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1. วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร
  และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน
 เปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น และระบบ

การพิมพดิจิทัล ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน

พันธกิจ
• สรางความพึงพอใจใหลูกคาดวยสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีนําหนา และการจัดการธุรกิจที่เปนเลิศ

• เช่ือมัน่ในคณุคาและศกัยภาพของพนกังาน และมุงมัน่ทีจ่ะสรางบรรยากาศการทาํงานทีม่คีวามสขุ กระตอืรอืรน มคีวาม

คิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหแกทีมงานที่มีความสามารถรอบรู บนหลักการของความถูกตองเท่ียงธรรม 

ความคิดบวก และความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ

• สรางผลตอบแทนที่ดีตอผูถือหุน และขยายธุรกิจใหเติบโตตอเน่ืองอยางยั่งยืน

• สรางคณุคาระยะยาว และเสรมิคุณภาพชวิีตใหแกผูมสีวนไดสวนเสยีทุกฝาย ภายใตการบรหิารจดัการอยางสขุมุรอบคอบ 

และบรรษัทภิบาลที่ดี

คานิยมองคกร
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
• มุงเนนการบริหารงานโดยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาหลักอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

• เพ่ิมการเปนตัวแทนจําหนายสินคาและเพ่ิมจํานวนผลิตภัณฑในผลิตภัณฑระบบวิศวกรรมความปลอดภัย ระบบ

 ทําความเย็น และระบบพิมพดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและรองรับความตองการของลูกคาไดครบทุกกลุมมาตรฐาน

 ของสินคา

• ขยายฐานลูกคารับเหมางานโครงการ กลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจไปยังลูกคาขนาดกลางและ

 ขนาดยอม ลูกคากลุมผูใชงานโดยตรงมากขึ้น

• ขยายการจําหนายสินคาไปยังกลุมประเทศเพื่อนบาน เชน เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา เปนตน

• มุงเนนใหมีการติดตามดูแลลูกคากลุมงานโครงการ ติดตอประสานงานผูออกแบบโครงการ เนนการจําหนายสินคาท่ี

 บริษัทเปนเจาของตราสินคาเอง และสินคาที่เปนตัวแทนจําหนายใหมากขึ้น

• รักษาระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานสากล และปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง

• สรางคานิยมรวมกัน (Shared Value) ภายในองคกร เพื่อใหบริษัทมีวัฒนธรรมการทํางานที่ดี 

• สรางองคกรใหเกิดการเรียนรู เพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่จะขับเคลื่อนบริษัทไปสูความสําเร็จ
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2. ขอมูลสําคัญทางการเงิน

หมายเหตุ : * ใชกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการคํานวณ

สินทรัพยรวม ลานบาท 1,379.85 569.01 572.37 281.38

หนี้สินรวม ลานบาท 242.21 117.21 111.84 105.67

สวนของผูถือหุน ลานบาท 1,137.64 451.80 460.53 175.71สวนของผูถือหุน ลานบาท 1,137.64 451.80 460.53 175.71

ราคาพารตอหุน บาท 0.50 0.50 0.50 10.00ราคาพารตอหุน บาท 0.50 0.50 0.50 10.00ราคาพารตอหุน บาท 0.50 0.50 0.50 10.00ราคาพารตอหุน บาท 0.50 0.50 0.50 10.00

มูลคาตามบัญชีตอหุน บาท 1.95 1.29 1.32 27.03มูลคาตามบัญชีตอหุน บาท 1.95 1.29 1.32 27.03มูลคาตามบัญชีตอหุน บาท 1.95 1.29 1.32 27.03มูลคาตามบัญชีตอหุน บาท 1.95 1.29 1.32 27.03

เงินปนผลจายตอหุน บาท 0.09 0.10 0.15 15.23เงินปนผลจายตอหุน บาท 0.09 0.10 0.15 15.23เงินปนผลจายตอหุน บาท 0.09 0.10 0.15 15.23

กําไรสุทธิตอหุน บาท 0.11 0.13 0.25 0.47กําไรสุทธิตอหุน บาท 0.11 0.13 0.25 0.47

รายไดจากการขายและบริการ ลานบาท 645.52 567.53 572.04 518.61

รายไดรวม ลานบาท 662.72 582.95 583.43 521.26

ตนทุนขายและบริการ ลานบาท 487.61 425.79 422.05 369.86

กําไรขั้นตน ลานบาท 157.91 141.74 149.99 148.75

กําไรสุทธิ ลานบาท 40.53 46.20 60.61 61.16

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ลานบาท 45.48 43.77 60.61 61.16

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน* % 5.72 9.60 19.05 38.48

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย* % 4.67 7.67 14.20 23.37

อัตรากําไรขั้นตน % 24.46 24.98 26.22 28.68

อัตรากําไรสุทธิ* % 6.86 7.51 10.39 11.73

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.21 0.26 0.24 0.60

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.68 1.02 1.37 1.99

ฐานะทางการเงิน หนวย

ขอมูลหุนสามัญ

ผลการดําเนินงาน

อัตราสวนทางการเงิน

25582559 2557 2556
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ลานบาท 281.38    572.37     569.01   1,379.85 สินทรัพยรวม
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ลานบาท 518.61     572.04    567.54     645.52 รายไดจากการขายและบริการ
ลานบาท

2556 2557 2558 2559

 
ลานบาท 175.71     460.53     451.80   1,137.64 สวนของผูถือหุนรวม
ลานบาท
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ลานบาท 61.16       60.61      46.20      40.53 กําไร / (ขาดทุน) สุทธิ
ลานบาท
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567.53
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3. สารจากคณะกรรมการบริษัท

ดร.ถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการ

นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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 ป 2559 ถอืเปนปท่ีมกีารเปลีย่นแปลงครัง้สาํคญัของบรษิทัอกีครัง้หน่ึง เนือ่งจากในปลายป

ที่ผานมา บริษัทไดเขาทําการซื้อกิจการบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทในเครือ และได

เปลีย่นแปลงชือ่บรษิทัใหมเปน บรษิทั หาญ เอน็จเินยีริง่ โซลชูัน่ส จาํกัด (มหาชน) เพ่ือใหเหมาะ

สมกับธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลายมากข้ึน บริษัทยังคงมีความมุงมั่นในการดําเนิน

ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรม และไดแบงออกเปน 4 หนวยธุรกิจ ดังนี้ ธุรกิจ

ระบบดับเพลิง ธุรกิจระบบเคร่ืองทําความเย็น ธุรกิจระบบปรับอากาศ และธุรกิจเคร่ืองพิมพ

แบบดจิทิลั โดยทีผ่านมาทกุหนวยธุรกิจลวนแตมผีลประกอบการทีด่ ีและมกีารเตบิโตมาอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งในป 2559 ถึงแมสภาวะเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศจะยังไมฟนตัว

ดีนัก แตผลการดําเนนิงานของบริษทัก็ยังเปนทีน่าพอใจ บรษิทัยังคงสามารถเตบิโตในดานยอด

ขาย แมผลกําไรจะตํ่ากวาเดิมเล็กนอย จากสภาพการแขงขันของตลาดและภาระคาใชจายใน

การควบรวมกิจการในปที่ผานมา แตบริษัทเชื่อมั่นวาจะสามารถเติบโตกาวหนาตอไปไดอยาง

รวดเรว็มากขึน้หลงัจากไดมกีารควบรวมกิจการสาํเรจ็ในปทีผ่านมา ซึง่จะทําใหมรีายไดทีเ่ตบิโต

แบบกาวกระโดด และมีความมั่นคงมากขึ้น ซึ่งจะเห็นผลไดชัดเจนในปนี้ ซึ่งในป 2560 บริษัท

มีแผนในการขยายตลาดไปในเกือบทุกหนวยธุรกิจ มีการเพ่ิมผลิตภัณฑสินคานอกเหนือจาก

ธุรกิจเดิม  เพื่อเพิ่มกลุมลูกคาใหหลากหลายมากขึ้น มีการวาจางบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อปฏิบัติ

