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษทั ฯ และควรหลีกเลี่ยง
การกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือเกี่ยวโยง
กับรายการที่พิจ ารณา ตอ งแจ งให บริษัท ฯ ทราบถึ งความสัม พันธ หรื อ การเกี่ ยวโยงของตนในรายการ
ดังกลาว โดยบุคคลดังกลาวไมมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกลาว
คณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ไดปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยอยางเครงครัด ในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงดาน
ผลประโยชน ใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และ
การเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน โดยจะเปดเผยการทํา
รายการไวในงบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
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3.5 ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจ ตอฝาย
จัดการในการชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหล
สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยให
บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ และชวยคุมครอง เงินลงทุนของผูถือหุน
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเรื่องตางๆ ไว
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการ
แบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผล ออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและ
ตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทําและทบทวนระบบการ
ควบคุม ทั้งดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา
และรายการที่ผิดปกติ
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดวาจางบุคคลภายนอกที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยให บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เปนผูต รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท
ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อใหผูตรวจสอบ
ภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ ผูตรวจสอบภายใน
จะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหความมั่นใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สําคัญอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท
3.6 นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให
ครอบคลุมทั้งองคกร และใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งรายงานใหคณะกรรมการบริษัท
ทราบเปนประจําทุกไตรมาส และจะจัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความ
เสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบวา
ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการ
ผิดปกติทั้งหลาย
3.7 คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ
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3.8 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจนกับผูที่ประสงคจะแจงเบาะแส หรือผูมีสวนไดเสีย
ผานทางเว็บไซตบริษัท หรือ รายงานตรงตอบริษัทฯ โดยใหแจงเบาะแสผานกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อสั่งการใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทกําหนดไว และรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัท
(4) การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริษัท ฯ จัด ใหมีกํา หนดการประชุม และวาระการประชุม คณะกรรมการเปน การลวงหนา และแจง ให
กรรมการแตละคนทราบกําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได
4.2 บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกําหนดวันประชุม
ไวลวงหนาตลอดทั้งป และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเปน อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดความคลองตัวตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ในแตละเดือนจึงจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหนาที่ตัดสินใจตามอํานาจ
หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริหารจะนําเรื่องที่ผานการพิจารณามาแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อใหสามารถ
กํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการณ
4.3 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร จะเปนผูดูแลให
ความเห็นชอบ และรวมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสให
กรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และ
ถือเปนความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุม
คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป
4.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่จัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอน
ลวงหนา เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ จะแจงการนัดประชุมโดยวิธี
อื่น และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง เลขานุการบริษัท ไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบันทึก
รายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดย
เสนอใหที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
ตางๆ เพื่อสะดวกในการสื บคนอางอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัท จะเขาร วมการประชุมทุกคนทุกครั้ ง
ยกเวนแตมีเหตุจําเปนซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอนการประชุม
4.5 ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม มีหนาที่ดูแล และจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยาง
เพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นที่สําคัญ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม
ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม และ/หรือ ไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ

หนา 92

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

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝายบริหารของบริษัทฯ ตองดําเนินการ
ตอบขอสงสัยดังกลาวอยางรวดเร็ว และครบถวนเทาที่จะเปนไปได
ในกรณีที่กรรมการไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคัดคานไว
ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการบริษัทได
4.6 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหผบู ริหารระดับสูงหรือฝายบริหารที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทตามความจําเปนและเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติม
ในฐานะผูที่เกี่ยวของ อีกทั้ง จะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท มี
โอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงและสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต
4.7 คณะกรรมการบริษัท สามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท
หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการ
บริษัท อาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของ
บริษัทฯ
4.8 คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร สามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดย
ไมมีกรรมการที่เปนผูบริหาร หรือฝายบริหารของบริษัทฯ เขารวมการประชุม เพื่อเปดโอกาสใหอภิปราย
ปญหาตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยูในความสนใจ โดยแจงใหกรรมการผูจัดการทราบ
ถึงผลการประชุม รวมทั้งรายงานผลการประชุมใหประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบ
ดวย ในการประชุมใหประธานกรรมการบริษัทเปนประธานของการประชุม หากประธานกรรมการบริษัท ไม
สามารถเขารวมการประชุมได ใหที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งทาน เพื่อทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
แทน และใหเลขานุการบริษัทเปนเลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
(5) คาตอบแทน
5.1 คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาท
และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ
แตละคน คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน
และเสนอขออนุมัติจ ากที่ประชุมผู ถือหุนทุ กป โดยพิจารณาตามหลัก เกณฑข องความโปร งใส สามารถ
ตรวจสอบได รวมทั้งอยูในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ขนาด
กิจการที่ใกลเคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ พรอมกันนี้ ยัง
พิ จ ารณาถึ ง หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ เพิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ กรรมการที่ ไ ด รั บ มอบหมายให รั บ ตํ า แหน ง ใน
คณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ เปนตน
5.2 คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรเปนไปตามหลักการ
และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนด และเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ โดยระดับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยูในระดับที่เหมาะสม และ
สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ
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เพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีก
ทั้งตองเปนอัตราที่แขงขันไดกับกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ตองคํานึงถึง
ผลประโยชนที่บริษัทและผูถือหุนไดรับดวย
5.3 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมด เปนผูประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการเปนประจํา
ทุกป เพื่อนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ โดยใช
บรรทัดฐานที่ไดตกลงกันลวงหนาตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว และการพัฒนาผูบริหาร โดยคณะกรรมการ
บริษัทเปน ผูพิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมินขางตน และประธานกรรมการเปนผูแจงผลการพิจารณา
ใหประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการทราบ
(6) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
6.1 คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท แกกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อใหมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
6.2 ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแก
กรรมการใหม
6.3 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการผูจัดการรายงานเพื่อทราบเปนประจําถึงแผนการพัฒนา และ สืบทอด
งาน ซึ่งกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง มีการเตรียมใหพรอมเปนแผนที่ตอเนื่องถึงผูสืบทอดงาน ใน
กรณีที่ตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
6.4 คณะกรรมการจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหารโดยใหประธานเจาหนาที่บริหารรายงานเปนประจําทุก
ป ถึงสิ่งที่ไดทําไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

กรรมการบริษัทไดผานการอบรมหลักสูตรจากสถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทฯไทย (IOD) ดังนี้
รายชื่อ
ดร.ถกล
นายวิรัฐ
นางสิริมา
นางวลีรัตน
นายภาคภูมิ
ดร.โสตถิธร
นางสาววรนุช
นายวสันต
นายธรรมนูญ
ดร.สุพจน

นันธิราภากร
สุขชัย
เอี่ยมสกุลรัตน
เชื้อบุญชัย
วองไพฑูรย
มัลลิกะมาส
สุไพบูลยพิพัฒน
นันทขวาง*
ตรีเพ็ชร*
เธียรวุฒิ*

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

หลักสูตร
RCP

DCP
SFE
FSD
ACEP
228/2016
204/2015 24/2015
36/2015 14/2015
211/2015 24/2015
205/2015
28/2015
14/2015
36/2015 14/2015

211/2015 24/2015 28/2015
211/2015 24/2015 28/2015
195/2014

ACP
8/2005

FND

ELP
3/2016

20/2005

หมายเหตุ : * 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 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป
7.2 บริษัทฯ ไดเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไวในรายงาน
ประจําป ดังนี้
7.2.1 กระบวนการประเมินตนเอง
(1) คณะกรรมการรายคณะ
- คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อใหเกิดความถูกตอง
ครบถวน และเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแล กําหนด
- เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปและวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะหจากการประเมินใหคณะกรรมการบริษทั
- เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทํา
แผนเพื่อดําเนินการปรับปรุง
(2) กรรมการรายบุคคล
- คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อใหเกิดความถูกตอง
ครบถวน และเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแล กําหนด
- กรรมการรายบุคคล เปนผูประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
กรรมการ ความเปนอิสระ โครงสรางการบริหาร การพัฒนาความรู และความเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการองคกร
- เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปผลและวิเคราะหผลการประเมินรายงานคณะกรรมการบริษัท
เพื่อจัดทําแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล
7.2.2 หลักเกณฑการประเมินตนเอง
(1) คณะกรรมการรายคณะ
- โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของกรรมการ
สัดสวนของกรรมการ คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
- การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดวย กําหนดการประชุมลวงหนาทั้งป คุณภาพเอกสาร
ความเพียงพอของขอมูลตอการตัดสินใจของกรรมการ
- บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย การใชเวลาที่เพียงพอ
ตอการพิจารณาเรื่องที่สําคัญ รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ระบบการควบคุม
ภายใน การจัดการความเสี่ยง
- เรื่องอื่นๆ ไดแก
o ความสัมพันธกับฝายจัดการ ประกอบดวย การเปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือรวมกัน
การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา
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o การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวย ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ มีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษทั ฯ
และสภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ แผนสืบทอดตําแหนงงาน
(2) กรรมการรายบุคคล
- โครงสร า งและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการ ประกอบด ว ย ความหลากหลายของ
คณะกรรมการ ความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบดวย การเขารวมประชุม การแสดงความเห็นในการ
ประชุม การศึกษาขอมูลการประชุมลวงหนา
- บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความเปนอิสระของ
กรรมการในการแสดงความเห็น ความเพียงพอในการเขารวมกิจกรรมของบริษัทฯ ระบบการ
ควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง การเปดเผยขอมูล
7.2.3 การวัดผล
หลักเกณฑการประเมินผล คิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละหัวขอทั้งหมด ดังนี้
มากกวา 90
>80 - 90
>70 - 80
>60 - 70
ตั้งแต 60 ลงมา

=
=
=
=
=

ดีมาก
ดี
คอนขางดี
พอใช
ควรปรับปรุง

ป 2559 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลการประเมินดังตอไปนี้
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สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2559 พบวา ผลการ
ปฏิบัติงานอยูระดับ ดี ขึ้นไป ยกเวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีคาเฉลี่ยรายคณะและรายบุคคล ที่รอยละ 70.85
และ 72.29 ตามลําดับ ซึ่งเกิดจากบริษัทฯ ปรับปรุงโครงสรางการปฏิบัติงานภายใน ทําใหขาดความตอเนื่องในการ
พิจารณาปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบ รวมถึงการพัฒนากรรมการบริหารความเสี่ยง อยางไรก็ดีในเดือน พฤศจิกายน
2559 บริ ษั ท ฯ จึ ง ขออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2559 แต ง ตั้ ง ดร.สุ พ จน เธี ย รวุ ฒิ เป น ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ ในการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
และสามารถใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองตอทิศทางกลยุทธของบริษัทฯ
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8.

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สรางความ
นาเชื่อถือในการบริหารจัดการ ดวยยึดหลักการปฏิบัติตอผูมีสวนได-สวนเสียกับองคกรดวยความเปนธรรม รวมถึงการมี
ระบบการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่เปนมาตรฐาน
ทั้งนี้เพือ่ ใหการดําเนินงานขององคกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
รวมถึงมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปรงใส และความซื่อสัตยสุจริต บริษัทฯ จึงได
กําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติในการทํางาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
9.

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย
ความขัดแยงทางผลประโยชน
การรักษาขอมูลอันเปนความลับของบริษัทฯ
การรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ
การรับของขวัญ ของกํานัล และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
การใชสิทธิทางสังคมและการเมือง
การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียดวยความเปนธรรม
การจัดซื้อ
การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ และการเคารพวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
การเปนกลางทางการเมือง
การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน
การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ความขัดแยงทางผลประโยชน
รายการที่เกี่ยวของกัน
การรักษาความลับและการใชขอมูลภายใน
การสื่อสารทางการตลาด
ทรัพยสินทางปญญา
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การลงโทษทางวินัย

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจ ดวยความรับผิดชอบอยางมีเหตุผล เปนธรรม สุจริต โปรงใส มีอิสระ รับผิดชอบ
ตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและหลักการสากล เพื่อสรางความเชื่อมั่น
แกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมและสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืน
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บริษัทฯ ตระหนักวาการคอรรัปชั่นเปนอุปสรรคสําคัญตอการบรรลุเปาหมายดังกลาว รวมทั้งยังเปนอุปสรรคสําคัญ
ในการพัฒนาการแขงขันอยางเปนธรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ
ดังกลาว บริษัทฯจึงจัดทํานโยบายการตอตานคอรรัปชั่น พรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ
ตลอดจนมาตรการในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
9.1

คํานิยามตามนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น

การคอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การกระทําการใดๆ ไมวาจะเปนการนําเสนอ (offering) การใหคํามั่นสัญญา
(promising) การขอ (soliciting) การเรียกรอง (demanding) การใหหรือรับ (giving or accepting) ทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใด กับเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทําธุรกิจกับบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ ยกเวนกรณีที่กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือ จารีตทางการคา ใหกระทําได
9.2

นโยบายการตอตานคอรรัปชั่น

บริ ษั ท ยึ ด มั่ น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบอย า งมี เ หตุ ผ ล เป น ธรรม สุ จ ริ ต โปร ง ใส มี อิ ส ระ
รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและหลักการสากล เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมและสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืน
บริษัทตระหนักวาการคอรรัปชั่นเปนอุปสรรคสําคัญตอการบรรลุเปาหมายดังกลาว รวมทั้งยังเปนอุปสรรคสําคัญ
ในการพัฒนาการแขงขันอยางเปนธรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ
ดังกลาว บริษัทจึงจัดทํานโยบายการตอตานคอรรัปชั่น พรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ
ตลอดจนมาตรการในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลใหมีระบบที่
สนับสนุนการตอตานคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นในไดวา ฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญ
ตอนโยบายดังกลาว
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวา เปนไปตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานของ
ตลาดหลักทรัพย มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. ผูบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบและใหมีการสงเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ตอตาอนคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ
ระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนด
ทางกฎหมาย
แนวทางปฏิบตั ิ
1. กรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และ พนักงาน ตองปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการตอตานคอรรัปชั่น และ
หลักการกํากับดูแลกิจการ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
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2. กรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงาน จะไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับการ
กระทํา ที่เขา ขายการคอรรัปชั่น โดยตองแจงให ผูบังคับ บัญชา หรือ บุคคลที่ตองรั บผิดชอบ หรือกรรมการ
ตรวจสอบ หรือผานชองทางการรายงานที่กําหนดไว และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
3. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรม และความคุมครองตอพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมของบริษัทฯ โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบ
4. ผูที่กระทําการคอรรัปชั่น เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่บริษัทฯไดกําหนดไว และอาจจะตองโทษทางกฎหมาย
5. บริษัทฯจะสื่อสารนโยบายและมาตรการตอตานคอรรัปชั่น รวมทั้งแจงวิธีการในการแจงเบาะแส ขอรองเรียน
หรือขอเสนอแนะภายในบริษัทฯ ผานทางสื่อตางๆ เชนปายประกาศ การกระจายเสียง การปฐมนิเทศพนักงาน
และกรรมการ ระบบอินทราเน็ต เปนตน เพื่อสรางความรูความเขาใจในการนโยบายนี้เขาไปปฏิบัติ และสราง
เปนวัฒนธรรม
6. กรรมการ ผู บ ริ ห ารและพนัก งานจะหลี ก เลี่ ย งการใหห รื อ การรั บ ของขวั ญ และ/หรื อ ของกํ า นั ล ของขวั ญ
ทรัพยสิน ประโยชนอื่นๆ ตลอดจนการรับรองหรือรับเลี้ยง ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัย ระหวางผูที่เกี่ยวของทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอื่น เพื่อมิใหเกิดชองทางทุจริตหรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเกี่ยวของอื่น ๆ
ตลอดจนเพื่อใหกระบวบการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
มาตราการการรองเรียนและแจงเบาะแส
บริษัทฯไดจัดใหมีชองทางในการรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการแจงเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการ
รับเรื่องราวรองเรียน การตรวจสอบขอเท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการใหความคุมครองผูแจงและบุคคลที่เกี่ยวของ
หรือผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือการ
ปฏิบัติหนาทีข่ อง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทําผิดจรรยาบรรณ การทําผิดกฎหมาย รวมทั้ง
พฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต บริษัทฯสงเสริมใหผูแจงเรื่องรองเรียนหรือเบาะแส
ทั้งนี้ผูแจงเรื่องรองเรียนสามารถแจงเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุเอกสารใหชัดเจนวาเปน ”เอกสารลับ” เรียน
ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางชองทางตอไปนี้
• จดหมาย เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 19/18-19 RCA Block A ถนนพระราม 9
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
• อีเมล
chairac@harn.co.th
ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูรับเรื่องโดยตรง โดยผูแจงเบาะแสไมจําเปนตองระบุช่ือตนเองหากมีความ
ประสงคจะไมเปดเผย ผูเแจงเรื่องรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองทีเ่ หมาะสมและ
เปนธรรมจากบริษัทฯ เชน ไมมีการเปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฎิบัติงาน
เลิกจาง หรือ การกระทําอื่นใดที่ไมเปนธรรมบริษัทฯจะเก็บเรื่องขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผย
ตอผูไมเกี่ยวของ เวนแตที่จําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฏหมาย
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ

หนา 100

บริษัทหาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)

บุคคลที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบเรื่องหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปนความลับ และ
ไมเปดเผยตอบุคคลอื่น เวนแตเมื่อจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฏหมาย หากมีการจงใจ ฝาฝนนําขอมูลออกไป
เปดเผย บริษัทฯจะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฏหมาย แลวแตกรณี
การดําเนินงานในป 2559 :
1. บริษัทฯไดสงเสริมความรูในรูปแบบ การอบรม / สัมมนา เชิงปฏิบัติการ ชื่อหลักสูตร “แนวปฏิบัติที่ดีกับการตอตาน
การทุจริต คอรรัปชั่น” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา โดยเชิญวิทยากร อ.ธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เพื่อ
ความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งรวมกันเสนอแนวทางแกไขและปองกันการทุจริตของสวนงาน
ตาง ๆ โดยมีระดับผูบริหารตั้งแต ผูจัดการขึ้นไป รวมกัน 43 คน

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

ความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
อันเปนองคประกอบสําคัญทีส่ งเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนาของธุรกิจอยางยั่งยืน โดยบริษัทไดกําหนดความรับผิดชอบ
ตอสังคมของบริษัทฯ ไวในวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และเปาหมายของบริษัทฯ ดังที่ไดแสดงไวในหมวด 1 และกําหนด
เปนพันธสัญญาดานความยั่งยืนที่วา Quality Living through Sustainable Engineering ซึ่งจะนําไปพัฒนาเปนกลยุทธ
ดานความยั่งยืนระยะยาวตอไป
บริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแกสังคม ดวยการเปนผูนําการใหบริการ
“โซลูชั่นที่ยั่งยืน” ของงานระบบวิศวกรรม โดยใชความรูความเชี่ยวชาญที่มีในการคัดสรรผลิตภัณฑและนวัตกรรมที่นําหนา
มาสนองความตองการ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิตของผูบริโภค ดวยสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง
บริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางของความรับผิดชอบตอสังคมดังนี้
10.1 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สรางความ
นาเชื่อถือในการบริหารจัดการดวยยึดหลักการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกับองคกรทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้
และคูแขงทางธุรกิจดวยความเปนธรรม บริษัทฯ สงเสริมการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม เพื่อกระตุนใหเกิดนวัตกรรม
สงเสริมการพัฒนาสินคาและบริการใหดีขึ้น อันเปนการเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพใน
ระยะยาว สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) ดูแลผลกระทบจากการกระทํา
ของบริษัทฯ ที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอกิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ เพื่อ
หลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพตอสิทธิในทรัพยสินและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม
1.
2.
3.
4.
5.

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในลักษณะที่สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับของการแขงขัน ตลอดจนใหความ
รวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐ
กําหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการปองกันการเขาไปเกี่ยวของหรือสมรูรวมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการ
แขงขัน
สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันและการแขงขันที่เปน
ธรรม
สนับสนุนการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะตางๆ ที่สงเสริมการแขงขันที่
เปนธรรม
ใสใจตอบริบททางสังคมที่อยูแวดลอมบริษัทฯ และไมฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม เชน
ความยากจนเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางไมเปนธรรม
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สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซคุณคา
1.

กําหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอมไวในนโยบายและขอปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินคา

2.

สนับสนุนใหบริษัทอื่นที่เกี่ยวของยอมรับและปรับใชนโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไมกอใหเกิดการแขงขัน
ที่ไมเปนธรรม

3.

มีสวนรวมอยางเขมแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมของบริษัทที่ตนเขาไปเกี่ยวของ

4.

ส ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต อ กั น อย า งเป น ธรรมทั่ ว ทั้ ง ห ว งโซ คุ ณ ค า ทุ ก ครั้ ง ที่ เ ป น ไปได ทั้ ง ในด า นต น ทุ น และ
ผลตอบแทนในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงคดานความรับผิดชอบตอสังคมของทุกกิจการในหวงโซคุณคา ไดแก การดําเนินการจัดซื้ออยาง
เหมาะสม เชน การสรางหลักประกันใหเกิดราคาที่เปนธรรมดวยเวลาสงมอบที่เพียงพอและสัญญาการคาที่
มั่นคง เปนตน

สงเสริมการเคารพสิทธิในทรัพยสิน
1.
2.
3.

ปฏิบัติการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายในการใชและให
สิทธิใชสอยทรัพยสินตางๆ
ไมเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมใดๆอันเปนการละเมิดทรัพยสิน ไดแก การใชตาํ แหนงทางการตลาดที่เหนือกวา
ในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
ชําระคาการใชหรือไดมาซึ่งทรัพยสินอยางเปนธรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตาม
กฎหมายของผูมีสวนไดเสีย และเปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
ผานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแส โดยให
มีการตรวจสอบขอมูลและมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตางๆ เพื่อประโยชนในการสรางมาตรฐานดานพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของของบุคคลดังกลาวใหอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริต โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งองคกร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ
10.2 การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใชอํานาจที่ไดมาหรือการใชทรัพยสินที่มีอยูในทางมิชอบเพื่อประโยชนสวนตน
หรือกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอื่น การทุจริตอาจเกิดไดหลายลักษณะ อาทิ การติดสินบนเจาพนักงานดวย
การชักชวนการเสนอ การให หรือการรับสินบน ทั้งที่เปนเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน ทับซอน การฉอฉล การฟอกเงิน
การยักยอก การปกปดขอเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การคาภายใตแรงอิทธิพล การทุจริตดังกลาวมิได
หมายความถึงเพียงความสัมพันธระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหวางบุคคลหรือ
กิจการในระหวางภาคเอกชนดวยกันเองดวย
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หนา 103

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

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต การฉอโกง การหาผลประโยชนสวนตัวจากบริษัทฯ จึงไดกําหนด นโยบาย
ตอตานการทุจริต และแนวปฏิบัติในการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อปองกันการทุจริต และเปนแนวทางใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองถือปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงการกระทําอันมิชอบ โดยใหมีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาวอยางสม่าํ เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของ
กับเรื่องการทุจริต ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตลอดจนไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่
เขาขายการทุจริตที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ

2.

ไมกระทําหรือสนับสนุนการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมทั้งควบคุมใหการบริจาค การใหของขวัญทางธุรกิจ
และการสนับสนุนกิจการตางๆ มีความโปรงใส และไมมีเจตนาเพื่อโนมนาวใหเจาหนาที่ภาครัฐหรือเอกชน
ดําเนินการไมเหมาะสม

3.

จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล เพื่อปองกันการประพฤติมิชอบตางๆ

4.

เสริมสรางใหพนักงาน คูสัญญา และคูคา ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และการตอตานการทุจริต

5.

ใหความรูดานการตอตานการทุจริตแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยสุจริต และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเรื่องการตอตานการทุจริตใหแก
พนักงานใหม ภายใน 90 วัน นับจากวันเขาทํางาน

6.

ตระหนักถึงความสํา คัญในการเผยแพรใ หความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่ นที่ตองปฏิบัติหนาที่ ที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตาน
การทุจริต

7.

จัดใหมีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน และ/หรือ ประโยชนอื่น โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อมิใหเกิดชองทางทุจริต หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเกี่ยวของอื่น ตลอดจนเพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัด
จางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยใหหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ และ/หรือ ของกํานัล ซึ่งมี
มูล คา เกิ นปกติ วิสั ยจากผูที่ เกี่ ยวขอ งทางธุร กิจ กับ บริ ษัทฯ หรื อจากผูอื่ น ซึ่ง อาจไดป ระโยชน จากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนการหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ
หรือจากผูอื่น ซึ่งอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ

8.

จัดใหมีชองทางการสื่อสารสําหรับแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจง หรือรายงาน
เหตุการณทุจริต หรือเหตุการณที่นาสงสัยวาจะมีการทุจริตไดในชองตามที่กําหนดในประกาศของบริษัทฯ
โดยมีการกําหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจไดรับโทษตาม
กฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย

9.

ใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยใชมาตรการ
คุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต
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ในป 2559 บริษัทฯไดสงเสริมความรูในรูปแบบสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ชื่อหลักสูตร “แนวปฏิบัติที่ดีกับการตอตาน
การทุจริต คอรรัปชั่น” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา โดยเชิญคุณธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข มาเปน
วิทยากร เพื่อสรางความรู ความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งรวมกันเสนอแนวทางแกไขและ
ปองกันการทุจริตของฝายงานตางๆ โดยมีระดับผูบริหารตั้งแตผูจัดการขึ้นไปเขารวมสัมมนา

บริษัทฯ มีแผนงานในการประกาศเจตนารมยเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานทุจริต
(CAC) ในตนป 2560 ตอไป
10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความความเคารพตอชีวิตและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนทุกฝาย สงเสริมให
ทุกสวนงานของบริษัทตองปฏิบัติอยูบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติตอกันอยาง
เสมอภาค ซึ่งเปนรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.

บริษัทฯมีแนวทางที่จะสงเสริมและกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความ
เสมอภาค โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อ
ทางการ เมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุหรือพื้นเพทางสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะ

2.

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไป
มีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงาน
เด็ก เปนตน

3.

บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการใหความเห็น
โดยปราศจากการแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานสื่อตางๆ รวมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสาร
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียอยางเสรี

10.4 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัทฯ ที่มีสวนชวยขับเคลื่อนใหองคกรเติบโต
อยางยั่งยืน สรางความมั่นคงแกพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพ
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การทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ตามที่ไดกําหนดเปนพันธกิจไววา “เราเชื่อมั่นในคุณคา และศักยภาพของ
พนักงาน และมุงมั่นที่จะสรางบรรยากาศการทํางานที่มีความสุข กระตือรือลน มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ใหแกทีมงานที่มีความสามารถรอบรู บนหลักการของความถูกตอง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบ
อยางมืออาชีพ”
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
2. จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน
3. ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4. ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
5. การพิจารณาการแตงตั้งและการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเปนเกณฑ
6. ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ
7. หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือ
คุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน
8. พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด
9. รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการสื่อสารกับพนักงาน โดยไดจัดการประชุมใหญพนักงานประจําป เพื่อเปนโอกาสให
ผูบริหารระดับสูงไดถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธแกพนักงานทุกระดับในองคกร และไดกําหนดคานิยมองคกร
เพื่อเปนคุณคารวมใหพนักงานในการปฏิบัติงานสูเปาหมายที่ตั้งไว บริษัทฯ เชื่อวาการสรางความมั่นคงในอาชีพของ
พนักงานในองคกร การดูแลใหมีชีวิตในการทํางานที่ดีขึ้น มีสุขภาพดี มีความสุข เปนสวนหนึ่งในการสรางประสิทธิภาพใน
การทํางาน มีการจัดทําแบบประเมินความผูกพัน ความสุขและความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการทํางาน เพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนาคุณภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดวาจางที่ปรึกษาผูเชีย่ วชาญมาพัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล และดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) รวมกับทีมงานผูบริหารและพนักงานของบริษัท
ป 2559 บริษัทฯ จัดใหมีงาน Family Day ครั้งแรกอยางเปนทางการ เพื่อสรางความรักความผูกพันระหวางบริษัท
พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน
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ดานผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองคกร เพื่อให
พนักงานรูสึกมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายอยางเต็มที่ ซึ่งพนักงานจะเปนผูมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหมี
ความเติบโตและมั่นคงอยางในปจจุบัน นอกจากเงินเดือนที่พนักงานไดรับแลว บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีสวัสดิการและ
ผลประโยชนอื่นในรูปแบบตางๆ อยางเปนธรรมและเหมาะสมใหแกพนักงานอีกดวย โดยสวัสดิการตางๆ ที่บริษัทฯ จัดให
นั้นตั้ง อยูบ นพื้น ฐานที่สามารถแข งขัน ไดกับ บริษั ทเอกชนชั้นนํ าในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษั ทฯ อยูใ น
สถานภาพที่สามารถจะจายได
ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานที่ปจจุบันมีอยู ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป ตามผลกําไรของบริษัท และ
ผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ที่รวมกันกําหนด เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ
ในการปฎิบัติงานของพนักงาน และมีคาลวงเวลา เงินรางวัล ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินทดแทน กองทุน
ประกันสังคมตามอัตราที่กรมแรงงานกําหนดขึ้น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และโครงการ Employee Joint Investment
Program (EJIP) เพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสซื้อหุนบริษัทและรวมเปนเจาของกิจการอยางแทจริง เครื่องแบบพนักงาน
การเงินชวยเหลืองานฌาปนกิจศพ งานทองเที่ยวประจําป เพื่อใหพนักงานไดพักผอน และเปนการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางพนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีใหสวัสดิการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากขอกําหนดตามกฎหมาย เชน การตรวจสุขภาพ
พนักงานประจําป การรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยนอกเหนือจากอุบัติเหตุในงาน สวัสดิการตางๆ เหลานี้เปนสิ่งจูงใจให
พนัก งานอุทิศตนตอ งานอยางมืออาชีพ ทุม เทการทํา งานดว ยความรู ความสามารถดวยความตั้ง ใจ และทํางานให
เกิดผลงานที่ดีที่สุด
ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัทฯ มีความหวงใยในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และมุงมั่นดําเนินการใหมี
มาตราฐานตาม พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 โดยไดจัดตั้งเปน
คณะกรรมการความปลอดภัย มีการจัดทํา “คูมือความปลอดภัย” เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย
มีการจัดอบรมและฝกซอมพื้นฐานการดับเพลิงเบื้องตน ตลอดจนมีการวางแผนกําหนดผูรับผิดชอบหนาที่อยางชัดเจน
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพประจําทุกป
ดานพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ไดวางไวในป 2559 อยางครบถวนครอบคลุมในทุกระดับ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. กิจกรรมเสริมสรางความผูกพันและการทํางานเปนทีมเพือ่ มุง สูเปาหมายขององคกร
การเรียนรูที่ดีที่สุด คือ การเรียนรูจากประสบการณตรง ซึ่งไมมีใครสอนประสบการณนั้นใหได แตประสบการณ
ตรงตองเกิดจากการไดลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง หรือการลองผิดลองถูก หรือที่เรียกวา "Learning by Doing" บริษัทฯ
จึง ไดจัดกิจกรรม Team Building ซึ่งจัดเปนครั้งที่ 8 เพื่อใหสอดคลองกับคานิยมใหมขององคกร คือ “POSITIVE”
พนัก งานที่ เข ารั บการฝก อบรมจะได ลงมื อทํ ากิ จกรรมและสามารถเรี ยนรูจ ากสิ่ งที่ ปรากฏตามฐานต างๆ ที่แ ฝงดว ย
ความหมายของคานิยมใหมในแตละตัวของบริษัท เพื่อเสริมสรางความผูกพันระหวางหนวยงาน การทํางานเปนทีมเพื่อ
เปาหมายเดียวกัน พัฒนาการเปนผูนําและเปนผูตามที่ดี รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร เพื่อใหเกิดพลังทีม
อันยิ่งใหญในการพัฒนางานและพัฒนาองคกร
38