หนาทีท่ัง้ในประเทศและประเทศเพ่ือนบาน ซึง่จะสงผลใหบรษิทัสามารถเพ่ิมยอดขายและกําไร

ใหเติบโตตอไปทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมสดใสนัก 

 ดานการดําเนินงานภายใตนโยบายการกํากับดแูลกิจการทีด่ ีบริษทัไดใหความสําคญัในการ

ปฏบิตัติามหลกัการกํากับดแูลกิจการทีด่มีาโดยตลอด  โดยจะดาํเนินงานดวยความรบัผดิชอบ

ตอผูมสีวนไดเสยีทกุฝายอยางเปนธรรม โปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยบรษิทัมุงหวังจะ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และพัฒนาใหดย่ิีงขึน้ตอไปในทกุๆ 

ป เพื่อใหไดรับความเชื่อมั่นจากพนักงาน คูคา ตลอดจนนักลงทุนทั่วไป 

 ในนามของคณะกรรมการบรษิทั ขอขอบพระคณุผูถือหุน ลกูคา คูคา พันธมติรทางธุรกิจ และ

ผูมสีวนไดเสยีทกุฝาย ตลอดจนคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนกังาน ท่ีใหการสนับสนุนบรษิทั

อยางตอเนื่อง และขอใหมั่นใจวาคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน จะมุงมั่นพัฒนา

องคกรใหเติบโตอยางย่ังยืนตอไป ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอผูมีสวนไดเสียทุกๆ ฝาย
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4. คณะกรรมการบริษัท
ดร.ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ 71 ป

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก  Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics,  

University of Arkansas, USA
• ปริญญาโท Col. Of BAd./MBA, University of Louisiana, 

Monroe, USA
• ปริญญาตรี Business Administration/BS (Finance),  West 

Liberty State Col., West Virginia
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)
 1. หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุน 1/2016
 2. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
  รุน 228/2016
 3. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน  3/2016
 4. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 8/2005
 5. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน  8/2004
ประสบการณการทํางาน
 ทางธุรกิจ
 • 2558 - ปจจุบัน กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรษิทั และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั หาญ เอน็
จิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

 • 2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจ
สอบ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

 • 2555 - 2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจ
สอบ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)*

 • กรรมการตรวจสอบ องคการกระจายเสียงและแพรภาพ
  สาธารณะแหงประเทศไทย (TPBS)
 • กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารศรนีคร จาํกัด 
  (มหาชน)

 • กรรมการ NS Electronics Bangkok (1993) Ltd.
 • กรรมการ บริษัท ดี เอน แมชีนเนอรี่ (1980) จํากัด
 • ประธานคณะกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพ NS Electronics 

Bangkok (1993) Ltd.
 ทางการศึกษา

 • 2555 - 2558 คณบด ีคณะบญัช ีมหาวิทยาลยัหอการคาไทย

 • 2548 - 2554 รองอธิการบด ีฝายบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยั
หอการคา

 • Adjunct Professor คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 • กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 • กรรมการ โครงการพัฒนาและจดัตัง้มหาวทิยาลยัหอการคาไทย
  แหงใหม
 • กรรมการ สภาวิทยาลัยทองสุข
 • อาจารยพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 • รองอธกิารบดฝีายบรหิารและธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคาไทย
 • คณบด ีคณะบรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต พัฒนบรหิารศาสตร 

(นิดา)
 • กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอํานวยการ โครงการ

ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ, JDBA
 • กรรมการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัย

หอการคาไทย
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการกําหนดตําแหนงวิชาการ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 • Professor of Accounting & Finance, Youngstown State 

University, Ohio, U.S.A.
 • Graduate Council Member, Youngstown State University, 

Ohio, U.S.A.
 • Asst. Prof., College of Business & Industry, Mississippi 

State University, Mississippi, U.S.A.
 • Asst. Prof. of Accounting, KSU, Kent, Ohio, U.S.A.
 ทางสังคม
 • กรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว
 • กรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  สมาคมศิษย  เก า มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย
 • นายกสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 • นายก (กอตั้ง) สโมสรไลออนสแหงประเทศไทย แคมปสนิดา  
 • ท่ีปรึกษา สมาคมศิษยเกาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559) ไมมี
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555

หมายเหตุ : * บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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นายวิรัฐ สุขชัย
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 51 ป

คุณวุฒิการศึกษา
• บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (E-MBA) สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร
 (นิดา)
• บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลยักรงุเทพ
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)
 1. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy 

(SFE) รุน 24/2015
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น 

204/2015
 3. หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 36/2015
 4. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 

รุน 14/2015
 5. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น 

SET/2012
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสูตร 12 คุณภาพผูนําสูการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลและ 

AEC
 • หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององคกร
 • หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ
 • หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
 • หลักสูตร Marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
 • หลักสูตร Vice Excellence
 • หลกัสตูร สดุยอดเทคนิคการขายกับลกูคาหลากหลายรปูแบบ
 • หลักสูตร Root Cause Analysis & Corrective Actions

 ••หลกัสตูร การเสรมิสรางและตอยอดทางวิชาการ Refreshment 
Program 4th

 • หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 สําหรับ
ผูบริหาร

 • หลักสูตร กลยุทธติดตามและเรงรัดหนี้สินทางธุรกิจและ
กฎหมายที่เกี่ยวของทั้งทางแพงและอาญา

 • เสวนาเจาะลึก เรื่อง แนวทางการทําธุรกิจรับเหมาติดตั้งและ
ธุรกิจจําหนายสินคาใหประสบความสําเร็จ

 • หลักสูตร Fire Research, Education, Performance Codes 
& Investigation

 • หลักสูตร HYGOOD SAPPHIRE FIRE SUPPRESSION 
SYSTEM

 • หลักสูตร TQM : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร
 • หลักสูตร วิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีกับการปองกันอัคคีภัย
 • หลักสูตร การขายขั้นสูง
 • หลกัสตูร การตรวจสอบระบบความปลอดภยัดานอคัคภัียของ

อาคาร
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบรหิาร และกรรมการผูจดัการ :  

ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส จาํกัด (มหาชน)

• 2555 - 2559 กรรมการผูจัดการ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด 
(มหาชน)*

• 2544 - 2555 ผูจัดการทั่วไป บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
• 2540 - 2543 ผูจัดการขาย บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2538 - 2539 รองผูจัดการขาย บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559) 86,807,809 หุน (14.85%)
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555

หมายเหตุ : * บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559



10 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

อายุ 54 ป

นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย
กรรมการ กรรมการบรหิาร 
อายุ 62 ป

คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Stanford, U.S.A.
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)
 1. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy 

(SFE) รุน 24/2015
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น 

211/2015
 3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น 

SET/2012
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่
    โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
• 2532 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2555 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด 

(มหาชน)*
• 2545 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2532 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2544 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด

คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 

28/2015
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น 

205/2015
 3. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 

รุน 14/2015
 4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น 

SET/2012
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลกัสตูร 12 คณุภาพผูนาํสูการเปลีย่นแปลงยุคดจิทัิลและ AEC
 • หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององคกร
 • หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ
 • หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
 • หลักสูตร The habits of Highly Effective Working Person
 • หลักสูตร Marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
 • หลักสูตร เจาะประเด็นปญหาการหักภาษีเงินเดือนคาจาง

สวัสดิการ
 • หลักสูตร ผานมาตรฐานบัญชีใหมที่กระทบธุรกิจ
 • หลกัสตูร เทคนิคการใชขอมลูบญัชแีละการเงนิสาํหรบัผูบรหิาร
ประสบการณการทาํงาน
• 2555 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง 

โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2550 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2550 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2552 - 2558 กรรมการ บริษัท โปรมารค จํากัด
• 2550 - 2555 ผูอาํนวยการสายการเงนิ บรษิทั ไฟรวิคเตอร จาํกัด
• 2547 - 2555 ผูจดัการทัว่ไป สายการเงินและบรหิารทัว่ไป บรษิทั 

หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2542 - 2547 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท หาญ เอ็น

ยิเนียริ่ง จํากัด
• 2530 - 2542 ผูจดัการบญัชแีละการเงนิ บรษิทั คารเปท อนิเตอร

เนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน)
• 2525 - 2530 หัวหนาสวนบัญชีและการเงิน บริษัท คารเปท 

อินเตอรเนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท 63,845,441 หุน (10.92%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555

สัดสวนการถือหุนบริษัท 8,446,518 หุน (1.45%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555

หมายเหตุ : * บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท 

หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 

พฤศจิกายน 2559



รายงานประจําป 2559
Annual Report 2016

11

นายวสันต นันทขวาง
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 50 ป

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 49 ป

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา

พระนครเหนือ
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 211/2015
 2. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy 

(SFE) รุน 24/2015
 3. หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 28/2015
 4. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน 116/2015
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสูตร 8 Habits of Highly Effective People by Stephen 

R. Covey
 • หลกัสตูร Commercial refrigeration training : Bitzer, Germany
 • หลักสูตร Michael Porter on Strategy 
 • หลกัสตูร เทคโนโลยีการเก็บรกัษาผกัและผลไมสดดวยความเย็น
 • หลักสูตร Energy Saving in Green BD by Inverter
 • หลักสูตร Marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
 • หลักสูตร ถอดรหัส E - Marketplace
 • หลักสูตร การวางแผนธุรกิจและจัดทํางบประมาณ
 • หลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับหนี้และเช็ค
 • หลกัสตูร เทคโนโลยีการเก็บรกัษาผักและผลไมสดดวยความเย็น
 • หลักสูตร The Power of Focused Execution
 • หลักสูตร การประยุกตใช The Balanced Scorecard and KPIs
 • หลักสูตร Customer Analysis and Loyalty Program
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน กรรมการผู จัดการ : ธุรกิจระบบทําความเย็น 

บรษิทั หาญ เอน็จเินยีริง่ โซลชูัน่ส จาํกัด (มหาชน)
• 2558 - 2559 กรรมการผูจัดการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2557 - 2559 กรรมการ  บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2544 - 2558 ผูจัดการทั่วไป บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2544 - 2544 ผูจดัการฝายขาย  บรษิทั ดนัแฮม-บชุ (ประเทศไทย) 

จํากัด
• 2536 - 2544 วิศวกรฝายขายอาวโุส บรษิทั แคเรยีร (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณวุฒิการศึกษา
• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ การจดัการท่ัวไป มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น 

211/2015
 2. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy 

(SFE) รุน 24/2015
 3. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 

28/2015
 4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น 

116/2015
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสูตร เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
 • หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ
 • หลักสูตร การตลาด การขาย และการบริการ
 • หลักสูตร Leadership Skill
 • หลักสูตร Internal Quality Audit
 • หลักสูตร AfterSales Service Stategy
 • หลักสูตร การประยุกตใช KPIs กับ ISO 9001 : 2000
 • หลักสูตร CRM - Strategy & Technology
 • หลักสูตร Understanding ISO 9000 : 2000 Requirement
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ : ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 

บรษิทั หาญ เอน็จเินยีริง่ โซลชูัน่ส จาํกัด (มหาชน)
• 2557 - 2559 กรรมการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2558 - 2559 กรรมการผูจัดการ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2553 - 2558 กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท คิว ทู เอส 

จํากัด
• 2545 - 2553 ผูจัดการขาย บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2544 - 2545 ผูจัดการขายแผนกเครื่องพิมพบรรจุภัณฑ บริษัท 

หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2539 - 2544 ผูจัดการบริการแผนกเครื่องพิมพบรรจุภัณฑ 

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2532 - 2539 ผูชวยผูจัดการนําเขา บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง 

จํากัด

สัดสวนการถือหุนบริษัท 28,140,000 (4.81%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559

สัดสวนการถือหุนบริษัท 20,842,442 (3.57%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559



12 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
กรรมการ

อายุ 76 ป

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาไฟฟา) มหาวิทยาลัย Illinois 

Institute of Technology, U.S.A.
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟา) มหาวิทยาลัย University 

of Illinois, U.S.A.
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)
 1. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 

รุน 14/2015
 2. หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 36/2015
 3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น 

42/2005
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสูตร ความลับในการกาวสูความสําเร็จ
 • หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ ISO : 2000
 • หลักสูตร Self  Improvement (7-Habits)
 • หลักสูตร สรุปประเด็นกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับใหม 

2551
 • หลักสูตร กลยุทธการติดตามและเรงรัดหนี้สินทางธุรกิจและ

กฎหมาย
 • หลกัสตูร การปรบัปรงุอยางตอเนือ่งในระบบ ISO 9001 : 2000
 • หลักสูตร การตรวจสอบและการควบคุมภายในเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิ์ภาพขององคกร
 • หลักสูตร การบัญชี แบบลีน”
 • หลักสูตร กลยุทธการวางแผนภาษีธุรกิจครอบครัว
 • หลักสูตร Pay for Performance
 • หลักสูตร EVA สําหรับผูบริหาร
 • หลักสูตร การประยุกตใช The Balanced Scorecard and  

 KPIs

ประสบการณการทํางาน
• 2558 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส จาํกัด 

(มหาชน)
• 2542 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2545 - 2559 กรรมการ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2542 - 2559 กรรมการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2555 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด 

(มหาชน)*
• 2544 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
• 2541 - 2554 กรรมการผูจดัการ บรษิทัในเครอื บรษิทั หาญ เอน็

ยิเนียริ่ง จํากัด
• 2535 - 2540 กรรมการผูจัดการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย 

จํากัด  (มหาชน)
• 2528 - 2534 กรรมการและผูจัดการท่ัวไป บริษัท คารเปท 

อินเตอรเนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน)
• 2526 - 2527 รองผูจัดการทั่วไป บริษัท ITT (Thailand) จํากัด
• 2519 - 2525 ผูจดัการโรงงาน บรษิทั คารเปท อนิเตอรเนชัน่แนล 

ไทยแลนด จํากัด (มหาชน)
• 2516 - 2518 ผูจัดการฝายผลิต บริษัท Goodyear (Thailand) 

จํากัด
• 2509 - 2515 วิศวกรออกแบบโรงไฟฟา บรษิทั Pioneer Service 

& Engineering และ บริษัท Sarget & Landy, 
Chicago, Illinois, U.S.A.

สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559) 5,410,325 หุน (0.93%)
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555

หมายเหตุ : * บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559



รายงานประจําป 2559
Annual Report 2016

13

ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 54 ป

ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส 
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 53 ป

คุณวุฒิการศึกษา
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต University of Wisconsin, U.S.A.
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Wisconsin, U.S.A.
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น

102/2013
ประสบการณการทํางาน
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท

หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2555 - ปจจุบัน ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรนานาชาติ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• 2549 - 2552 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• 2546 - 2549 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• 2542 - 2546 ผูอํานวยการศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• 2535 - 2541 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร บลจ. ภัทรธนกิจ
• 2537 - 2538 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง

สภาผูแทนราษฎร

คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  Middle Tennessee State University,

U.S.A.
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น

SET/2012
• หลักสูตรอื่นๆ

• หลักสูตร Executive Development Program (Thai Listed
Companies Association) รุนที่ 10

ประสบการณการทํางาน
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท

หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2530 - ปจจุบัน First Senior Vice President บรษิทั ทิสโก ไฟแนล

เชียลกรุป จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559) ไมมี
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555

สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559) ไมมี
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555



14 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

ดร.สุพจน เธียรวุฒิ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 50 ป

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก Electronic Engineering The University of Tokyo

ญี่ปุน
• ปริญญาโท Information and Computer Sciences Toyohashi

University of Technology ญี่ปุน
• ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)
1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น

195/2014
2. หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุน

20/2005
ประสบการณการทํางาน
ทางธุรกิจ
• 2559 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส 
จํากัด (มหาชน)

• 2557 - ปจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั เอทพีี 30 จาํกัด 
(มหาชน) 

• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูฟนิกซอินโนเวชั่น จํากัด
• 2557 รองกรรมการผูจัดการ สายงานกลยุทธองคกร  