2. การฝกอบรมและพัฒนา
38

บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาและเตรียมความพรอมในดานการพัฒนาบุคลากรตั้งแตพนักงานเขาใหม ในการสรางความ
พรอมทั้งทักษะ ความรู และความฉลาดทางอารมณ ทุกคนจะตองผานหลักสูตร “EQ ศิลปะการจัดการอารมณเพื่อชีวิต
และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ” ทั้งนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการขายและบริการซึ่งเปนหัวใจหลักของธุรกิจ
โดยมีการฝกอบรมพัฒนาสําหรับพนักงานขายและบริการ เปนการฝกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ใหมีจิตใจ
รักงานบริการ มีความกระตือรือรนกับงานขาย มีศิลปะการพูดและการเจรจาตอรองซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการสราง
ความประทับใจใหกับลูกคาและสรางยอดขายใหกับบริษัท นอกจากนี้ความแตกตางของ Generation ตามชวงอายุ ความเชื่อ
ความคิด หรือพฤติกรรมของพนักงาน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสําคัญในการลดชองวางซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรม In-House
Training ใหกับพนักงานทุกคนในหัวขอ “ความแตกตางของ Generation และการทํางานอยางมีความสุข” เพื่อ
เสริมสรางความรูความเขาใจใน Generation และพัฒนาวิธีการทํางานรวมกันใหเขมแข็งและมีความสัมพันธที่ดีซ่ึงจะ
สงผลตอการสรางพลังของการปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีความสุขและเกิดประสิทธิผลสูความสําเร็จตอองคกร

10.5 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษ ัท ฯ มุง เนน การเปน ผู นํา การใหบ ริก าร “โซลูชั ่น ที ่ยั ่ง ยืน ” ของงานระบบวิศ วกรรม โดยใชค วามรู ค วาม
เชี่ยวชาญที่มีในการคัดสรรผลิตภัณฑและนวัตกรรมที่นําหนามาสนองความตองการ เพื่อยกระดับคุณภาพและความ
ปลอดภัยในชีวิตของผูบริโภค ดวยสินคาคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย การขายและบริการที่รวดเร็ว ตรงตอเวลา ถูกตอง
และคุมคา ถือเปนเครื่องมือในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา และสรางความแตกตางและความสามารถในการแขงขัน
ตลอดจนสรางความเชื่อถือและความภักดีตอตราสินคาไดในระยะยาวและเพิ่มคุณคาใหกับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังคํานึงถึง
ความคุมคาตอการลงทุนเพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคาอีกดวย
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บริษัทฯ พัฒนาความรับผิดชอบตอลูกคาผานขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝาย
ตางๆ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ที่บริษัทฯ ไดผานการรับรองคุณภาพ บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ผลิตภัณฑที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยใหแกผูบริโภค จึงทําใหผลิตภัณฑที่บริษัทฯ เลือกสรรเปนตัวแทน
จําหนายมีคุณภาพสูง ผานการรับรองตามมาตรฐานสากล ไดพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยี และแหลงผลิตภัณฑหรือ
วัตถุดิบตามหวงโซ อุปทานที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กระบวนการจัดซื้อ จัดหามีค วามโปร งใสตรวจสอบได มีขอมู ล
ผลิตภัณฑที่ครบถวนถูกตอง สามารถตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑและมาตรฐานการรับรองได มีการจัดเก็บรักษา
ผลิตภัณฑตามมาตรฐานเพื่อพรอมสงมอบใหกับลูกคา มีการขายและการตลาดที่ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค มีบริการ
หลังการขาย มีการติดตอกับลูกคาอยางตอเนื่องหลังจากสงมอบสินคาแลว มีการรับประกันสินคาเพื่อใหผูบริโภคมั่นใจใน
ผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น และมีกระบวนการรับคํารองเรียนจากลูกคาผานชองทางโทรศัพท ผานพนักงานของบริษัทฯ หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส โดยฝายบริหารระบบคุณภาพเปนผูรับผิดชอบคํารองเรียน เพื่อทบทวน ตรวจสอบ และแกไข
พรอมทั้งหามาตรการเพื่อปองกันไมใหเกิดขึ้นซ้ําจากสาเหตุเดียวกัน
10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตการคัดเลือกผลิตภัณฑที่ไม
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและเปนมิตรสิ่งแวดลอม การปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกํากับดูแล การลดมลพิษจากของเสียและเศษวัสดุในขบวนการทํางาน การรักษา
สิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานในสถานที่ทํางาน โดยกําหนดมาตรการในการใชเครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสวาง
เครื่องคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของการใชงาน เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย และสรางจิตสํานึกในการ
ประหยัดพลังงานอยางยั่งยืน เพื่อประโยชนสวนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังใหความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสรางสรรคสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
10.7 การคนหาและเผยแพรนวัตกรรมสูสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเปน “ผูนําในการใหบริการโซลูชั่นอยางยั่งยืนของงานวิศวกรรมระบบ” บริษัทฯ ทุมเท
ศึ กษาเทคโนโลยี ใหม ๆ เพื่ อให มี การพั ฒนาอย างต อเนื่ อง โดยส งพนั กงานไปอบรมดู งานต างประเทศ และนํ าความรู
ประสบการณมาตอยอดพัฒนางานใหมีความกาวหนา รวมถึงถายทอดประสบการณและใหการอบรมแกพนักงานอื่นๆ ใน
สายงาน และมุงมั่นในการสรางความสําเร็จรวมกันระหวางพนักงานและบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดสงเสริมนวัตกรรมให
เปนสวนหนึ่งของคานิยมองคกร และเผยแพรนวัตกรรมไปสูสาธารณชน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบตอสังคม โดย
ใชชองทางการสื่อสารเผยแพรท่หี ลากหลายไปสูกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางออมอยางทั่วถึง
หนึ่งในโครงการคนหาและเผยแพรนวัตกรรมที่บริษัทฯไดทําในป 2559 คือ “QMakr Factory”
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพสามมิติกําลังจะกลายเปนเทคโนโลยีกระแสหลักที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตสินคา
ตางๆในโลกอนาคต ซึ่งมีผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตและการพัฒนาสินคาและนวัตกรรมตอไป ทั้งนี้นโยบายของ
ประเทศไทยในรัฐบาลปจจุบันนัน้ เนนย้ําความมั่นคงทําใหกระทรวงพาณิชยออกประกาศใหเครื่องพิมพสามมิติเปนสินคา
ควบคุม ตรงขามกับความคิดของประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่เนนย้ํานวัตกรรม ดังนั้นโอกาสที่คนไทยโดยเฉพาะ
นิสิตนักศึกษาและคณาจารยที่จะมีโอกาสไดสัมผัสและเขาถึงเทคโนโลยีการพิมพสามมิตินั้นยอมจะมีความยากลําบาก
สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) เล็งเห็นความจําเปนของการเผยแพรเทคโนโลยีการพิมพสาม
มิติใหกับสังคม เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาความสามารถในการแขงขันดานการออกแบบและพัฒนาตนแบบ
รวมถึงการพัฒนาใชเทคโนโลยีดานดังกลาวตอประโยชนทางการแพทยซึ่งเปนจุดแข็งของประเทศไทย จึงมีแนวความคิด
ที่ จ ะเป ด จุ ด ให บ ริ ก ารการพิ ม พ ส ามมิ ติ ขึ้ น มาในสถาบั น การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ ได รั บ ความร ว มมื อ จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดสรรพื้นที่ให 40 ตารางเมตร จนสามารถเริ่มตนใหบริการการพิมพสามมิติ
ดวยเทคโนโลยี FDM (fused deposition modelling) และ DLP (Direct Light Projection) ในราคาที่ต่ํากวาทองตลาด
ภายใตโครงการ “QMakr Factory” ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559 เปนตนมา
ทางคณะวิศวกรรมศาสตรยังสนใจที่จะสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหนิสิตชั้นปที่ 3 และ ชั้นปที 4 ไดมีโอกาสเขาถึง
และสัมผัสกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ โดยกําหนดใหนิสิตแตละคนไดรับสิทธิในการพิมพชิ้นงานดวยเทคโนโลยี FDM
ดวยวัสดุ ABS ไดคนละไมเกิน 500 กรัม ทั้งนี้ทาง QMakr Factory จะเปดโอกาสใหนิสิตไดเห็นกระบวนการของการพิมพ
สามมิติพรอมทั้งอธิบายขั้นตอนและเหตุผลเพื่อใหเกิดความรูพื้นฐานและความเขาใจ นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหอาจารย
บรรจุการบานหรือโครงงานของนิสิตในรายวิชาตางๆ ใหผลิตชิ้นงานจากการพิมพสามมิติเชน วิชา Design Methodology
ของภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล ใหนิสิตผลิตชิ้นสวนของหุนยนตดวยการพิมพสามมิติ สําหรับภาควิชาคอมพิวเตอรนั้นให
นิสิตพิมพชิ้นงานที่บรรจุแผงวงจรไวภายในเปนสินคาอยางเรียบรอย
นอกจากนี้ QMakr Factory ยังมีสวนรวมในการผลิตชิ้นงานเขารวมการแขงขัน Robot Design Contest (RDC)
ทั้งการแขงขันในประเทศและระหวางประเทศที่จัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง QMakr
Factory มีสวนรวมการสนับสนุนการสรางชิ้นงานตางๆ สําหรับการวิจัยทั้งระดับปริญญาโทและเอก เกือบทุกภาควิชาของ
คณะวิศวกรรมศาสตร ตลอดจนใหบริการไปยังคณะแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรอีกดวย
ปจจุบัน QMakr Factory มีสมาชิกที่เขามาขอรับบริการการพิมพสามมิติประจําเกินกวา 250 คน
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กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process)
การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ มีจิตสํานึกถึงบทบาทหนาที่การเปนสมาชิกที่ดีตอสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของ
ชุมชนและสังคมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสภาพแวดลอม และสงเสริมพนักงานบริษัทใหรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม เชน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร สถานเด็กกําพรา สถานคนพิการ เพื่อเปนการตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาสใน
งบประมาณที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนการศึกษาแกคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ โดยบริจาคชุดทําความเย็น ประกอบดวย คอนเดนซิ่งยูนิต คอยล
เย็น และอุปกรณทําความเย็น
สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม
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11.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให ค ณะกรรมการตรวจสอบเป น ผู ส อบทานความเหมาะสม และความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
ติดตามดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมายและขอกําหนดที่สอดคลองกับแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (ก.ล.ต.) และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of
Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ฯ และรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีการเปดเผยไวในแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัท (แบบ 56-2)
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง รวมถึง
การพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจํารายไตรมาส
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12.

รายการระหวางกัน

12.1

รายชื่อบุคคลและนิติบคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแยง

12.1.1 บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ที่สามารถสรุปความสัมพันธไดดังนี้ (ขอมูลการถือหุนแสดง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

1. บริ ษั ท หาญเอ็ น ยิ เ นี ย ริ่ ง จํ า กั ด ประกอบธุ ร กิ จ ให เ ช า ทรั พ ย สิ น ได แ ก 1.1 มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
(“หาญเอ็นยิเนียริ่ง”)
พื้นที่สํานักงาน และคลังสินคา
1.1.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 10.92 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่งรอยละ 33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
1.1.2 นายเจน ชาญณรงค (นองชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 14.39 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่ง รอยละ
33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
1.1.3 นางสาวนพพร ชาญณรงค (นองสาวของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 4.94 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่ง รอยละ
33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
1.1.4 นางประยูรศรี ชาญณรงค (มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถึง 1.1.3 ) เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของ Nice Noble Limited (“บริษัท ไนซ
โนเบิล”) ซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.54 และคุณประยูรศรีถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่งรอยละ 0.04 ของทุนชําระแลวของหาญ
เอ็นยิเนียริ่ง
1.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
1.2.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
1.2.2 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
2. บริษัท ชิลแมทช จํากัด
(“ชิลแมทช”)
หมายเหตุ จดทะเบียนเลิกกิจการ 29
พฤศจิกายน 2559

ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป น ผู นํ า เข า และจั ด
จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นระบบทํ า ความ
เย็ น และระบบปรับ อากาศ รวมทั้ งให
คําปรึกษาและออกแบบหองเย็น

2.1 มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
2.1.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 10.92 และเดิมเคยถือหุนในชิลแมทชรอยละ 12.27 ของทุนชําระแลวของชิลแมทช
2.1.2 นายเจน ชาญณรงค (นองชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) 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 (น องสาวของนางสิริมา เอี่ ย มสกุ ลรั ต น) ถื อหุน ในบริษั ท ฯ ร อยละ 4.94 และเดิ มเคยถือหุน ในชิ ล แมทช
รอยละ 12.27 ของทุนชําระแลวของชิลแมทช

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ
2.1.5 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 3.57 และเดิมเคยถือหุนในชิลแมทชรอยละ 6.74 ของทุนชําระแลวของชิลแมทช
2.1.6 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย 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 เอี่ยมสกุลรัตน
2.2.2 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
2.2.3 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

3. บริษัท คิวทูเอส จํากัด
(“คิวทูเอส”)

ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จเป น ผู นํ า เข า จั ด จํ า หน า ย 3.1 คิวทูเอสเดิมเปนบริษัทยอยของชิลแมทชที่ถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวของคิวทูเอส โดยมีนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน และนายธรรมนูญ
และให บ ริ ก ารโซลู ชั่ น ด า นวิ ศ วกรรม
ตรีเพ็ชร เปนผูถือหุนถืออีกทานละ 1 หุน
สําหรับการพิมพดิจิตอล
3.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
3.2.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

หมายเหตุ จดทะเบียนเลิกกิจการ
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3.2.2 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
3.2.3 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

4. นายเจน ชาญณรงค

นายเจน ชาญณรงค เปนนองชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน โดยที่นายเจน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 14.39

5. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท

นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ปจจุบัน ดํารงตําแหนงเปนหนึ่งในผูบริหารของบริษัทฯ และถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.60

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

หนา 114

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

12.1.2 สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2558 และป 2559
บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้
ตาราง 12.1.2.1 รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2558 และ ป 2559
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
1. บริษัท หาญ เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
(“หาญเอ็นยิเนียริ่ง”)

ลักษณะรายการ

1.1 บริ ษั ท ฯ เช า สํ า นั ก งาน
และคลังสินคาจากหาญ
เอ็นยิเนียริ่ง
- คาเชาอาคารสํานักงาน
- เจาหนี้อื่น

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
(หนวย: บาท)