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
• 2550 - 2554  ผูอาํนวยการ สถาบนัวิจยัและพัฒนาอตุสาหกรรม

โทรคมนาคม
• 2547 - 2550  ผูอํานวยการสายงานวางแผนกลยุทธองคกร, ผู

อาํนวยการสายงานพัฒนาผลติภัณฑ, เลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร, เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง, บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด 
(มหาชน) 

• 2547 - 2550 กรรมการผูจดัการ บรษิทั ททีีแอนดที ซบัสไครเบอร
เซอรวิสเซส จํากัด

• 2547 - 2550  กรรมการ บริษัท ทริปเปล ที โกลบอลเน็ท จํากัด
• 2538 - 2547  ผู อํานวยการฝายวางแผนวิสาหกิจ, ผู อํานวย

การฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีทีแอนด
ที จํากัด (มหาชน)

• 2537 - 2538  เจาหนาท่ีอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรม
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุน

ทางการศึกษา
• 2559 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• 2557 - ปจจุบัน ผูอํานวยการโครงการรวมมือระหวางคณะ

วิศวกรรมศาสตรกับภาคอุตสาหกรรม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• 2555 - 2557 ผูชวยอธิการบดี (ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ยุทธศาสตร) จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย

ทางสังคม
• กรรมการบรหิาร  สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ
• ทีป่รกึษา  คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

สถานแหงประเทศไทย
• คณะอนกุรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบนัสงเสรมิเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559) ไมมี
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559
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5. ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท

นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล

อายุ 51 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559) 86,807,809 หุน (14.85%)
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555

คุณวุฒิการศึกษา
• บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (E-MBA) สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร
 (นิดา)
• บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลยักรงุเทพ
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)
 1. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy 

(SFE) รุน 24/2015
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น 

204/2015
 3. หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 36/2015
 4. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 

รุน 14/2015
 5. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น 

SET/2012
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสูตร 12 คุณภาพผูนําสูการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลและ 

AEC
 • หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององคกร
 • หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ
 • หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
 • หลักสูตร Marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
 • หลักสูตร Vice Excellence
 • หลกัสตูร สดุยอดเทคนิคการขายกับลกูคาหลากหลายรปูแบบ
 • หลักสูตร Root Cause Analysis & Corrective Actions

 ••หลกัสตูร การเสรมิสรางและตอยอดทางวิชาการ Refreshment 
Program 4th

 • หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 สําหรับ
ผูบริหาร

 • หลักสูตร กลยุทธติดตามและเรงรัดหนี้สินทางธุรกิจและ
กฎหมายที่เกี่ยวของทั้งทางแพงและอาญา

 • เสวนาเจาะลึก เรื่อง แนวทางการทําธุรกิจรับเหมาติดตั้งและ
ธุรกิจจําหนายสินคาใหประสบความสําเร็จ

 • หลักสูตร Fire Research, Education, Performance Codes 
& Investigation

 • หลักสูตร HYGOOD SAPPHIRE FIRE SUPPRESSION 
SYSTEM

 • หลักสูตร TQM : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร
 • หลักสูตร วิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีกับการปองกันอัคคีภัย
 • หลักสูตร การขายขั้นสูง
 • หลกัสตูร การตรวจสอบระบบความปลอดภยัดานอคัคภัียของ

อาคาร
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบรหิาร และกรรมการผูจดัการ :  

ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส จาํกัด (มหาชน)

• 2555 - 2559 กรรมการผูจัดการ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด 
(มหาชน)*

• 2544 - 2555 ผูจัดการทั่วไป บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
• 2540 - 2543 ผูจัดการขาย บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2538 - 2539 รองผูจัดการขาย บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

หมายเหตุ : * บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559



16 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

นายวสันต นันทขวาง
กรรมการผูจัดการ : ธุรกิจระบบ
ทําความเย็น
อายุ 50 ป

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการผูจัดการ : ธุรกิจระบบการ
พิมพดิจิทัล

อายุ 49 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท 28,140,000 (4.81%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559

สัดสวนการถือหุนบริษัท 20,842,442 (3.57%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา

พระนครเหนือ
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 211/2015
 2. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy 

(SFE) รุน 24/2015
 3. หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 28/2015
 4. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน 116/2015
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสูตร 8 Habits of Highly Effective People by Stephen 

R. Covey
 • หลกัสตูร Commercial refrigeration training : Bitzer, Germany
 • หลักสูตร Michael Porter on Strategy 
 • หลกัสตูร เทคโนโลยีการเก็บรกัษาผกัและผลไมสดดวยความเย็น
 • หลักสูตร Energy Saving in Green BD by Inverter
 • หลักสูตร Marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
 • หลักสูตร ถอดรหัส E - Marketplace
 • หลักสูตร การวางแผนธุรกิจและจัดทํางบประมาณ
 • หลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับหนี้และเช็ค
 • หลกัสตูร เทคโนโลยีการเก็บรกัษาผักและผลไมสดดวยความเย็น
 • หลักสูตร The Power of Focused Execution
 • หลักสูตร การประยุกตใช The Balanced Scorecard and KPIs
 • หลักสูตร Customer Analysis and Loyalty Program
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน กรรมการผู จัดการ : ธุรกิจระบบทําความเย็น 

บรษิทั หาญ เอน็จเินยีริง่ โซลชูัน่ส จาํกัด (มหาชน)
• 2558 - 2559 กรรมการผูจัดการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2557 - 2559 กรรมการ  บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2544 - 2558 ผูจัดการทั่วไป บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2544 - 2544 ผูจดัการฝายขาย  บรษิทั ดนัแฮม-บชุ (ประเทศไทย) 

จํากัด
• 2536 - 2544 วิศวกรฝายขายอาวโุส บรษิทั แคเรยีร (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณวุฒิการศึกษา
• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ การจดัการท่ัวไป มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น 

211/2015
 2. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy 

(SFE) รุน 24/2015
 3. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 

28/2015
 4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น 

116/2015
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสูตร เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
 • หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ
 • หลักสูตร การตลาด การขาย และการบริการ
 • หลักสูตร Leadership Skill
 • หลักสูตร Internal Quality Audit
 • หลักสูตร AfterSales Service Stategy
 • หลักสูตร การประยุกตใช KPIs กับ ISO 9001 : 2000
 • หลักสูตร CRM - Strategy & Technology
 • หลักสูตร Understanding ISO 9000 : 2000 Requirement
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ : ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 

บรษิทั หาญ เอน็จเินยีริง่ โซลชูัน่ส จาํกัด (มหาชน)
• 2557 - 2559 กรรมการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2558 - 2559 กรรมการผูจัดการ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2553 - 2558 กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท คิว ทู เอส 

จํากัด
• 2545 - 2553 ผูจัดการขาย บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2544 - 2545 ผูจัดการขายแผนกเครื่องพิมพบรรจุภัณฑ บริษัท 

หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2539 - 2544 ผูจัดการบริการแผนกเครื่องพิมพบรรจุภัณฑ 

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2532 - 2539 ผูชวยผูจัดการนําเขา บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง 

จํากัด
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นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย
ผูชวยกรรมการผูจัดการ : 
ดานปฏิบัติการ 
อายุ 62 ป

นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท
ผูชวยกรรมการผูจัดการ : ดานกํากับ
ดูแลกิจการ และเลขานกุารบรษัิท
อายุ 51 ป

คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)
 1. หลกัสตูร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุนที ่36/2016
 2. หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนท่ี 

16/2016
 3. หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุนท่ี 72/2016
 4. หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)  

รุน 8/2015
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสูตร ยุทธศาสตรการวัดความสําเร็จขององคกร KPI
 • หลกัสตูร การตรวจติดตามภายในตามขอกําหนด ISO 9001 : 2008
 • หลักสูตร กลยุทธการสื่อสารทางการตลาด 360 องศา
 • หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
 • หลักสูตร Finance for the Boss
 • หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณงานอยางมืออาชีพ
 • หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององคกร
 • หลักสูตร ความรูการนําเขา-สงออก ทั้งระบบ
 • หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการทํางานดวยความคิดเชิงบวก
 • หลกัสตูร การปรบัคาจางประจาํป และการบรหิารคาตอบแทน