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

สัญญาเชาอาคารสํานักงาน

5,211,480
-

1. บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาอาคารสํานักงานเลขที่ 19/7-8 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบาง
กะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 244.00 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอ
5,469,090
เดือน หรือเทากับ 73,200 บาทตอเดือนระยะเวลาตามสัญญาเชาตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2559
โดยเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2558 บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติม โดยขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่เชาเปน 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
เพิ่มเติมพื้นที่เชา 37 ตร.ม. รวมคาเชา 11,100 บาทตอเดือน มีผลตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่
31 ธั นวาคม 2559 และภายหลังการรั บ โอนสิ น ทรัพย แ ละหนี้ สิ นทั้ งหมดของบริ ษั ท คิ ว ทู เอส จํ ากั ด ได
เพิ่มเติมพื้นที่เชา 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 พื้นที่รวม 552.00 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอ
เดือน หรือเทากับ 165,600 บาทตอเดือน ระยะเวลาตามสัญญาเชาตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2557 - 30 ธ.ค. 2559
โดยเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2558 บริษทั ฯ ไดทาํ บันทึกขอตกลงเพิ่มเติม โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2559 เปน
ตนไปจนสิ้นสุดอายุสัญญา โดยขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่เชาดังนี้
2.1 อาคารสํานักงานเลขที่ 19/17 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวง บางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
พื้นที่รวม 110 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 33,000 บาท
ตอเดือน
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
(หนวย: บาท)

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

2.2 อาคารสํานักงานเลขที่ 19/18-19 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 140 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ
42,000 บาทตอเดือน
2.3 อาคารสํานักงานเลขที่ 19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 333 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ
99,900 บาทตอเดือน
2.4 อาคารสํานักงานเลขที่ 19/18-22 ภายหลังการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช
จํ า กั ด ได เ พิ่ ม เติ ม พื้ น ที่ เ ช า 365 ตร.ม. รวมค า เช า 109,500 บาทต อ เดื อ น มี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2.5 อาคารสํานักงานเลขที่ 19/17-22 ภายหลังการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของบริษัท คิวทูเอส
จํากัด ไดเพิ่มเติมพื้นที่เชา 575 ตร.ม. รวมคาเชา 172,500 บาทตอเดือน มีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยราคาดังกล าวเปนอัตราค าเช าที่ใกลเคียงเมื่ อเที ยบกั บราคาตลาดของการเช าพื้นที่ อาคารสํานักงานที่ มี
ลักษณะใกลเคียงกัน และอยูในละแวกใกลเคียงกัน ซึ่งมีราคาคาเชาประมาณ 290 - 450 บาทตอตารางเมตรตอเดือน
สัญญาเชาอาคารคลังสินคา
บริษัทฯ ตกลงจายคาเชาพื้นที่อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคาใหกับหาญเอ็นยิเนียริ่ง เพื่อเปนอาคารเก็บสินคา
โรงฟวเตอรและแปรสภาพ ลานจัดเตรียมและขนถายสินคาและที่ทําการสํานักงาน รวมพื้นที่เชาเทากับ 1,760
ตารางเมตร โดยจายชําระคาเชาเปนรายเดือนเดือนละ 195,490 บาท มีระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภายหลังการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของบริษัท คิวทูเอส จํากัด ได
เพิ่มเติมพื้น ที่เชา 722 ตร.ม. รวมคาเช า 85,410 บาทตอเดือน มีผลตั้งแต วันที่ 1 ธั นวาคม 2559 ถึงวัน ที่ 31
ธันวาคม 2559
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารและสัญญาเชาอาคาร
คลังสินคา

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

หนา 116

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
(หนวย: บาท)

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพื้นที่อาคารสํานักงานและอาคารคลังสินคา
เพื่อใชเปนสถานที่เก็บสินคาแปรสภาพสินคาและใชเปนลานจัดเตรียมและขนถายสินคา รายการดังกลาวมีความ
จําเปนเพื่อใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยสามารถเทียบเคียงไดกับ
ราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
1.2 บริษัทฯ รับโอน
ผลประโยชนพนักงาน
จากหาญเอ็นยิเนียริ่ง
- ลูกหนี้อื่น

1,379,465

- ภาระผูกพันผลประโยขน
พนักงาน

1,379,465

ในป 2557 บริษทั ฯ มีการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ โดยการรับโอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริ่งมา
เปนพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการทําสัญญาโอนทรัพยสินพนักงานระหวางกัน โดยบริษัทฯ ตกลงนับระยะเวลา
การทํางานตอเนื่องตามกฏหมายแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับโอนสิทธิและภาระผูกพันของพนักงานทั้งหมด
3,819,714 โดยหาญเอ็นยิเนียริ่งตกลงยอมรับภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในชวงที่เปนพนักงานของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
3,819,714 จนถึงวันที่โอนยายมาที่บริษัทฯ
จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มี
ผลทําใหบ ริษท ฯ เขารับช วงสิทธิในลูกหนี้ผลประโยชนพนักงานของบริษัท หาญ เอ็นยิเนียริ่ง จํากั ดเพิ่มเติ ม
จํานวน 3,040,077 บาท และเงื่อนไขการรับโอนพนักงานเปนแบบเดียวกันกับรายการในวรรคกอน
การกําหนดราคา: ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานโดยผูเชี่ยวชาญอิสระ
แนวโนมรายการในอนาคต: เปน รายการต อเนื่ อง เนื่องจากบริษั ทฯ ต องมี การบั น ทึก การเปลี่ ย นแปลงของ
ผลประโยชนพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปตามเงื่อนไขการคํานวณรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเกิดจากการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ ทําให
มีการรับโอนภาระผูกพันและคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานของหาญเอ็นยิเนียริ่งมาเปนของบริษัทฯ ซึ่งถือเปน
รายการที่สมเหตุสมผล

1.3 บริษัทฯ ซื้อยานพาหนะ
จากหาญเอ็นยิเนียริ่ง
- ทรัพยสิน ยานพาหนะ
- เจาหนี้อื่น

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

1,736,000
-

บริษัทฯ ซื้อยานพาหนะจากหาญเอ็นยิเนียริ่ง เนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาการซื้อทรัพยสินในครั้งนี้ทําใหบริษัทฯได
ประโยชนมากกว าการซื้ อสิ นทรัพยใ หม หรื อทํา สัญ ญาเช าฉบับ ใหม เนื่องจากสภาพและอายุก ารใช งานของ
- สินทรัพยยังอยูในเกณฑดี
- การกําหนดราคา: ราคาตามมูลคาบัญชีคงเหลือ
แนวโนมรายการในอนาคต: รายการดังกลาวอาจมีตอเนื่องในอนาคตตามความจําเปน โดยจะเปนไปตาม
หลักเกณฑการซื้อทรัพยสินของบริษัทฯ
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
(หนวย: บาท)

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการซื้อสินทรัพยเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจปกติ
โดยเปนรายการที่มีความชัดเจน สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ
2. บริษัท ชิลแมทช จํากัด
(“ชิลแมทช”)

2.1 บริษัทฯ มีรายไดจาก
การใหบริการงานดาน
สนับสนุน
- รายไดจากการใหบริการ
งานดานสนับสนุน
- ลูกหนี้อื่น

4,334,400
-

บริษัทฯ มีรายได จากการใหบริการบริหารจัดการงานดานสนับสนุนแก ชิลแมทช เชน บริการงานธุรการ (ไฟฟา
น้ําประปา ทําความสะอาด) บริการงาน ISO บริการงานทรัพยากรบุคคล บริการงานจัดสง บริการระบบ
สารสนเทศ เปนตน ซึ่งบริษัทฯ เรียกเก็บจากชิลแมทช ตามสัญญาจางบริการ โดยมีระยะเวลาใหบริการตั้งแต 1
1,155,000 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 ในอัตรา 105,000 บาทตอเดือน ภายหลังการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของบริษัท
ชิลแมทช จํากัดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สัญญานี้เปนอันยกเลิก
- การกําหนดราคา: ราคาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอางอิงจากประมาณการคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยประมาณการ
อัตรากําลังคนตามงบประมาณประจําป และปนสวนตามอัตรากําลังคน หรือพื้นที่ใชงาน หรือจํานวนระบบงาน
หรือจํานวนรายการที่เกิดขึ้น
แนวโนมรายการในอนาคต: ไม มี ทั้งนี้มีผลตั้งแต ณ วันที่ โอนกิ จการแล วเสร็ จ ความเห็ นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ: รายการดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ รับโอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริ่ง ที่เคย
ใหบริการดังกลาวแกบริษัทในกลุม ซึ่งรวมถึงการใหบริการแกชิลแมทชดวย ทําใหบริษัทฯไดใชประโยชนจาก
พนักงานที่รับโอนมาอยางคุมคาและสามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ดวย มีการกําหนดราคาคาบริการมีความ
เปนธรรม ไมทําใหบริษัทฯเสียเปรียบ โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการดังกลาวจะไมถือเปน
รายการระหวางกัน

2.2 บริษทั ฯ มีรายไดจากการ
จําหนายสินคาใหชลิ แมทช
- รายไดจากการขายสินคา
- ลูกหนี้การคา

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

บริษัทฯ จําหนายถังสินคาเคมีใหกับชิลแมทช เพื่อใชในกิจการ อันเปนไปตามปกติ ธรุกิจของชิลแมทช
6,950
-

การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเทากับที่ขายใหกับบุคคลภายนอก
- แนวโนมรายการในอนาคต: ไม มี ทั้ งนี้ มีผ ลตั้ งแต ณ วัน ที่ โอนกิ จการแล วเสร็ จความเห็น ของคณะกรรมการ
- ตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ ของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการคาเทียบเทากับ
ที่ข ายใหกับ บุค คลภายนอก โดยภายหลังจากการรับ โอนกิจการแลว รายการดังกลา วจะไมถือเปน รายการ
ระหวางกัน

หนา 118

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ

2.3 บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก
ชิลแมทช
- ตนทุนขาย
- เจาหนี้การคา

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
(หนวย: บาท)

7,700
-

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ ซื้ออุปกรณควบคุมอุณหภูมิจากชิลแมทชเพื่อนํามาจําหนายตอใหกับลูกคาของบริษัทฯ ในราคาตลาดซึ่ง
เปนราคาที่ใกลเคียงกับที่บริษัทฯ ซื้อจากผูจําหนายรายอื่นๆ

4,200 การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเทากับที่ซื้อจากบุคคลภายนอก
- แนวโนมรายการในอนาคต: ไมมี ทั้งนี้มีผลตั้งแต ณ วันที่โอนกิจการแลวเสร็จ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: : รายการดังกลาวเปนสินคาที่ชิลแมทชขายตามปกติ ทําใหบริษัทฯ
สามารถซื้อไดสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งบริษัทฯ สามารถประหยัดคาใชจายในการเก็บสต็อคสินคาได ซึ่งการซื้อ
สินคาดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติเชนเดียวกับการซื้อสินคาจากคูคา รายอื่น โดยซื้อในราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็น
วาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลวรายการ
ดังกลาวจะไมถือเปนรายการระหวางกัน
บริษัทฯ ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย มูลคา 614,390,000 บาท โดย
การออกหุน สามัญเพิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุนในราคา 2.62 บาทตอหุน (ราคาหุน ณ วันที่ออกหุนเพิ่มทุน
เทากับ 2.88 บาท ตอหุน) โดยรายการนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2559

2.4 บริษัทฯ ซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดของชิล
แมทช โดยการออกหุน
เพิ่มทุนเปนการตอบแทน
- หุนสามัญ

-

- สวนเกินมูลคาหุน

-

117,250,000 การกําหนดราคา: อัตราแลกเปลียนหุน (swap ratio) 0.67 : 1
558,110,000 แนวโนมรายการในอนาคต: ไมมี ทั้งนี้มีผลตั้งแต ณ วันที่โอนกิจการแลวเสร็จ

ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ: : รายการดังกลา วเปนรายการที่มีสาระสํ าคัญ อย างมาก ซึ่งตาม
ขอกํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พย แ ห งประเทศไทย และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พย แ ละตลาด
หลักทรัพย กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนตอผูถือหุน วาจางที่ปรึกษาทางการเงิน และวาจางที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นตอการเขาทํารายการ และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
รวมทั้งยื่นคําขอเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใหม (Relisting) ซึ่งรายการดังกลาวที่ปรึกษาทางการเงิน ไดแสดง
ความเห็นวาเปนประโยชนตอกิจการและอัตราแลกเปลี่ยนหุนเปนไปอยางเหมาะสมและเปนประโยชนตอผูถือหุน
และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีความเห็นตรงกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

หนา 119

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
3. บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
(“คิว ทู เอส”)

ลักษณะรายการ

3.1 บริษัทฯ มีรายไดจาก
การใหบริการงานดาน
สนับสนุน
- รายไดจากการใหบริการ
งานดานสนับสนุน
- ลูกหนี้อื่น

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
(หนวย: บาท)

6,628,800
-

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ มีรายไดจาก จากการใหบริการบริหารจัดการงานดานสนับสนุนแกคิวทูเอส (ผูรับบริการ) เชน บริการ
งานธุรการ (คาไฟฟา น้ําประปา ทําความสะอาด) บริการงาน ISO บริการงานทรัพยากรบุคคล บริการงานจัดสง
คาบริการระบบสารสนเทศ เปนตน ซึง่ บริษทั ฯ เรียกเก็บจากคิวทูเอส ตามสัญญาจางบริการโดยมีระยะเวลาการ
2,670,000 ใหบริการ ตั้งแต 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 ในอัตรา 230,000 บาทตอเดือน ภายหลังการรับโอนสินทรัพยและหนี้สิน
ทั้งหมดของบริษัท คิวทูเอส จํากัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สัญญานี้เปนอันยกเลิก
- การกําหนดราคา: ราคาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งกําหนดจากประมาณการคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยประมาณการ
อัตรากําลังคนตามงบประมาณประจําป ในแตละประเภทของบริการและปนสวนตามอัตรากําลังคน หรือพื้นที่ใช
งานหรือจํานวนระบบงานหรือจํานวนรายการที่เกิดขึ้น
แนวโนมรายการในอนาคต: ไมมี ทั้งนี้มีผลตั้งแต ณ วันที่โอนกิจการแลวเสร็จ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาว มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ รับโอนพนักงาน
จากหาญเอ็นยิเนียริ่ง ที่เคยใหบริการดังกลาวแกบริษัทในกลุม ซึ่งรวมถึงการใหบริการแกคิวทูเอสดวย ทําให
บริษัทฯ ไดใชประโยชนจากพนักงานที่รับโอนมาอยางคุมคาและสามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ดวย โดยการ
กําหนดราคาคาบริการมีความเปนธรรม ไมทําใหบริษัทฯ เสียเปรียบ โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแลว
รายการดังกลาวจะไมถือเปนรายการระหวางกัน

3.2 บริษัทฯ มีรายไดจาก
การจําหนายสินคาให
คิวทูเอส

บริษัทฯ จําหนายถังสินคาเคมีใหกับคิวทูเอส เพื่อใชในกิจการ อันเปนไปตามปกติ ธรุกิจของคิวทูเอส
การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเทากับที่ขายใหกับบุคคลภายนอก

- รายไดจากการขายสินคา

800

- ลูกหนี้การคา

856

3.3 บริษัทฯ มีรายไดจาก
การใหคิวทูเอส กูยืมเงิน
- ดอกเบี้ยรับ

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

-

แนวโนมรายการในอนาคต: ไมมี ทั้งนี้มีผลตั้งแต ณ วันที่โอนกิจการแลวเสร็จ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ ของบริษัทฯ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการคาเทียบเทา กับที่ ขายใหกั บบุค คลภายนอก โดยภายหลังจากการรับโอนกิ จการแลวรายการ
ดังกลาวจะไมถือเปนรายการระหวางกัน
บริษัทฯ ใหบริษัท คิวทูเอส จํากัดกูยืมเงินในรูปตั๋วสัญญาใชเงินจํานวนเงิน 57,304,000 บาทในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2559 อัตราดอกเบี้ย 7.25% เพื่อใชในการจายเงินปนผลใหแกบริษัท ฯ โดยตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวไดเวนคืนทันทีใน
11,382 วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เมื่อบริษัท ฯ เขารับโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของบริษัท คิวทูเอส จํากัด
การกําหนดราคา: อัตราดอกเบี้ย MLR
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
(หนวย: บาท)

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

แนวโนมรายการในอนาคต: ไมมี ทั้งนี้มีผลตั้งแต ณ วันที่โอนกิจการแลวเสร็จ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ ของบริษัทฯ โดยมีราคาและ
เงือ่ นไขทางการคาเทียบเทากับที่การใหกูยืมจากธนาคารพาณิชยโดยทั่วไป โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการ
แลวรายการดังกลาวจะหักกลบหนี้กันโดยผลของกฏหมายและไมถือเปนรายการระหวางกัน
4. นายเจน ชาญณรงค

บริษัทฯ เชาสํานักงานจาก
นายเจน ชาญณรงค
- คาเชาอาคารสํานักงาน
- เจาหนี้อื่น

469,050
-

บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน ชั้นที่ 2 - 3 ของอาคารเลขที่ 19/6 ซอยศูนยวิจัย พระราม
9 กรุงเทพฯ ใหกบั นายเจน ชาญณรงค โดยจายชําระคาเชาเปนรายเดือนเดือนละ 35,400 บาท มีระยะเวลาเชา
451,350 ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ภายหลังการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของ
- บริษทั คิวทูเอส จํากัด ไดเพิ่มเติมพื้นที่เชาในชั้น 1 รวมคาเชา 17,700 บาทตอเดือน มีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารสํานักงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน โดยมีความจําเปน
เพือ่ ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและใชเปนที่ต้ังสํานักงานของบริษัทฯ อัตราคาเชามีความเหมาะสมโดย
คาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง

5. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท

บริษัทฯ มีรายไดอื่น
จากการจําหนายสินทรัพย
- ลูกหนี้อื่น
- รายไดอื่น

531,775.70

บริษัทฯ จําหนายรถยนตนั่ง 1 คัน ใหนายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ซึ่งรถยนตดังกลาวมีอายุการใชงานมานาน
กวา 5 ป และตัดคาเสื่อมราคาจนเต็มมูลคาทุนแลว โดยมีการกําหนดราคาขายเปนไปตามราคาตลาดของรถยนต
- นั่งมือสองที่ประกาศขายอยูในขณะนั้น
- การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยสามารถเทียบเคียงไดกับราคาขายของรถยนต มือสองรุนเดียวกันในขณะนั้น
แนวโนมรายการในอนาคต: ไมมี เนื่องจากภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการ มีการปรับโครงสรางองคกร สงผล
ใหคุณรัตนพันธไมถือเปนผูบริหารสูงสุด 4 รายแรก ทําใหไมเขาขายเปนบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
กับหาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและราคาขายเปนราคาตลาด โดย
เปนไปตามหลักเกณฑการจําหนายทรัพยสินของบริษัทฯ
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12.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
ในป 2558 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของกันหลายรายการ ซึ่งการทํารายการดังกลาว
มีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการ
กําหนดราคาของทํารายการตางๆ ที่เปนราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงไดกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกอื่น
ยกเวนสินทรัพยดําเนินงานที่มีการโอนยายระหวางบริษัทในกลุม ตามการโอนยายพนักงานเพื่อการปรับโครงสรางการ
บริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงานมานานแลว และไดรับการ Upgrade
และดูแลใหอยูในสภาพการใชงานที่ดี การโอนยายทรัพยสินดังกลาวไดกําหนดจากมูลคาตามบัญชีเปนสําคัญ ซึ่งการทํา
รายการระหวางกันตางๆ ที่ผานมาลวนมีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวามีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเปนประโยชนตอบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดของแตละรายการไดในตาราง ตาราง 12.1.2.1)
12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติกําหนดนโยบายและขั้นตอน
การอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต อาทิ ผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวของ เปนตน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับประกาศ
คําสั่งหรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน การบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ ทั้งนี้ ผูที่อาจมีความขัดแยง ทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวม
หรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาวได
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัตกิ ารเขาทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณา และใหความเห็นเกี่ยวกับ
ความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ
ทั้งนี้ การทํารายการระหวางกันที่เปนรายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป และการทํารายการทางการคาที่
ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ใหมีหลักการดังนี้
การทํารายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป
การทํารายการที่เปนรายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯไดกําหนดกรอบการทํา
รายการดังกลาว ซึ่งไดถูกพิจารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผานการพิจารณาอนุมัติเปนหลักการ
จากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเมื่อมีการทําธุรกรรมดังกลาวฝายจัดการของบริษัทฯ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมได โดย
ทําธุรกรรมในรายการดังกลาวจะตองมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคล
ที่เกี่ยวของ (Arm’s Length Basis) และจะตองเปนรายการทางการคาที่บริษัทฯ กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเปน
รายการทางการคาซึ่งบริษัทที่อยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทําเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและ
เงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการคา ดังตอไปนี้
สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

หนา 122

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

1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดรับหรือใหกับบุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงือ่ นไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลทั่วไป
3. ราคาและเงือ่ นไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษัทฯ ใหกับบุคคล
ทั่วไป
ทั้งนี้ เมื่อมีการทําธุรกรรมที่มีขอตกลงทางการคาที่เปน Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกลาวขางตน ฝายจัดการ
ของบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝายจัดการพิจารณาอนุมัติแลว จะจัดทํารายงานสรุปการทํา
ธุรกรรมรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ ในกรณีที่กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบวา มีการดําเนินการที่ไมเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทจะรวมกันดําเนินการเพื่อหาทางแกไขตอไป
การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ
การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ
จะตองเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมในการเขาทํา
รายการ ตลอดจนความเหมาะสมดานราคาและเงื่อนไขในการเขาทํารายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอกหรือราคาตลาด กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญ ในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทฯ จะใหผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกัน
ดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน
(แลวแตกรณี) ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวม
หรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
12.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ คาดวารายการระหวางกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เชน
การเชาพื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงาน และ การเชาคลังสินคา รวมถึงสิทธิเรียกรองในภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงานจะยังคงมีอยูตอไป สําหรับรายการระหวางกันที่ยังคงมีตอไป หรืออาจเกิดขึ้นใหมในอนาคตจะมีการกําหนด
นโยบายการคิดราคาระหวางกันอยางชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เปนธรรม และไมกอใหเกิดการ
ถายเทผลประโยชน รวมทั้งคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
สอบทานและใหความเห็นตอรายการระหวางกันที่เปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเปนรายไตรมาส
ทั้งนี้ รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน
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สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงิน

13.1 ผูสอบบัญชีของบริษัท

2557 นายประวิทย วิวรรณธนานุตร

ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่
4917

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

2558 นายประวิทย วิวรรณธนานุตร

4917

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

2559 นายชวาลา

4301

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

ป

ชื่อผูสอบบัญชี

เทียนประเสริฐกิจ

บริษัทผูสอบบัญชี

13.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินสําหรับป 2557 ตรวจสอบโดย นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
4917 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไดแสดงความเห็นวา
งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินสําหรับป 2558 ตรวจสอบโดย นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
4917 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไดแสดงความเห็นวา
งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินสําหรับป 2559 ตรวจสอบโดย นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
4301 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ไดแสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
สําหรับสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดระบุเรื่อง
สําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) เกี่ยวกับ การรับรูรายไดจากการขาย วาบริษัท ฯ มีรายไดจากสวนงานที่
สําคัญ 4 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ,
ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น, และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ซึ่งไดรับรูรายการถูกตองและครบถวนตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และ การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ภายใตเกณฑ
การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดของบริษัทดังกลาว โดยไมไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเรื่องดังกลาว

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
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13.3 ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559
งบแสดงฐานะการเงิน

ป 2559
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2558
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

ป 2557
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อนื่
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
ลูกหนี้ระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน
อุปกรณ
คาความนิยม
ความสัมพันธลูกคา
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

35.87
265.18
273.94

2.60
19.22
19.85

28.18
256.68
121.56

4.95
45.11
21.36

25.66
270.16
132.07

4.48
47.20
23.07

10.02
7.14
237.57
18.12
847.84

0.73
0.52
17.22
1.31
61.44

13.04
114.32
1.83
535.61

2.29
20.09
0.32
94.13

17.64
101.52
0.76
547.81

3.08
17.74
0.13
95.71

0.24 0.02
10.04 0.73
41.57 3.01
334.67 24.25
102.98 7.46
26.75 1.94
15.76 1.14
532.01 38.56
1,379.85 100.00

1.28
0.22
16.22
2.85
6.72
1.18
3.45
0.61
5.73
1.01
33.40
5.87
569.01 100.00

12.81
2.24
5.48
0.96
1.48
0.26
4.79
0.84
24.56
4.29
572.37 100.00

171.45
12.87
0.17
9.75
194.24

12.43
0.93
0.01
0.71
14.08

95.30
2.78
0.09
3.53
101.70

16.75
0.49
0.02
0.62
17.87

92.71
5.84
0.39
1.79
100.73

16.20
1.02
0.07
0.31
17.6

18.96
13.91
15.10
47.97
242.21

1.37
1.01
1.09
3.48
17.55

9.84
5.67
15.51
117.21

1.73
1.00
2.73
20.60

6.39
4.72
11.11
111.84

1.12
0.82
1.94
19.54
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งบแสดงฐานะการเงิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน

ป 2559
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2558
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

ป 2557
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

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

13.87

0.01

11.84

0.02

9.53

0.02

กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

55.11 0.04
1,137.64 82.45
1,379.85 100.00

46.65
0.08
451.80 79.40
569.01 100.00

57.69
0.10
460.53 80.46
572.37 100.00

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 2559
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดจากการขายและบริการ

ป 2559
ตรวจสอบ
ลานบาท
%
645.52
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2558
ตรวจสอบ
ลานบาท
%
567.53
100.00

ป 2557
ตรวจสอบ
ลานบาท
%
572.04
100.00

ตนทุนขายและบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น

(487.61)
157.91
17.20

(75.54)
24.46
2.66

(425.79)
141.74
15.41

(75.03)
24.97
2.72

(422.05)
149.99
11.39

(73.78)
26.22
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
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)จากประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

(0.02)
50.72
(10.19)
40.53

(0.00)
0.08
(0.02)
0.06

56.61
(10.41)
46.20

9.97
1.83
8.14

0.43
77.17
16.56
60.61

0.08
13.49
2.89
10.60

4.95

0.01

(2.43)

(0.00)

-

-

45.48

0.07

43.77

0.08

60.61

0.11

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (หุน)

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

0.11

0.13

0.25

371,201,370.00

350,000,000.00

243,260,274.00
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งบกระแสเงินสดของบริษทั ฯ สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2558
ป 2557
ป 2556
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได

50.72

56.61

77.17

คาเสื่อมราคาและรายการตัดจายสินทรัพยไมมีตัวตน

7.12

4.32

2.73

หนี้สูญและหนีส้ งสัยจะสูญ

2.49

0.95

0.39

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (กลับรายการ)

8.37

0.67

(1.40)

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย

0.23

(2.64)

(0.49)

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน

(2.07)

-

-

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ ังไมเกิดขึ้นจริง

(0.37)

0.19

0.40

(กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนชั่วคราว

(7.16)

2.49

(0.74)

1.20

0.75

2.77

(0.49)

(0.59)

(0.08)

-

-

0.43

60.04

62.75

81.18

(9.00)

9.55

(0.06)

5.90

4.59

(11.43)

(14.58)

(13.50)

2.04

5.44

(1.28)

-

(14.91)

(1.02)

(1.96)

(0.50)

(0.94)

(4.78)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

(5.63)

(2.08)

7.61

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

0.08

(0.30)

0.39

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(1.29)

6.17

3.15

จายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

(0.53)

(0.34)

(1.42)

0.57

0.96

4.71

25.59

64.56

79.43

0.10

0.59

0.08

จายภาษีเงินได

(8.19)

(14.84)

(16.72)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

17.50

50.31

62.79

รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินได

คาใชจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ ินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

หนี้สิ้นไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
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งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2558
ป 2557
ป 2556
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับเงินปนผล

0.39

-

-

40.17

-

-

0.73

12.76

(240.70)

เงินสดจายซื้ออุปกรณ

(1.64)

(6.86)

(7.96)

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

(6.36)

(2.08)

(5.43)

เงินรับจากการจําหนายอุปกรณ

0.29

0.89

0.14

33.58

4.71

(253.95)

-

-

50.00

(8.39)

-

(60.00)

-

-

(0.44)

(35.00)

(52.50)

(98.99)

-

-

323.73

(43.39)
7.69
28.18
35.87

(52.50)
2.52
25.66
28.18

214.30
23.14
2.52
25.66

เงินสดรับโอนจากการรวมธุรกิจ
เงินลงทุนชั่วคราว

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จายดอกเบี้ย
เงินปนผลจาย
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญสําหรับป 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

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

3.46

4.71

4.44

105.38

76.41

81.16

2.99

4.82

5.12

121.98

74.74

70.27

7.03

6.20

6.31

51.88

58.03

57.02

175.47

93.12

94.41

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
Cash Cycle (วัน)
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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

อัตราสวนกําไรอื่น (%)

2.67

2.72

1.99

136.30

122.21

95.45

อัตรากําไรสุทธิ (%)1)

6.86

7.51

10.39

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)1)

5.72

9.60

19.05

4.67

7.67

14.20

99.69

212.33

622.51

0.68

1.02

1.37

0.21

0.26

0.24

2,636.19

N/A

185.91

N/A

0.82

0.36

81.82

76.92

60.00

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

1.95

1.29

1.32

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (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

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)1)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)1)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%) 2)
อัตราสวนอื่นๆ
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14.