พนักงาน
 • หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • หลักสูตร คุณภาพผูนําสูการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลและ AEC
 • หลักสูตร ความเสี่ยง
ประสบการณการทาํงาน
• 2559 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษัท 

บรษิทั หาญ เอน็จเินยีริง่ โซลชูัน่ส จาํกัด (มหาชน)
• 2557 - 2559 ผูอํานวยการสายงานบริหารทั่วไป บริษัท ไฟรวิค

เตอร จํากัด (มหาชน)*
• 2556 - 2556 ผูจัดการทั่วไป บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2548 - 2555 หัวหนาฝายวางแผนนโยบายและทรพัยากรบคุคล 

บริษัท หาญ เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2541 - 2547 ผูชวยผูบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2536 - 2540 พนักงานสนับสนุนการตลาด บริษัท หาญเอ็น
    ยิเนียริ่ง จํากัด

สัดสวนการถือหุนบริษัท 1,196,593 หุน (0.20%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 29 กุมภาพันธ 2559

สัดสวนการถือหุนบริษัท 8,446,518 หุน (1.45%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555

คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 

28/2015
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น 

205/2015
 3. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 

รุน 14/2015
 4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น 

SET/2012
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลกัสตูร 12 คณุภาพผูนาํสูการเปลีย่นแปลงยุคดิจทัิลและ AEC
 • หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององคกร
 • หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ
 • หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
 • หลักสูตร The habits of Highly Effective Working Person
 • หลักสูตร Marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
 • หลักสูตร เจาะประเด็นปญหาการหักภาษีเงินเดือนคาจาง

สวัสดิการ
 • หลักสูตร ผานมาตรฐานบัญชีใหมที่กระทบธุรกิจ
 • หลกัสตูร เทคนิคการใชขอมลูบญัชแีละการเงนิสาํหรบัผูบรหิาร
ประสบการณการทํางาน
• 2555 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง 

โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2550 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2550 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2552 - 2558 กรรมการ บริษัท โปรมารค จํากัด
• 2550 - 2555 ผูอาํนวยการสายการเงนิ บรษิทั ไฟรวิคเตอร จาํกัด
• 2547 - 2555 ผูจดัการทัว่ไป สายการเงินและบรหิารทัว่ไป บรษิทั 

หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2542 - 2547 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท หาญ เอ็น

ยิเนียริ่ง จํากัด
• 2530 - 2542 ผูจดัการบญัชแีละการเงนิ บรษิทั คารเปท อนิเตอร

เนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน)
• 2525 - 2530 หัวหนาสวนบัญชีและการเงิน บริษัท คารเปท 

อินเตอรเนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : * บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท 

หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 

พฤศจิกายน 2559



18 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย
ผูอํานวยการสายงานการเงิน

อายุ 43 ป

คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการฝกอบรม
• Graduate Diploma in Global Entrepreneurship and E-commerce, York College of Information and Technology, Ontario, Canada.
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานการเงิน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2555 - 2559 เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)
• 2542 - 2555 ผูจัดการฝายตรวจสอบบัญชี บริษัท สวอท ออดิท จํากัด
• 2539 - 2542 เจาหนาที่บัญชี บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จํากัด

สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559) 145,190 หุน (0.02%)
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 16 มีนาคม 2559
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ฝายจัดการของบริษัทฯ
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01. นายวิรัฐ สุขชัย

 ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ

 ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล

02. นายวสันต นันทขวาง

 กรรมการผูจัดการ : ธุรกิจระบบทําความเย็น

03. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

 กรรมการผูจัดการ : ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล

04. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

 ผูชวยกรรมการผูจัดการ : ดานปฏิบัติการ

05. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท

 ผูชวยกรรมการผูจัดการ : ดานกํากับดูแลกิจการ 

06. นายประชา พรอมพรชัย

 ผูอํานวยการสายงานขายโครงการ : 

 ระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล

07. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท

 ผูอํานวยการสายงานขายทั่วไป : 

 ระบบดับเพลิงปรับอากาศและสุขาภิบาล

08. นายสุชาติ สุวัฒโนดม

 ผูอํานวยการสายงานขายปโตรเคมี : 

 ระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล

09. นายนันทวัธน จีราคม

 ผูอํานวยการสายงานขาย : ระบบทําความเย็น

10. นายสุกิจ ลิติกรณ

 ผูอํานวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม : 

 ระบบทําความเย็น

11. นายวิฑูรย ทามี 

 ผูอํานวยการสายงานขาย : ระบบการพิมพดิจิทัล

12. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย

  ผูอํานวยการสายงานการเงิน
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6. ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท  HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อยอ   HARN

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล 

ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล รวมทั้งใหคําปรึกษาและออกแบบระบบใน

โครงการตางๆ และการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมครบวงจร  

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที ่19/20-22 ซอยศนูยวิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310

   โทรศัพท +66 (2) 203-0868, โทรสาร +66 (2) 203-0245

ที่ตั้งคลังสินคาศูนยวิจัย เลขที ่503/1, 509 ซอยศนูยวิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310  

   โทรศัพท +66 (2) 719-7285, +66 (2) 716-9070, โทรสาร +66 (2) 318-8624

ที่ตั้งคลังสินคามอเตอรเวย เลขที่ 6, 8 หมูที่ 15 ถนนคูขนานมอเตอรเวย แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

10240

   โทรศัพท +66 (81) 914-2236, +66 (85) 480-2420

เลขทะเบียนบริษัท 0107557000217

เว็บไซตบริษัท www.harn.co.th

เลขานุการบริษัท นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท

   โทรศัพท +66 (2) 203-0868, E-mail : varinkan.t@harn.co.th

นักลงทุนสัมพันธ นายวิรัฐ สุขชัย  โทรศัพท  +66 (2) 203-0868, E-mail : wirat.s@harn.co.th

ขอมูลบริษัทยอย -ไมมี-

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอางอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

   เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

   โทรศัพท +66 (2) 009-9000, โทรสาร +66 (2) 009-9991, เว็บไซต www.set.or.th/tsd

ผูสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

   อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 

10120

   โทรศัพท +66 (2) 034-0000, โทรสาร +66 (2) 034-0100

ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมของบริษัท ไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัทที่ไดแสดงไวในเว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th หรือเว็บไซตของบริษัทที่ www.harn.co.th 
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7. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ

 ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก

 1) ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง 

 ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงเปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปองกัน เตือนภัย และเพ่ือควบคุมเพลิงและควันไฟ 

ผลติภัณฑระบบดับเพลงิทีบ่รษิทัฯจดัจาํหนายประกอบดวย วาลวและขอตอซึง่เปนอปุกรณท่ีใชตดิตัง้ในระบบปองกันอคัคภัีย

โดยวาลวชวยในการเปดหรอืปดนํา้ของระบบดบัเพลงิทีต่ดิตัง้อยูกับทอนํา้ของระบบดงักลาว เชน วาลวควบคมุการไหลของ

นํา้ในระบบ วาลวเปดปดนํา้เมือ่ตองการซอมบาํรงุรกัษาระบบ วาลวปองกันนํา้ยอนไหลกลบั เปนตน สาํหรบัอปุกรณดบัเพลงิ

เปนอุปกรณที่เปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมที่ใชงานคูกับอุปกรณหลักในระบบดับเพลิง เพื่อใหระบบดับเพลิงใชงานได

อยางสมบูรณ และรวมถึงอุปกรณตางๆ ที่ชวยในการปองกันเพลิงไหม เชน ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง สายฉีดนํ้าดับเพลิง เครื่อง

ดับเพลิง เปนตน 

 นอกจากนี้บริษัทใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญติดตอ

ประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาที่จําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐาน

ดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแลว
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 ผลติภณัฑระบบทาํความเย็นเปนอปุกรณในระบบหองเย็นหรอืระบบขนสงสนิคาเพ่ือทาํการแชแขง็หรอื ลดอณุหภมูขิอง