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)

14.1 ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (“หาญฯ”) เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ประกอบ
ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลว และอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญของหาญฯ
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2559 ไดมีมติอนุมัติใหหาญฯ ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงทรัพยสิน
หนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ ชิลแมทช รวมถึงสิทธิ
ประโยชนทั้งหมดที่มีในสินทรัพยและหุนสามัญในบริษัท คิว ทู เอส จํากัด (“ คิว ทู เอส ”) ซึ่งเปนบริษัทยอยซึ่งถือหุนโดย
ชิลแมทชในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ คิว ทู เอส ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire
Business Transfer) (รวมเรียกวา “กิจการทั้งหมดของชิลแมทช ”) โดยมูลคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของชิลแมทช
จะเทากับ 614,390,000 บาท และหาญฯ จะชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของหาญฯ จํานวน 234,500,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ ชิลแมทช (swap
ratio) เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของหาญฯโดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทตอหุน
(“รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด”) โดยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนและออกหุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วันเดียวกันหุนสามัญของหาญฯ มีราคาปดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทากับ
2.88 บาทตอหุน มีผลทําใหมูลคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial
Reporting Standards) เทากับ 675,360,000 บาท
ภายหลังการเขาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส
จํากัด (มหาชน) (“หาญฯ”) ประกอบธุรกิจนํา เขาและจัดจําหนายผลิต ภัณ ฑใ นระบบวิศ วกรรมอาคาร ไดแก ระบบ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทําความเย็น และการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับ
ระบบการพิมพดิจิทัล
รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด มูลคารวม 675.36 ลานบาท ไดแบงสัดสวนราคาที่จายซื้อออกเปนสวนของ
สินทรัพยสุทธิของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และของบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ตามสัดสวนจากการประเมินมูลคากิจการโดยใช
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model) ในสัดสวน 58.80% และ 41.20% ตามลําดับ
ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 หาญฯ ไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สินในมูลคายุติธรรมทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช
จํากัด ซึ่งรวมถึง เงินลงทุนในบริษัท คิว ทู เอส จํากด ที่ถือหุน 100% อางอิงรายงาน Purchase Price Allocation (PPA)
จากผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(กลต.) ภายหลังจากการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท ชิลแมทช จํากัดเสร็จสิ้น มีผลทําใหหาญฯ เปนผูถือหุนใน
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด และไดรับเงินสดปนผลจํานวน 57.30 ลานบาท ซึ่งยอดเงินปนผลนี้ไดนําไปปรับลดมูลคาจายซื้อ
กิจการ ไมไดบันทึกเปนรายไดเงินปนผล และตอมาวันที่ 1 ธันวาคม 2559 หาญฯ ไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สินในมูลคา
ยุติธรรมทั้งหมดของบริษัท คิว ทู เอส จํากัดซึ่งอางอิงกับรายงาน PPA จากผูประเมินราคาอิสระเชนเดียวกัน มีผลทําให
หาญฯ รับ รู สิน ทรัพ ย ที่ไ ม มีตั ว ตนจากการซื้ อและรั บ โอนธุร กิ จดั ง กล า ว ไดแ ก ค า ความนิ ย ม 334.67 ลา นบาท 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
ทดสอบการดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยฝายบริหารและผูสอบบัญชีแลว
ขอมูลตามรายงาน รายงาน Purchase Price Allocation (PPA) สรุปไดดังนี้
ราคาทุนหุน สามัญที่ออกให
จํานวนหุน
234,500,000 หุน
ราคาตลาดของหุน (ราคาปด 29 พ.ย. 2559)
2.88 บาท
675,360,000
หนวย : ลานบาท
รายการ

ชิลแมทช
58.80%
397.11
(130.71)
(5.60)
(1.96)
(75.36)
16.58
200.06

สัดสวน
มูลคาซื้อแยกตามสัดสวน
หัก เงินสดปนผลที่ไดรับ (3,951,998*14.50)
หัก มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน
หัก มูลคาสินคาคงเหลือที่ตีมูลคายุติธรรมสูงขึ้น
หัก มูลคาสินทรัพยถาวรทีต่ ีมูลคายุติธรรมสูงขึ้น
หัก ความสัมพันธกับลูกคา
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ความความนิยม

คิว ทู เอส
41.20%
278.25
(57.30)
(55.55)
(4.82)
(4.73)
(28.94)
7.70
134.61

รวม
100%
675.36
(57.30)
(186.26)
(10.42)
(6.69)
(104.30)
24.28
334.67

14.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการจากงบการเงินของบริษัทฯ
14.2.1 คําอธิบายภาพรวมผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรจากงบการเงินของบริษัทฯ
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2557 – 2559
• รายไดจากการขายและบริการ
ประเภทรายได
รายไดจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ
2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
รวมรายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น 1)
รายไดรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2559
ป 2558
2557
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
546.09
48.53
23.97
26.93
645.52
17.20
662.72

82.40
7.32
3.62
4.06
97.40
2.60
100.00

525.96
41.58
567.54
15.41
582.95

90.22
7.13
97.36
2.64
100.00

537.64
34.40
572.04
11.39
583.43

92.15
5.90
98.05
1.95
100.00

หมายเหตุ 1) รายไดอื่น ประกอบดวยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยในความตองการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล และกําไรขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนและรายไดคาบริการงานดานสนับสนุน เปนตน
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รายไดจากการขายและบริการของหาญฯ ประกอบดวย รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ
ในสัดสวน 82.4% ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดสวน 7.32% ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในสัดสวน
3.62% ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลในสัดสวน 4.06% และรายไดอื่น 2.60% โดยมีรายไดรวมสําหรับป 2557 – 2559
จํานวน 583.43 ลานบาท 582.95 ลานบาท และ 662.72 ลานบาท ตามลําดับ หาญฯ มีรายไดจากสัญญาการซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดสําหรับผลิตภัณฑระบบทําความเย็นเริ่มตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และ ระบบการพิมพดิจิทัลเริ่มตั้งแต
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 อยางไรก็ตาม จากขอมูลรายไดรวมเสมือนของทุกสายผลิตภัณฑในป 2559 จะมีสัดสวนเปนผลิตภัณฑ
ระบบดับเพลิงและโครงการในสัดสวน 44.00% ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดสวน 3.71% ผลิตภัณฑ
ระบบทําความเย็น ในสัดสวน 24.71% ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลในสัดสวน 25.54% และรายไดอื่น 2.04%
โดยในป 2559 รายไดจากการขายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ และผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับ
อากาศของหาญฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 20.13 ลานบาทหรือรอยละ 3.83 และ 6.95 ลานบาทหรือรอยละ 16.71 จากป 2558
ตามลําดับ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการจําหนายอุปกรณดับเพลิงใหกับกลุมผูรับเหมากอสราง และผลิตภัณฑ
ใหมเกี่ยวกับระบบกลองวงจรปด CCTV เพิ่มขึ้น แตก็ชดเชยกับรายไดในสวนงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงที่ลดลง ซึ่ง
เปนไปในแนวทางเดียวกับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ที่ทรงตัว โดยในป 2558 รายไดจากการขายและ
บริการของผลิตภัณฑดับเพลิงและโครงการรวมลดลงจํานวน 4.50 ลานบาทหรือรอยละ 0.79 จากป 2557 เนื่องจากการ
ลดลงของรายไดจากการจําหนายอุปกรณดับเพลิงใหกับกลุมผูรับเหมากอสราง อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและ
ภาวการณในอุตสาหกรรมการกอสรางโดยรวมของประเทศซบเซาลงมาก ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับอัตราการเติบโต
ของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ที่ติดลบ ในขณะเดียวกันก็ไดรับการชดเชยจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากงานโครงการ
ติดตั้งระบบดับเพลิงที่หาญฯ รับออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับลูกคา ทําใหโดยรวมรายไดจากการขายและ
บริการสําหรับป 2558 ไมไดแตกตางจากป 2557 มากนัก
หาญฯ มีความเชื่อมั่นวาการซื้อและรับโอนกิจการจะชวยใหลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรรม
หนึ่งไดเปนอยางดี เห็นไดจากสัดสวนรายไดจากขอมูลภายในของกลุมธุรกิจทั้งหมดในป 2559 ดังที่แสดงขางตน เพิ่มสาย
ธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ ขยายฐานลูกคาในกลุมผูรับเหมาและที่ปรึกษาระบบใหครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เพิ่ม
โอกาสในการขยายตลาดในตางประเทศ อีกทั้งลดคาใชจายจากการใชทรัพยากรที่มีรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะสงผล
ใหหาญฯ มีรายได กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น และมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต
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• ตนทุนขายและบริการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2559

ประเภทตนทุน

ลานบาท

ป 2558

รอยละ

ลานบาท

2557

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ตนทุนจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ

419.86

76.88

396.68

75.42

397.42

73.92

2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ

34.18

70.43

29.11

70.01

24.63

71.60

3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น

16.50

68.84

-

-

-

-

4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล

17.07

63.39

-

-

-

-

รวมตนทุนจากการขายและบริการ

487.61

75.54

425.79

75.02

422.05

73.78

กําไรขั้นตน

157.91

24.46

141.75

24.98

149.99

26.22

สําหรับตนทุนขายและบริการที่สําคัญ คือ ตนทุนคาสินคาและคาแรงในการติดตั้งอุปกรณ โดยสําหรับป 2557 - 2559
หาญฯ มีตนทุนขายและบริการจํานวนทั้งสิ้น 422.05 ลานบาท 425.79 ลานบาท และ 487.61 ลานบาท ตามลําดับ ในป
2559 มีอัตรากําไรขั้นตนเทากับ 24.46% เปรียบเทียบกับ 24.98% ในป 2558 ซึ่งถือวาลดลงในสัดสวนที่ไมเปนนัยสําคัญ
ซึ่งหาญฯ มุงเนนจะสนอสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูงและสรางความแตกตางในตราสินคา อันจะทําใหหาญฯ สามารถ
มีกําไรขั้นตนในอัตราที่สูงขึ้นเพื่อเปนการรักษาความสามารถในการทํากําไรใหกับหาญฯ อยางยั่งยืน ในป 2559 ตนทุน
ขายและบริการเพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 61.82 ลานบาท หรือรอยละ 14.52 จากป 2558 และตนทุนขายป 2558
เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 3.74 ลานบาท หรือรอยละ 0.89 จากป 2557 ซึ่งสอดคลองกับการเติบโตของรายไดจากการ
ขายและบริการ โดยการเปลี่ยนแปลงของตนทุนสินคาและบริการมีสาเหตุหลักมาจาก ตนทุนสินคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะ
ที่ไมสามารถปรับราคาขายสินคาทั้งหมดไดทันที อีกทั้งยังไดรับผลกระทบจากตนทุนนําเขาสินคาจากตางประเทศเมื่อ
แปลงเปนเงินบาทจากการที่เงินบาทออนคาลง โดยหาญฯ มีอัตราสวนกําไรขั้นตน (Gross profit margin) ในป 2557 - 2559
เทากับรอยละ 26.22 รอยละ 24.98 และรอยละ 24.46 ตามลําดับ
คาใชจายในการขายและบริหาร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2559

ประเภทคาใชจาย

ลานบาท

ป 2558

รอยละ

ลานบาท

2557

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

สวนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

หนา 134

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส 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 ที่มีอัตราเทากับ
รอยละ 5.90 ถือวาสามารถควบคุมคาใชจายในการขายไดในระดับที่ดี โดยในป 2558 คาใชจายในการขายของหาญฯ
เพิ่มสูงขึ้นจากป 2557 จํานวน 5.73 ลานบาท หรือรอยละ 19.99 สาเหตุหลักเปนผลมาจากคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
พนักงานขาย เนื่องจากหาญฯ มีการขยายอัตรากําลังทีมงานที่เกี่ยวของกับการขายงานโครงการ เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจของหาญฯ
• คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารของหาญฯ สําหรับป 2557 – 2559 มีจํานวน 55.12 ลานบาท 66.15 ลานบาท และ 87.75
ลานบาท ตามลําดับ สําหรับป 2559 คาใชจายในบริหารของหาญฯ เพิ่มขึ้นเปนสัดสวน 13.24 ตอยอดรายไดรวม ซึ่งเกิด
จากคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด เปนตนวา คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย
คาตรวจสอบบัญชีพิเศษ และคาใชจายที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นอกจากนี้ ยังมีคาใชจายที่ไมเปนตัวเงินอันเกี่ยวกับการ
ตีมูลคายุติธรรมของสินคาคงเหลือ สินทรัพยถาวร และความสัมพันธตอลูกคาที่ไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งถือเปนคาใชจายทางบัญชีที่ไมตองจายเปนเงินสดออกไป โดยในป 2558
คาใชจายในการบริหารของหาญฯ เพิ่มสูงขึ้นจากป 2557 จํานวน 11.03 ลานบาท หรือรอยละ 20.01 สาเหตุหลักสวนหนึ่ง
มาจากคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงาน เนื่องจากหาญฯ มีการปรับโครงสรางเงินเดือนพนักงาน และมีการเพิ่มอัตรา
พนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของหาญฯ คาที่ปรึกษาบริการทางวิชาชีพเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลเพิ่มสูงขึ้น
จากป 2557 นอกจากนี้ ในระหวางป 2558 หาญฯ ไดจายเงินสมทบโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint
Investment program หรือ EJIP) ในอัตรารอยละ 100 ของเงินที่พนักงานหรือผูบริหารจายเขาโครงการ ทั้งนี้ ระยะเวลา
โครงการตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เรื่อง โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางานของพนักงาน และรองรับ
การดําเนินธุรกิจของหาญฯ ที่กําลังเติบโตภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการ
• กําไรสุทธิ
หาญฯ มีกําไรสุทธิเบ็ดเสร็จสําหรับป 2557 – 2559 มีจํานวน 60.61 ลานบาท 43.77 ลานบาท และ 45.48 ลานบาท
ตามลําดับ โดยหาญฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 10.39 รอยละ 7.51 และรอยละ 6.86 จากรายไดในการขายและ
บริห ารในป นั้น ตามลํา ดับ โดยสาเหตุห ลัก มาจากการเพิ่มขึ้ นของค าใชจ ายในการขายและบริหารที่ สูง ขึ้นจากการ
จัดเตรียมพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัว ในขณะที่รายไดของหาญฯ เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวาคาใชจาย และการ
เพิ่มขึ้นของตนทุนสินคาและบริหาร ซึ่งหาญฯ ไมสามารถปรับราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนสินคาไดในทันที ทําใหหาญฯ
ไดรับผลกระทบดังกลาว
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14.2.2 ความสามารถในการบริหารทรัพยสินจากงบของหาญฯ
การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559
หาญฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 2559 จํานวน 572.37 ลานบาท 569.01 ลานบาท และ
1,379.85 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีสวนประกอบของสินทรัพยท่ีสําคัญ ไดแก เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,379.85 ลานบาท เติบโตอยางกาวกระโดดจากการซื้อ
และรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย โดยมีองคประกอบของสินทรัพยประกอบดวย เงินสด
และเงินลงทุนชั่วคราว คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.82 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และมูลคางานที่ยังไมไดเรียกเก็บรอยละ
21.82 สินคาคงเหลือรอยละ 17.22 สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการซึ่งผานการทดสอบการดอยคา
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว ไดแก ความสัมพันธกับลูกคา รอยละ 7.46 และคาความนิยม รอยละ 24.25
ของสินทรัพยรวม แมวาการซื้อและรับโอนกิจการในครั้งนี้จะไมสามารถนับรวมรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท
ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ตั้งแตตนป 2559 จนถึงวันรับโอนกิจการได แตหาญฯ ไดรับโอนสินทรัพยอันไดมาจากการ
ประกอบธุรกิจทั้งหมดของทั้งสองบริษัทอยางครบถวน อาทิ เงินสด (รวมเงินฝากที่ใชเปนหลักประกันธนาคาร) จํานวน
44.33 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 166.93 ลานบาท และสินคาคงเหลือจํานวน 117.21 ลานบาท เปนตน
อันเปนเหตุใหสินทรัพยรวมเติบโตขึ้น 810.85 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 142.50 เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หาญฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 569.01 ลานบาท โดยมีองคประกอบของสินทรัพย
ประกอบดวย เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.06 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่นและมูลคางานที่ยังไมได
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 สวนหนึ่งมาจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย
จดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย ณ สิ้นป 2558 เมื่อเทียบกับชวงสิ้นป 2557 นอกจากนั้น
สินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2558 เพิ่มขึ้นจํานวน 12.79 ลานบาทหรือรอยละ 12.61 จากป 2557 เนื่องจากหาญฯ มีการ
สั่งสินคาสํารองไวเพื่อรองรับแผนการจําหนายสินคาของหาญฯ
ลูกหนีก้ ารคา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การคา

ป 2559
Turn Over
ลานบาท
(days)

ป 2558
Turn Over
ลานบาท
(days)

2557
Turn Over
ลานบาท
(days)

ลูกหนี้การคาแยกตามประเภทธุรกิจ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ

124.54

73.03

113.41

77.49

127.54

82.21

2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น*

77.51

74.95

-

n/a

-

n/a

3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล*

57.28

52.52

-

n/a

-

n/a

259.33

68.17

113.41

77.49

127.54

82.21

รวมลูกหนี้การคาแยกตามประเภทธุรกิจ*

*AR turnover คํานวณรวมรายไดจากการขายทั้งปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑทั้งป2559
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การคา

ป 2559
ลานบาท

ป 2558

รอยละ

ลานบาท

2557

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคา

259.33

94.66

113.41

93.30

127.54

96.57

ลูกหนี้อื่น

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 - สุทธิ

273.95

100.00

121.56

100.00

132.07

100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีลูกหนี้การคาแยกตามสายผลิตภัณฑ 3 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบ
ดับเพลิง โครงการ สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
มีอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้เทากับ 73.03 วัน 74.95 วัน และ 52.52 วันตามลําดับ และเมื่อเฉลี่ยของทั้งหมดจะไดอัตรา
การหมุ น เวี ย นลู ก หนี้ เ ท า กั บ 68.17 วั น ลดลงจาก 77.49 วั น ในป 2558 และ 82.21 วั น ในป 2557 แสดงให เ ห็ น
ความสามารถและประสิทธิภาพในการเก็บหนี้อยูในระดับที่นาพอใจ สําหรับอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้ของสองกลุม
ผลิตภัณฑที่เพิ่งไดรับโอนมาจากการซื้อและรับโอนกิจการ คํานวณจากยอดขายของแตละผลิตภัณฑเสมือนวามีการซื้อ
และรับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแตตนป 2559
นอกจากนี้ หาญฯ ยังมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณในการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ รวมถึง
ฐานะการเงินของลูกหนี้ที่มคี วามเสี่ยงทางดานเครดิตบางรายเปนการเฉพาะประกอบกัน และจะตัดจําหนายออกจากบัญชี
เมื่อไมสามารถติดตามหนี้ได คดีความสิ้นสุด หรือ ไมสามารถบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลได อยางไรก็ตาม หาญฯ
มีความระมัดระวังและมีขั้นตอนในการอนุมติเครดิตอยางรัดกุมมีผลทําให อัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยูในอัตราต่ํา
สําหรับป 2557 – 2559 มีอัตรารอยละเทากับ 1.49 รอยละ 2.41 และรอยละ 1.97 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สินคาคงเหลือ

ป 2559
Turn Over
ลานบาท
(days)

ป 2558
Turn Over
ลานบาท
(days)

2557
Turn Over
ลานบาท
(days)

สินคาคงเหลือแยกตามประเภทธุรกิจ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ

114.18

85.31

98.06

75.73

78.73

71.29

2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น*

53.39

86.35

-

n/a

-

n/a

3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล*

44.02

84.58

-

n/a

-

n/a

211.59

85.39

98.06

75.73

78.73

71.29

รวมสินคาคงเหลือ

*INV turnover คํานวณรวมตนทุนขายทั้งปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑทั้งป 2559
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2559

สินคาคงเหลือ

ลานบาท

ป 2558

รอยละ

ลานบาท

2557

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูป

211.59

89.06

98.06

85.78

78.73

77.55

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 - สุทธิ

237.57

100.00

114.31

100.00

101.52

100.00

สินคาระหวางทาง

ณ วันที่ 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 และเมื่อเฉลี่ยของทั้งหมดจะไดอัตราการ
หมุนเวียนสินคาเทากับ 85.39 วัน เพิ่มขึ้นจาก 75.73 วันในป 2558 และ 71.29 วันในป 2557 ซึ่งอัตราการหมุนเวียนที่ชาลง
มาจากสาเหตุที่หาญฯ มีกลุมผลิตภัณฑมากขึ้นทําใหมีความจําเปนตองสํารองสินคาใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา
ทั้งนี้ หาญฯ ไดคํานึงตนทุนเสียโอกาส ตนทุนการเก็บรักษาและความเสี่ยงจากสินคาเสื่อมสภาพลาสมัยในทุกมิติประกอบกัน
สําหรับอัตราการหมุนเวียนสินคาของสองกลุมผลิตภัณฑที่เพิ่งไดรับโอนมาจากการซื้อและรับโอนกิจการ คํานวณจากยอด
ตนทุนขายของแตละผลิตภัณฑเสมือนวามีการซื้อและรับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแตตนป 2559
นอกจากนี้ หาญฯ ยั ง มี น โยบายในการตั้ ง ค า เผื่ อ สิ น ค า เสื่ อ มสภาพ โดยได กํ า หนดนโยบาย 3 ข อ เพื่ อ ใช ใ น
ประกอบการพิจารณาตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัย ไดแก 1) สินคามีอายุตั้งแตสองปขึ้นไป 2) มีการหมุนเวียนตอปนอยกวา
รอยละ 20 ของสินคาคงเหลือรายการนั้นตอเนื่องกันสองป และ 3) มีการหมุนเวียนสินคาคงเหลือตามขอ 2) และนับ
ตอเนื่องไปหลังวันสิ้นงวดจนถึงวันที่ผูสอบบัญชีเขาตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน (ประมาณ 20 วันหลังวันสิ้นงวด)
ยัง นอ ยกวา รอ ยละ 20 ของสิน คา คงเหลือ รายการนั้น หาญฯ เชื่อ วา นโยบายการตั้ง คา เผื่อ สิน คา เสื่อ มสภาพนี้ จะ
ระมัดระวังเพียงพอที่จะไมทําใหสินคาคงเหลือของหาญฯ สูงกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับหรือ Net Realizable Value ตาม
มาตรฐานการบัญชี อยางไรก็ตาม อัตราคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพอยูในอัตราต่ําสําหรับป 2557 – 2559 มีอัตรารอยละ
เทากับ 5.84 รอยละ 5.78 และรอยละ 6.31 ของสินคาคงเหลือ – สุทธิ
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
- คาใชจายคางจาย
- เจาหนี้อื่น
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

ป 2559
Turn Over
ลานบาท
(days)

ป 2558
Turn Over
ลานบาท
(days)

2557
Turn Over
ลานบาท
(days)

104.40

51.88

69.67

58.87

67.61

57.84

43.80

n/a

15.75

n/a

18.98

n/a

23.25

n/a

9.89

n/a

6.12

n/a

171.45

51.88

95.31

58.87

92.71

57.84
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หาญฯ มี น โยบายการรั ก ษาความสั ม พั น ธ กั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ อั น ได แ ก ผู ข ายสิ น ค า ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ ผูใหบริการตามสัญญารับเหมาติดตั้ง และคูคาอื่นๆ เปนตน ซึ่งการรักษาความสัมพันธที่ดียอมมีรากฐานมา
จากการรักษาเครดิตทางการเงินเปนสําคัญ นอกจากการรักษาความสัมพันธดังกลาวแลว หาญฯ ยังสามารถตอรองราคา
สินคาและบริการซึ่งถือเปนตนทุนที่สําคัญที่สุดของบริษทั ที่ทําธุรกิจซื้อขายสินคาไดอีกทางหนึ่ง อันจะเพิ่มความสามารถใน
การทํากําไรของหาญฯ ไดอยางยั่งยืน
ประเภทสินเชื่อวงเงินและอัตราดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชี

วงเงิน (ลานบาท)
2559
2558
17.00
9.00

เลตเตอร ออฟ เครดิต/ทรัสตรีซีท
หนังสือค้ําประกัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ตั๋วสัญญาใชเงิน
เช็คตางจังหวัดรอเรียกเก็บ
รวม

231.00
30.00
363.39
15.00
3.00
659.39

57.00
14.00
60.39
5.00
145.39

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)

3.00

0.30

ประเภทสินเชื่อ

อางอิงอัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
2559
2558
MOR
MOR
เงินฝากประจํา เงินฝากประจํา
MLR-1,MMR
MLR-1,MMR
2%
2%
MLR

MLR

หาญฯ มีสภาพคลองอยูในระดับสูง เห็นไดจากอัตราสวนสภาพคลองที่อยูในระดับ 4.36 เทา และ 5.27 เทา ในป
2559 และ 2558 ตามลํ าดั บ และวงจรเงิน สดเทา กับ 101.68 วั น และ 94.35 วัน ในป 2559 และ 2558 ตามลํา ดั บ
นอกจากนี้ หาญฯ ยังมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อมากพอเพื่อใชในการนําเขาสินคาจากตางประเทศ เงินทุน
หมุนเวียนในรูปของวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือตั๋วสัญญาใชเงิน การค้ําประกันทางธุรกิจตาง ๆ และการบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งโอกาสในการซื้อธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบวิศวกรรมอื่นในอนาคต
14.2.3 สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
14.2.3.1 กระแสเงินสดจากงบการเงินของหาญฯ
รายการ

หนวย : ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2557

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

17.49

50.31

62.79

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

33.58

4.71

(253.95)

(43.39)

(52.5)

214.29

7.68

2.52

23.13

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

28.18

25.66

2.53

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

35.86

28.18

25.66

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
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การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หาญฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากการดําเนินงานสําหรับป 2559 จํานวน 17.49 ลานบาท ลดลง 32.82
ลา นบาท เมื่ อ เปรี ย บเทีย บกั บ ป 2558 โดยมี กํ าไรจากการดํ า เนิน งานกอ นการเปลี่ ย นแปลงในสิน ทรั พ ย และหนี้ สิ น
ดําเนินงาน 60.02 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอน อยางไรก็ตาม ลูกหนี้คาขายเงินลงทุนในหลักทรัพยชวงสิ้นปจํานวน 2.64
ลานบาทและลูกหนี้เงินประกันผลงานและมูลคางานที่ยังถึงกําหนดเรียกเก็บตามสัญญาติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น
จํานวน 5.90 ลานบาท นอกจากนี้ การจายเงินทดรองจายคาสินคาและเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 18.46 ลานบาท
ซึ่งหาญฯ ไดสวนลดในราคาสินคาในบางกรณีที่ผูขายเสนอสวนลดเงินสด ซึ่งสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้น ลวนแลวแต
ทําใหกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสําหรับป 2559 จํานวน 33.58 เพิ่มขึ้น 28.87 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป
2558 สวนใหญมาจากเงินสดที่หาญฯ ไดรับโอนจากการรับซื้อและโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและ
บริษัทยอย จํานวน 40.17 ลานบาท โดยหาญฯ ออกหุนเพิ่มทุนใหแทนการชําระราคาดวยเงินสด และไดจายเงินคาซื้อ
อุปกรณและปรับปรุงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร EPR จํานวน 7.99 ลานบาท
กระแสเงินสดที่ใชไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผลระหวางป 2559 จํานวน 35.00 ลานบาท
และ ชําระเงินกูยืมธนาคารที่หาญฯ รับภาระหนี้มาจากสัญญาการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด เนื่องจากหาญฯ มีสภาพ
คลองเปนจํานวนมาก ทําใหไมมีภาระดอกเบี้ยที่ตองชําระแกธนาคารหรือสถาบันการเงิน สําหรับเงินปนผลที่ไดรับจาก
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด จํานวน 57.30 ลานบาท ไมไดแสดงเปนเงินสดรับในกิจกรรมลงทุน หรือ รายไดอ่ืนในงบกําไร
ขาดทุน โดยไดแสดงเปนการลดยอดราคาทุนหุนสามัญที่ออกใหเพื่อการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Consideration
Transfer) ทั้งนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หาญฯ มีกระแสแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานป 2558 จํานวน 50.31 ลานบาท ลดลงจํานวน
12.48 ล า นบาท เมื่ อ เที ย บกั บ ป 2557 โดยมี กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานก อ นการเปลี่ ย นแปลงในสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น
ดําเนินงาน 62.75 ลานบาท และการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง
จํานวน 9.55 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 13.50 ลานบาท
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 4.71 ลานบาท เปนรายการจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
12.76 ลานบาท และเงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ 6.89 ลานบาท และลงทุนในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร EPR อีก 2.08
ลานบาท กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเปนการจายเงินปนผล 52.50 ลานบาท
14.2.3.2 โครงสรางเงินทุนจากงบการเงินของหาญฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557
หาญฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 2559 จํานวน 111.84 ลานบาท 117.21 ลานบาท และ
242.21ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีสวนประกอบของหนี้สินที่สําคัญ ไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียน
อื่น เปนตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 242.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 125.00
ลานบาท หรือรอยละ 106.65 จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย มีผลทําให
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หาญฯ รับภาระหนี้สินอันเกี่ยวกับเงินกูยืมธนาคาร (ชําระคืนทั้งจํานวนทันทีหลังการซื้อและรับโอนกิจการสําเร็จ) เจาหนี้
การคา ผลประโยชนพนักงานและคาใชจายคางจายอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หาญฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 117.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 5.37
ลานบาท หรือรอยละ 4.80 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่น อันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินรับ
ลวงหนาและเงินคามัดจําซึ่งเปนสวนหนึ่งของเงินประกันผลงาน ที่หาญฯ เรียกเก็บจากคูคาในกรณีของการติดตั้งงานแทน
หาญฯและขนสงสินคาไปสงใหกับลูกคาของหาญฯ ตามมูลคางานที่หาญฯ รับบริการที่เกิดขึ้น และการเพิ่มขึ้นของภาระ
ผูกพันผลประโยชนพนักงานเนื่องมาจากการปรับโครงสรางผลตอบแทนใหกับพนักงานประเภทเงินเดือนคาจาง
ดวยโครงสรางเงินทุนของหาญฯ ที่ไมไดพึ่งพาเงินกูยืมจากธนาคารแตอยางใด มีผลทําใหหาญฯ แทบจะไมมี
ดอกเบี้ยจาย ทําใหหาญฯ สามารถจายเงินปนผลตอบแทนใหกับผูถือหุน ไดอยางสม่ําเสมอ โดยในป 2557 - 2559 จายเงิน
ปนผลในอัตรา 15.23 บาท (ขณะนั้นมูลคา par เทากับ 10 บาทตอหุน) 0.15 บาท และ 0.10 บาทตอหุน และมีอัตราสวน
หนี้สินตอทุนในอัตราที่ต่ํามากอยูระหวาง 0.21-0.26 เทาตลอด 3 ปที่ผานมา
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

-การรับรองความถูกตองของขอมูล-

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

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม
และเลขานุการของบริษัท

-เอกสารแนบ-

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

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

1. นายถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

อายุ
(ป)

71

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ในบริษัท
กรรมการและ
1/
(%)
ผูบริหาร

- 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

- เอกสารแนบ 1 -

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

2558 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ กรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
อิสระ และประธาน
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
กรรมการตรวจสอบ
และติดตั้งระบบดับเพลิง

2545 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธาน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) / เชาซื้อ
กรรมการตรวจสอบ

2555 - 2558

คณบดี คณะบัญชี

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา

2548 - 2554

รองอธิการบดีฝาย
บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

2. นายวิรัฐ สุขชัย
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจระบบ
ดับเพลิง ปรับอากาศและ
สุขาภิบาล)
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ในบริษัท
กรรมการและ
1/
(%)
ผูบริหาร

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

2559 - ปจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
และรักษาการกรรมการ
ผูจัดการ (ธุรกิจระบบ
ดับเพลิงปรับอากาศและ
สุขาภิบาล)

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
และติดตั้งระบบดับเพลิง

2555 - 2559

กรรมการผูจัดการ

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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
และติดตั้งระบบดับเพลิง

2544 - 2555

ผูจัดการทั่วไป

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

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง
เชา รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

2540 - 2543

ผูจัดการขาย

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด /

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

14.85%

-

- 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

ธุรกิจใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน

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

- เอกสารแนบ 1 -

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

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

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

54 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford
University, USA

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ในบริษัท
กรรมการและ
1/
(%)
ผูบริหาร
10.92%

-

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

2559 - ปจจุบัน

กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
และติดตั้งระบบดับเพลิง

2532 - ปจจุบัน

กรรมการบริหาร

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด /
ธุรกิจใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน

- 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

- เอกสารแนบ 1 -

2555 - 2559

กรรมการบริหาร

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
และติดตั้งระบบดับเพลิง

2545 - 2559

กรรมการบริหาร

บริษทั คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก
ใหบริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ

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
เครื่องจักรอุตสาหกรรม

2549 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บานเนินปาย จํากัด / ที่ดิน

2536 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท มาเธอรแลนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด /
อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน)

2533 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สรอยสวรรค จํากัด / อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน)

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

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

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

62 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ในบริษัท
กรรมการและ
1/
(%)
ผูบริหาร
1.45%

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา
2556 - ปจจุบัน

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

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
และผูชว ยกรรมการผูจัดการ ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
และติดตั้งระบบดับเพลิงบริษัท
(ดานปฏิบัติการ)
กรรมการบริหาร

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

2550 – 2559

กรรมการบริหาร

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ

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

2550 – 2559

กรรมการบริหาร

บริษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก
ใหบริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและ
หมึกพิมพ

2552 - 2558

กรรมการ

โปรมารค จํากัด / ธุรกิจขายเครื่องพิมพ หีบหอ บรรจุ
ภัณฑ และบริการซอมแซมบํารุงรักษา

2550 - 2555

ผูอํานวยการสายงาน
การเงิน

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง
ผลิตภัณฑวศิ วกรรมอาคาร และติดตั้งระบบ
ดับเพลิง

2547 - 2555

ผูจัดการทั่วไป

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
สายการเงินและบริหารทัว่ ไป งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน

2542 - 2547

ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน

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

- เอกสารแนบ 1 -

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

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

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

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

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

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

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ในบริษัท
กรรมการและ
1/
(%)
ผูบริหาร
1.08%

-

-

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

2558 - ปจจุบัน

กรรมการ

2542 - ปจจุบัน

กรรมการ

2545 - 2559

กรรมการ

2542 - 2559

กรรมการ

2555 - 2558

ประธานกรรมการ

2544 - 2555

กรรมการบริหาร

2555 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

2555 - ปจจุบัน

ประธานหลักสูตร
เศรษฐศาสตรนานาชาติ
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
รองคณบดี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร
ผอ.รศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร

2549 - 2552
2546 - 2549
2542 - 2546

- เอกสารแนบ 1 -

ตําแหนง

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
และติดตั้งระบบดับเพลิง
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน
บริษทั คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก
ใหบริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ
บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
และติดตั้งระบบดับเพลิง
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง
ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
และติดตั้งระบบดับเพลิง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

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

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

53 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ในบริษัท
กรรมการและ
ชวงเวลา
1/
(%)
ผูบริหาร
2555 - ปจจุบัน

Tenessee State University, USA

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ และ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /

กรรมการตรวจสอบ

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
และติดตั้งระบบดับเพลิง

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ SET ป 2555

2559 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จํากัด

2559 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท พีจีเอส เซอรวิส จํากัด

2557 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท มิตร อินชัวรันซ โบรกเกอร จํากัด

2556 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท พิพัฒนรุงเรือง จํากัด

2556 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท แลนดแอนดวิว จํากัด

2552 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท ยู.ลัคกี้ จํากัด

2552 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท เค.ที.เอสเตท จํากัด

2551 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท มารวย ทาวน จํากัด

2540 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท พิพัฒน พร็อพเพอรตี้ จํากัด

2530 - ปจจุบัน

บมจ.ทิสโก ไฟแนลเชียลกรุป / ธุรกิจหลักทรัพย

First Senior Vice
President

- เอกสารแนบ 1 -

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

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

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

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ในบริษัท
กรรมการและ
1/
(%)
ผูบริหาร

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%

49 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป
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%

-

-

- เอกสารแนบ 1 -

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา
2559 - ปจจุบัน

ตําแหนง

2558 - 2559

กรรมการ และกรรมการ
ผูจัดการ(ธุรกิจระบบทํา
ความเย็น
กรรมการผูจัดการ

2557- 2559

กรรมการ

2544 - 2558

ผูจัดการทั่วไป

2544 - 2544

ผูจัดการฝายขาย

2536 - 2544

วิศวกรฝายขายอาวุโส

2559 - ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ(ธุรกิจ
ระบบการพิมพดิจิทัล)

2557 –2559

กรรมการ

2553 – 2559

กรรมการผูจัดการ

2545 - 2553

ผูจัดการขาย

2532 - 2545

ผูจัดการขายแผนก
เครื่องพิมพบรรจุภัณฑ

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
/ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
และติดตั้งระบบดับเพลิง
บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณ
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ให
บริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ
บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณทาํ ความเย็น
บริษัท ดันแฮม-บุช )ประเทศไทย จํากัด / จําหนาย
และติดตั้งปรับอากาศและอุปกรณทําความเย็น
บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด / ขายสงและ
บริการซอมเครื่องปรับอากาศ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
/ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
และติดตั้งระบบดับเพลิง
บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ
บริษทั คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ให
บริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภณ
ั ฑและหมึกพิมพ
บริษทั คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ให
บริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภณ
ั ฑและหมึกพิมพ
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

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

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

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

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ในบริษัท
กรรมการและ
1/
(%)
ผูบริหาร
-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2559 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

2559 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน

ที่ปรึกษาอธิการบดี
ผูอํานวยการโครงการรวมมือ
ระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร
กับภาคอุตสาหกรรม
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรรวจสอบ
ผูชวยอธิการบดี (ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ยุทธศาสตร)
รองกรรมการผูจัดการสายงาน
กลยุทธองคกร
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการสายงานวางแผน
กลยุทธองคกร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ

2557 - ปจจุบัน

2555 - ปจจุบัน
2558 - 2559
2555 - 2557

2557 - 2557
2550 - 2554
2547 - 2550
2547 - 2550
2547 - 2550

- เอกสารแนบ 1 -

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

บริษัท บลูฟนิกซอินโนเวชั่น จํากัด
บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทแี อนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ทริปเปล ที โกลบอลเน็ท จํากัด

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

11. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท
ผูอํานวยการสายงานบริหารทั่วไป
เลขานุการบริษัท และผูชว ย
กรรมการผูจัดการ (กํากับดูแล
กิจการ)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 ม.ค. 2557

12. นายวิศษิ ฏ วชิรลาภไพฑูรย
ผูอํานวยการสายการเงิน
วันที่ไดรับแตงตั้ง 16 มี.ค. 2559

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ในบริษัท
กรรมการและ
1/
(%)
ผูบริหาร

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%

42 - บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต นิตศิ าสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Graduate Diploma Global
Entrepreneurships & E-commerce York
College of Information & Technology,
Ontario, Canada

0.02%

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

2559 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน

เลขานุการบริษัท
ผูอํานวยการสายงานบริหาร
ทั่วไป และผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ (กํากับดูแลกิจการ)
ผูจัดการทั่วไป (สายงาน
สนับสนุน)
ผูจัดการทั่วไป
หัวหนาวางแผนนโยบาย
และทรัพยากรบุคคล

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
และติดตั้งระบบดับเพลิง

2557 - 2558
2556 - 2556
2548 - 2556

-

2559 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานการเงิน
เจาหนาที่บริหารสายงาน
2555 – 2559 บัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายตรวจสอบ
2552 - 2555

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
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 โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
1. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท
ผูอํานวยการสายงานบริหารทั่วไป
เลขานุการบริษัท และ ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ (กํากับดูแลกิจการ)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 29 ก.พ. 2559

อายุ
(ป)
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- 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

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ในบริษัท (%) กรรมการและ
ชวงเวลา
ผูบริหาร
0.20%
2559 – ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน

2557 - 2558
2556 - 2556
2548 - 2556

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
และติดตั้งระบบดับเพลิง

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน

หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1) ดูแลและใหคําแนะนําเบื้องตนแกคณะกรรมการและผูบริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ
2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของบริษัท รวมทั้งประสานงานใหมี
การปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว
3) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก
3.1) ทะเบียนกรรมการ
3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท
3.3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน
4) การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูที่เกี่ยวของใหบริษัททราบ)
5) ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ และใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
- เอกสารแนบ 1 -

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

3. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบริษัท/หนวยงานที่เกี่ยวของ

วองไพฑูรย

/

6. นายโสตถิธร

มัลลิกะมาส

/

7. นางสาววรนุช

สุไพบูลยพิพัฒน

/

8. นางวรินกาญจน

ธีระอัมรานนท

///

9. นายวสันต

นันทขวาง

/, //, ///

10. นายธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร

/, //, ///

11. นายสุพจน

เธียรวุฒิ

/

12. นายวิศิษฏ

วชิรลาภไพฑูรย

///

X = ประธานกรรมการ

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

บริษัท บลูฟนิกซอินโนเวชั่น จํากัด

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

บริษัท สรอยสวรรค จํากัด

บริษัท มาเธอรแลนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท พีจีเอส เซอรวิส จํากัด

5. นายภาคภูมิ

บริษัท แลนดแอนดวิว จํากัด

/ , // , ///

บริษัท ยู.ลัคกี้ จํากัด

เชื้อบุญชัย

บริษัท มิตร อินชัวรันซ โบรกเกอร จํากัด

4. นางวลีรัตน

บริษัท มารวย ทาวน จํากัด

เอี่ยมสกุลรัตน

บริษัท พิพัฒนรุงเรือง จํากัด

3. นางสิริมา

บริษัท พิพัฒน พร็อพเพอรตี้ จํากัด

สุขชัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จํากัด

2. นายวิรัฐ

หมายเหตุ :

X,/

บริษัท เค.ที.เอสเตท จํากัด

นันธิราภากร

บริษัท ทิสโก ไฟแนลเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)

1. นายถกล

บริษัท บานเนินปาย จํากัด

บริษัท

บริษัท ชาญณรงค โฮลดิ้ง กรุป จํากัด

รายชื่อ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท/หนวยงานที่เกี่ยวของ

///

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ , // , ///

/ = กรรมการ

/ , //

// = กรรมการบริหาร

//

/

/

/

/

/
///

///
/// = ผูบริหาร

- เอกสารแนบ 1 -

/

/

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

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทยอย

-เอกสารแนบ-

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
- ไมมีบริษัทยอย -

- เอกสารแนบ 2 -

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

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน
และหัวหนางานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

-เอกสารแนบ-

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

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน
บริษัทใชบริการหนวยงานภายนอก (Outsource) ไดแก บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งไดมอบหมายใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนหัวหนางานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท
ชื่อ-นามสกุล /
วันที่ไดรับการแตงตั้ง /
ตําแหนง
1. นางสาวชลฎา ธีระพัฒนานนท
วันที่ไดรับแตงตั้ง
26 กุมภาพันธ 2559
Senior Internal Audit Manager

อายุ
(ป)
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สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หุนในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ)
ผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
-ไมมี ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
สาขาการบัญชีการเงิน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ดานการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-ไมมี-

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย เลข
ทะเบียน 4994
การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร /
ประกาศนียบัตร
 โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรดานการ
ตรวจสอบภายใน รุนที่ 3
 หลักสูตร COSO 2013

- เอกสารแนบ 3 -

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ

2553 - ปจจุบัน

Senior Manager

2548 – 2553

Manager

2540 - 2548

Accounting and
Finance Department
Manager

2534 - 2539

Audit Manager

- Ultima Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจ
ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
- Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos
Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษา
- Sensient Technologies (Thailand)
Ltd. / ธุรกิจนําเขา สงออก และขาย
เคมีภัณฑ เครื่องหอม สี เครื่องปรุงรส
ที่ใชในการผลิตอาหาร เครื่องสําอาง
ยา และใหบริการดานเทคนิค
- Amex Team Advertising Group /
ใหบริการเกี่ยวกับงานโฆษณา
- Gilberte Reed Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษา
- Ernst & Young Office Limited /
ธุรกิจตรวจสอบบัญชี

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2559)
ชื่อ-นามสกุล /
วันที่ไดรับการแตงตั้ง /
ตําแหนง
2. นางสาวสุวิมล เที่ยงแท
วันที่ไดรับแตงตั้ง
26 กุมภาพันธ 2559
Senior Internal Audit Manager

อายุ
(ป)
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47 คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หุนในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ)
ผูบริหาร
-ไมมี-

-ไมมี-

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
เลขทะเบียน 7069
การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร /
ประกาศนียบัตร
 หลักสูตร COSO 2013

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
- ไมมี -

- เอกสารแนบ 3 -

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ

2553 - ปจจุบัน

Senior Manager

2543 - 2553

Partner

2534 - 2542

Assistant Accounting
Supervisor

- Ultima Advisory Co., Ltd. /
ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
- บริษัท สวอท แอดไวเซอรี่ เซอรวิส จํากัด /
ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี
- บริษทั ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) /จํากัด
/ ธุรกิจผลิตและจําหนายสี
41

41

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

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพยสนิ

-เอกสารแนบ-

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

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
- ในป 2559 บริษัทไมมีรายการประเมินราคาทรัพยสิน

- เอกสารแนบ 4 -

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

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

-เอกสารแนบ-

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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน
3 ทาน ดังนี้
1. ดร.ถกล
นันธิราภากร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.โสตถิธร
มัลลิกะมาส
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ใหมีการรายงาน
ทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบ
บัญชีของบริษัท พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทใหมีความถูกตอง ครบถวน และมีการปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ
โดยมี นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขตหนาที่ และความ
รับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหวางป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 7 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน
ไดเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม หารือ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
ผูบริหาร ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวของ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจําป 2559 ทีต่ รวจสอบโดย บริษัท
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดยไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูบริหารและผูสอบบัญชี
ในเรื่องความถูกตอง ครบถวน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย อยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือได
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
ระบบควบคุ ม ภายใน และการติ ด ตามผลการตรวจสอบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยได รั บ รายงานจากผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาสที่จัดทําโดยผูตรวจสอบภายใน จาก บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด เพื่อประเมิน
ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในที่ จ ะส ง เสริ ม ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ทั้ ง ในด า นประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
นโยบายบริษัท
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3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
รวมถึ ง การเป ด เผยข อ มู ล รายการดั ง กล า ว ให เ ป น ไปตามกฎหมายและข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุด
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวนและเพียงพอ เปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. การสอบทานการปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง
การปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดของบริ ษั ท และข อ ผู ก พั น ที่ บ ริ ษั ท มี ไ ว กั บ บุ ค คลภายนอก ซึ่ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559 เพื่อนําเสนอ
ต อ คณะกรรมการบริ ษั ท ให ข ออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2559 ซึ่ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว เห็นควร
เสนอแตงตั้ง นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 นายชูพงษ สุรชูติกาล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ นาง
นิสากร ทรงมณี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา ในรอบป 2559 บริษัทมีระบบการกํากับดูแลกิจการและมีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม การจั ดทํารายงานทางการเงิน แสดงขอเท็ จจริ งในส วนที่เ ปนสาระสํ าคัญครบถ วน ถูกตอ งตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเปดเผยขอมูลเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่อยูในระดับที่ยอมรับได และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดและขอผูกพันตางๆ และมีการเปดเผย
รายการที่เกี่ยวโยงกันอยางถูกตอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ดําเนินงานที่สอดคลองและอยูภายใตระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไมพบรายการผิดพลาดที่มีสาระสําคัญที่จะกระทบ
ฐานะการเงินของบริษัท มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจอยางตอเนื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท

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