สินคาซึ่งตองการการควบคุมอุณหภูมิที่คงที่ โดยทั่วไประบบทําความเย็นสามารถลดอุณหภูมิไดตั้งแต -30oC ถึง +25oC   

บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบทําความเย็นอยางครบวงจร รายละเอียดปรากฎตามแผนภาพวงจรระบบทําความ

เย็น ซึ่งประกอบดวย คอยลรอน (Condenser) คอยลเย็น (Evaporator) อุปกรณควบคุมการละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ (DOD) 

เปนตน และในระบบทาํความเย็นยงัมวีาลวซึง่เปนอปุกรณทีส่าํคญั ท่ีชวยในการเปดหรอืปดของเหลวและความดนัของระบบ

ทาํความเย็น  นอกจากนีบ้รษิทัฯ ไดออกแบบและผลติชดุคอนเดนซิง่ (Condensing Units) โดยการประกอบรวมอปุกรณและ

หลักการระบบทําความเย็นตางๆ เปนหนวยผลิตภัณฑหนึ่ง ซึ่งสามารถใชติดตั้งระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาไดทันที 

 3) ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล

 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
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 ผลติภัณฑระบบปรบัอากาศ เปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปรับท้ังอณุหภมู ิเเละคุณภาพอากาศใหอยูในอณุหภูมิ 

และ/คุณภาพที่เหมาะสม โดยทั่วไประบบปรับอากาศสามารถปรับอุณหภูมิไดต้ังแต 22oC ถึง 25oC ในขณะท่ีผลิตภัณฑ

ระบบสุขาภิบาลเปนอุปกรณในระบบอาคารไดแก ระบบประปา ระบบทอระบายนํ้าทิ้ง และระบบทอระบายอากาศ เปนตน  

บริษัทจัดจําหนายผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ไดแก วาลว ซึ่งเปนอุปกรณท่ีชวยในการเปดหรือปด

ของเหลวและความดันของระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลที่ติดตั้งอยูกับทอของระบบดังกลาว  นอกจากนี้ ในระบบ

สุขาภิบาล และปรับอากาศ ยังมีอุปกรณที่เปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมที่สําคัญ ไดแก ทอทองแดง ขอตอ และสวิตช 

(Flow Switch) เปนตน

 4) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล

 ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ไดแก เครื่องพิมพวันหมดอายุ เคร่ืองพิมพขอความบนบรรจุภัณฑ เคร่ืองปอนชิ้นงาน 

อปุกรณการพิมพ และวัสดสุิน้เปลอืงประเภทตางๆ เปนตน เครือ่งพิมพทีบ่รษิทัจดัจาํหนายเปนเครือ่งพิมพทีใ่ชเพ่ือการพิมพ

รหัส (coding) ไดแกวันหมดอายุและขอความตางบนบรรจภัุณฑ อาทิเชน ลอตการผลติ เปนตน ซึง่สามารถพิมพไดบนบรรจุ

ภัณฑที่เปนขวดพลาสติก ขวดแกว กระปองโลหะ อลูมิเนียม กลองกระดาษ กระดาษผิวมัน ซองพลาสติก ฟอลยอลูมิเนียม 

ถวยพลาสติกและอื่นๆ ดวยเทคโนโลยีหลายชนิดเชน ชนิดเลเซอรไมใชหมึก ชนิดพิมพดวยหมึกโดยไมสัมผัสพ้ืนผิว ชนิด

พิมพผานริบบอนหมึก ชนิดตลับหมึก เปนตน โดยครอบคลุมรวมถึงการบริการติดตั้งเครื่อง การฝกอบรมเครื่อง การบริการ

หลงัการขาย และบาํรงุรกัษา เปนตน นอกจากน้ียังจดัจาํหนายเครือ่งพิมพ 3 มติ ิและใหบรกิารพิมพ สาํหรับสรางชิน้งานจาก

ไฟลดิจิทัล การออกแบบบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ สําหรับหลายกลุมอุตสาหกรรมเชน ทันตกรรม อุปกรณชวยฟง จิวเวลลี่ 

ยานยนต ฯลฯ



24 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

การรับประกันสินคาหรือบริการตรวจเช็คตามระยะเวลาของบริการ

 บรษิทัฯ รบัประกันความเสยีหายหรอืชาํรดุของสนิคาทุกชนดิ ตามเงือ่นไขการรับประกันสนิคาท่ีบรษิทัฯ จาํหนายหรอืตดิ

ตั้งใหแกลูกคาเปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งสินคาของบริษัทฯ ไดรับการรับประกันมาจากผูผลิตสินคาอีกทอดหนึ่งเปนระยะเวลา

อยางนอย 1 ป นอกจากนี้ ภายหลังติดตั้งงานโครงการแลวเสร็จ  บริษัทฯ มีการรับประกันผลงานหลังติดตั้ง  โดยรับประกัน

สนิคาทีจ่าํหนายตามเงือ่นไขการรบัประกันเปนเวลา 1 ป  ซึง่ผูผลติสนิคามกีารรับประกันสนิคาทีจ่าํหนายใหแกบริษทัฯ อยาง

นอย 1 ป เชนเดียวกัน

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑที่จําหนาย 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่จัดจําหนาย เพ่ือใหลูกคามั่นใจในคุณภาพและความ

ปลอดภัยของสนิคา วาเปนไปตามขอกําหนดทีล่กูคาไดตกลงไวกับบรษิทัฯ โดยสนิคาทีบ่รษิทัฯ จดัจาํหนายสวนใหญผานการ

รับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)1 และ / หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual)2 และ / หรือมาตรฐาน BS 

(British Standard)3  และ/หรือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)4 และ/หรือมาตรฐาน EN (European Standard)  

สําหรับสินคาวาจางผลิตภายใตแบรนดของบริษัทฯ จะผลิตภายใตมาตรฐาน BS หรือ ASTM International รวมทั้งระบบ

งานทุกระบบของบริษัทผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)) ซึ่งเริ่มตนจากการเปน

สวนหนึง่ของบรษิทั หาญเอน็ยิเนยีริง่ จาํกัด ตอมาภายหลงั หาญฯ ปรับโครงสรางการบรหิารงานแบบครอบครัวสูการบรหิาร

งานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม �บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด� ดวย

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยกลุมนามสกุลชาญณรงค5 และคุณวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเปนอดีตผูบริหารเดิมของ บ.หาญฯ 

ในสายงานขายวาลวและอปุกรณดับเพลงิ บรษิทัฯ จดัตัง้ข้ึนเพ่ือดาํเนนิธุรกิจนาํเขาและจาํหนายผลติภัณฑวาลวและอปุกรณ

ระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และใหบริการติดตั้งระบบดับเพลิงงานโครงการ ตอมา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2546, 24 กรกฎาคม 2549 และ10 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 3 ลานบาท, 4 

ลานบาท และ 65 ลานบาทตามลําดับ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

 ในป 2546 บริษัทฯ ไดเริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มแผนกงานขายโครงการ ซึ่งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง

ระบบดบัเพลงิตางๆ เชน ระบบดับเพลงิดวยน้ํา ระบบโฟมดบัเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิและระบบ

สัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญ มุงเนนการรับงานโครงการที่มี

ขนาดไมใหญมากนัก เชน โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในป 2548 เพิ่มผลิตภัณฑระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวย

 1 Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters� Laboratories Inc. (UL) ซึ่งเปนองคกรอิสระที่ไมแสวงหาผลกําไรใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูดําเนินการทดสอบผลิตภัณฑ จัดทํามาตรฐานดานความปลอดภัย และใหการรับรองความปลอดภัยของสินคา 
 2  Factory Mutual (FM) หนวยงานที่ทําการทดสอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยของกลุมประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
 3 British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแหงประเทศสหราชอาณาจักร (The British Standard Institution หรือ BSI) 
 4 Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย 
 5 กลุมนามสกุลชาญณรงค ประกอบดวย นางประยูรศรี ชาญณรงค นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน และนายเจน ชาญณรงค
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 2 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เปนระบบดับเพลิงดวยสารสะอาด ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใชสารเคมีชนิดที่ไมทําความเสียหายตอ

อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณอิเลคทรอนิกส และไมเปนอันตรายตอมนุษย เหมาะสําหรับติดตั้งในหองสําคัญ เชน Server Room, Data Center, UPS 

Room

กาซคารบอนไดออกไซด (CO
2
) และ FM2002  ในป 2550 บริษัทฯ ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Outstanding Distributor 

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

สถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE) ซึ่งเปนสถาบันที่ใหการรับรองระดับโลกจากประเทศ

สหราชอาณาจักร ดวยการตรวจประเมินระบบคุณภาพ จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

 พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้

ป 2556 • บริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบ Air Sampling Detector (ASD) ซึ่งเปนระบบ

ตรวจจับควันความไวสูง จาก WAGNER ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

 • บริษัทไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณเปนผูใหความรวมมือกับประเทศไทยในการลด และเลิกใชสารทําลาย

ชั้นบรรยากาศโอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม      

ป 2557 • บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Balancing and Control วาลว ของ OVENTROP 

ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

 • วันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัท ไดมีมติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน

จาก 65 ลานบาท เปน 130 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 6,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 

บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในราคามูลคาที่ตราไว

หุนละ 10 บาท เพื่อนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทไดจด

ทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2557  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557  ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปรสภาพจาก

บริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ลานบาท เปน 175 ลานบาท โดยการ

ออกหุนสามัญใหมจํานวน 45,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้ง

แรก (IPO) พรอมกับการนําหุนของบริษัทเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย mai

 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา �บริษัท ไฟร

วิคเตอร จํากัด (มหาชน)�

 • วันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่

ตราไวของบริษัท จากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท ซ่ึงบริษัทจะมีจํานวนหุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นจาก 

175,000,000 หุน เปน 350,000,000 หุน และอนุมัติการเสนอขายหุนที่ออกใหมทั้งหมดของบริษัทใหแก

ประชาชนเปนครั้งแรก ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว เพิ่มขึ้นจากจํานวน 45,000,000 หุน เปน 

90,000,000 หุน  โดยบรษิทัไดจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูคาหุนท่ีตราไวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557

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

ทําการซื้อขายโดยมีหุนจดทะเบียนจํานวน 350,000,000 หุน
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ป 2558 • บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงดวยกาซ ของ SIEX ประเทศราช

อาณาจักรสเปน

 • บริษัทฯ ไดมีการเริ่มดําเนินการขยายตลาดสินคาไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

 • บรษิทัฯ มกีารจดัตัง้ฝายขายโครงการปโตรเคมคีอล ข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการจาํหนายผลติภัณฑระบบ

ปองกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก

 • บริษัทฯ นําระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP มาใชในการ

จัดการ  โดยเชื่อมโยงการทํางานทุกระบบ ลดกระบวนการทํางาน ชวยใหการรายงานผลทางบัญชีมีความถูก

ตอง แมนยํา และทันตอเวลา  อีกทั้งสามารถวิเคราะหขอมูลไดฉับไวมากยิ่งขึ้น

ป 2559 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 มีมติใหซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ

บริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) 

และการเขาลงนามในสัญญาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทฯ ชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50  บาท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุนละ 

2.62 บาทตอหุนบรษิทัจะออกหุนสามญัเพ่ิมทนุของบรษิทัจาํนวน 234,500,000 หุน มลูคาทีต่ราไวหุนละ 0.5 

บาท ใหแกกลุมผูถือหุนของบริษัท ชิลแมทช จํากัด แทนการชําระดวยเงินสด 

 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) 

เปน บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส  จาํกัด (มหาชน) และไดเปลีย่นแปลงชือ่ยอหลกัทรพัยของบรษิทัฯ จาก 

�FIRE� เปน �HARN� ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (มีผลตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559)  เพื่อรองรับ

การซือ้ และรบัโอนกิจการท้ังหมดของบริษทั ชลิแมทช จาํกดั และบริษทัยอย ตามมตท่ีิประชมุวิสามญัผูถอืหุน

ครั้งที่ 1/2559
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8. โครงสรางรายได

ประเภทรายได

รายไดจากการขายและบริการ

1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง

 และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง 546.09 82.40 525.96 90.23 537.64 92.15

3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น 2) 23.97 3.62 - - - -

2. ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และ 48.53 7.32 41.58 7.13 34.40 5.90

 ระบบสุขาภิบาล

4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 3) 26.93 4.06 - - - -

รวมรายไดจากการขายและบริการ 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

ป 25591) ป 2558 ป 2557

ลานบาทลานบาทลานบาท รอยละรอยละรอยละ

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

 2)  ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น รับรูรายไดตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

 3)  ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล รับรูรายไดตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559

 4)  รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายทรัพยสิน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายหลักทรัพย รายไดจากการ

ชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน เปนตน

HARN

2559

โครงสรางรายไดป 2559

ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
4.06%

รายไดอื่น 2.60%

ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
3.62%

ผลิตภัณฑระบบ
ปรับอากาศ และ 
ระบบสุขาภิบาล
7.32%

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง
และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

82.40%
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9. ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

1. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ผลิตภัณฑระบบ

ปรับอากาศและสขุาภิบาล และผลติภัณฑระบบการพิมพดจิทิลัสาํหรบัอตุสาหกรรม รวมทัง้ใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ 

และติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับงานโครงการตางๆ โดยสินคาสวนใหญท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมอาคาร เชน ระบบดับเพลิง 

ระบบปรบัอากาศ ระบบสขุาภิบาล และระบบทาํความเย็น กวารอยละ 50 ของรายไดจากการขาย จาํหนายใหแกกลุมลกูคา

ผูรบัเหมาซึง่สวนใหญเปนผูรบัเหมากอสรางงานอาคาร งานภาครัฐ หรอืโรงงานตางๆ ไดแก อาคารสาํนกังาน คอนโดมเินียม 

โรงพยาบาล หางสรรพสนิคา โครงการรถไฟฟา โรงงานอตุสาหกรรม และหองเย็น เปนตน ทําใหการดาํเนินธุรกิจของบรษิทัฯ 

มีความสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสอดคลองกับการเติบโต

ของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) แตจะมีความ

ผันผวนมากกวา กลาวคือ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะขยายตัวไดมากและเร็วกวา แต

เมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะชะลอตัวลงเร็วกวา และสอดคลองกับพ้ืนที่ไดรับอนุญาต

ใหกอสรางในแตละป 

 ภาพรวมทางดานเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในป 2559 เติบโตไดประมาณ 3.3% ซึ่งดี

ขึ้นกวาในป 2558 ที่เติบโต 2.8% โดยมูลคาสงออกยังไมฟนตัวดีนัก จากปญหาเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว ราคานํ้ามัน

ที่ผันผวน โดยหนี้ภาคครัวเรือนของไทยยังอยูในระดับสูง จากภาวะชะลอตัวของตลาดที่อยูอาศัยในป 2559 ที่ผานมา เปน

เหตใุหผูประกอบการพัฒนาอสงัหารมิทรพัยสวนใหญนําโครงการท่ีอยูอาศยัคงคางกลบัมาทําการตลาดใหม ในขณะเดยีวกัน 

ก็ชะลอเปดตัวที่อยูอาศัยเปดขายใหม สถานการณดังกลาวนาจะสงผลใหเกิดการปรับตัวสูสมดุลระหวางจํานวนและความ

ตองการซือ้ท่ีอยูอาศัย อยางไรก็ตามผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยยังตองรกัษาระดบัอตัราการเตบิโตของรายไดอยาง

ตอเนือ่งในอนาคต ดังนัน้ผูประกอบการพัฒนาอสงัหารมิทรพัยจงึยังคงวางแผนเปดตวัโครงการทีอ่ยูอาศยัใหม เพ่ือกอใหเกิด

การรับรูรายไดอยางตอเนื่องในระยะตอไป ศูนยวิจัยกสิกรไทย (K-Econ Analysis วันที่ 13/1/2560) มองวา �ที่อยูอาศัยเปด

ขายใหมในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในป 2560 นาจะมีจํานวน 107,000-109,000 หนวย ขยายตัวรอยละ 5-7 เมื่อเทียบกับ

ป 2559�

 ท้ังนี้ ป 2560 เปนปท่ีผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยยังเผชิญความทาทายในการขายโครงการท่ีอยูอาศัย

โดยอัตราดอกเบีย้ในป 2560 ท่ีคาดการณวานาจะมแีนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน ยังสะทอนถึงขอจาํกัดดานความสามารถในการเขาถึง

สินเชือ่ทีอ่ยูอาศัย รวมถึงภาระดอกเบีย้จายทีเ่พ่ิมสงูขึน้ของผูซือ้ทีอ่ยูอาศยัทีก่าํลงัผอนชาํระสนิเชือ่ทีอ่ยูอาศยั อกีท้ังผูประกอบ

การพัฒนาอสงัหาริมทรพัยตองพิจารณารปูแบบการจดัโปรโมชัน่ใหมๆ  จากทีแ่ตเดิมนิยมรวมมอืกับสถาบนัการเงนิ นาํเสนอ 

โปรโมช่ันดานอตัราดอกเบีย้ในระดบัตํา่ หรอือตัราดอกเบีย้รอยละ 0 ในชวงเวลาจาํกัด สถานการณดงักลาวเปนปจจยักดดัน

การตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยในป 2560 โดยคาดวานาจะสงผลใหจํานวนที่อยูอาศัยคงคาง ณ สิ้นป 2560 ขยายตัวรอยละ 4-8 

เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2559
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 โดยในป 2560 ที่แนวโนมการแขงขันในตลาดที่อยูอาศัยเปนไปอยางรุนแรงมากขึ้น ในภาวะที่มีความทาทายจากกําลัง

ซื้อของผูซื้อท่ีอยูอาศัยที่อาจยังไมสามารถฟนตัวไดมากนัก สงผลใหผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญ และ

กลุมทุนรายใหญ ใชขอไดเปรียบท่ีมีอยูตอยอดไปสูธุรกิจอื่นๆ ยกตัวอยางเชน การรับจางบริหารโครงการท่ีอยูอาศัย

การพัฒนาโครงการรูปแบบ Mixed-use Project เพื่อกระจายการสรางรายไดในรูปแบบอื่นๆ เชน คารับจางบริหารโครงการ 

คาเชาพ้ืนที ่เปนตน สาํหรบัผูประกอบการพัฒนาอสงัหารมิทรพัยรายกลางเพ่ิมขดีความสามารถในการแขงขนั ดวยการรวม

ทุนเปนพันธมิตรกับผูประกอบการชาวตางชาติ

 ปจจยัเสีย่งหลายดาน อาทิเชน การกําหนดนโยบายการลงทนุและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศทีจ่ะมผีลตอเน่ือง

ไปยังการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง และปจจัยภายนอกประเทศ ไดแก การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก เพราะจะมีผลตอ

กิจกรรมการลงทุนในประเทศไทยจากนักลงทุนตางชาติ โดยภาพรวมการกอสรางในป 2559 ในสวนของภาครัฐจะมาจาก

โครงการทีด่าํเนนิการตอเน่ืองจากป 2558 เพ่ือใหแลวเสรจ็ทนัตามกําหนด ภายใตงบประมาณทีเ่พ่ิมขึน้ประจาํปงบประมาณ 

2559 และในสวนของโครงการกอสรางภาคเอกชนไดรับปจจัยบวกจากสิทธิ์ประโยชนจาก New Growth Engine 10 กลุม

อุตสาหกรรมเปาหมาย  ทําใหการกอสรางโครงการภาครัฐยังขับเคลื่อนไดตอไป 

 นอกจากนีบ้รษิทัฯ จดัจาํหนายผลติภัณฑระบบวศิวกรรมอาคาร และผลติภัณฑระบบบรรจภัุณฑใหแกกลุมลกูคาโรงงาน

อตุสาหกรรมตางๆ และผูใชงานโดยตรง (End user) คดิเปนรอยละ 35-40 ไดแก อตุสาหกรรมบรกิารจดัเกบ็และขนสงสนิคา

ควบคุมอุณหภูมิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกอสรางและวัสดุกอสราง และอุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน ทําใหการดําเนินธุรกิจสวนหนึ่งของบริษัทฯ สัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกลาว

ธุรกิจระบบดับเพลิง

 สวนขายระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม : ยอดขายในงานติดตั้งของโครงการ ยังประสบปญหาการฟนตัวของ

โครงการเปนไปอยางลาชา โดยในป 2559  มีการกอสรางโรงงานเพิ่มขึ้นไมมาก ทําใหเกิดการแขงขันในตลาดสูง สงผลให

ไมสามารถทาํกําไรไดในระดบัเดมิ อยางไรก็ตามยอดขายในระบบแกสดบัเพลงิมแีนวโนมทีด่ข้ึีนอยางชดัเจน และมโีครงการ

ในมอืเพ่ิมขึน้มาก ทัง้ระบบ FM200, Novac1230 ตลอดจนระบบดบัเพลงิแกสไนโตรเจนและระบบแกส CO
2
 และยังมสีนิคา

ใหมในระบบ Fire Alarm และอุปกรณตรวจจับควันดวยความไวสูง สวนงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิงยังคงคอยๆ 

เติบโตไปตามโครงการตางๆ ที่บริษัทฯ ดําเนินการ 

 สวนขายระบบปรบัอากาศและอปุกรณดบัเพลงิ : ภาพรวมยังคงสามารถรักษายอดขายในระดบัเดยีวกันกับปทีผ่านมา 

โดยมีการเติบโตขึ้นเล็กนอย จากยอดขายในกลุมสินคาระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑใหม วาลวควบคุมในระบบปรับอากาศ  

ซึ่งในป 2560 จากการควบรวมกิจการจะเพิ่มผลิตภัณฑทอทองแดงเขามาในสวนระบบปรับอากาศ ซึ่งเชื่อวาจะทําใหมียอด

ขายเพ่ิมสูงขึ้น สวนผลิตภัณฑอื่นๆ มียอดขายที่คอนขางคงที่ตามความตองการของตลาด อยางไรก็ตาม ยังคงมีคําสั่งซื้อ

เขามาหลายโครงการ เชน อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียมและออฟฟศสํานักงานตางๆ ในสวนของ

ยอดคางสง มีโครงการขนาดใหญอีกหลายแหงที่จะทยอยสงมอบในป 2560 

 สวนขายระบบดับเพลิงโครงการปโตรเคมีคัลและโรงไฟฟา : ในสวนแผนกโครงการปโตรเคมีคัลและโรงไฟฟา ใน

รอบปที่ผานมาไดจําหนายสินคาใหมในระบบ Safety ซึ่งในป 2560 มีแนวโนมจะไดรับการสั่งซื้อเพิ่มเติมในโครงการใหมๆ 

นอกจากน้ัน จะมีงานตดิตัง้ระบบสปรงิเกอรดบัเพลงิในภาคโรงงานอตุสาหกรรม และยังติดตามงานโครงการโรงไฟฟาขนาด
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ใหญ  และโรงงานอตุสาหกรรมปโตรเคมตีางๆ อกีหลายแหงไดเร่ิมมกีารลงทุนเพ่ิมมากข้ึน ภายหลงัจากราคานํา้มนัในตลาด

โลกปรับตัวสูงขึ้น

ธุรกิจระบบทําความเย็น

 ธุรกิจระบบทําความเย็น ในปท่ีผานมายังมีการเติบโตอยางตอเน่ือง เกิดงานโครงการที่เก่ียวกับหองเย็นเก็บสินคาทาง

การเกษตรและโรงงานแปรรูปอาหารแชแข็ง ซึ่งสินคาการเกษตรในตางจังหวัดยังมีทิศทางเติบโตไดดี โดยเฉพาะผลไม

แชแข็ง และทุเรียน 

 สวนอตุสาหกรรมไกแชแขง็และแปรรปูทีม่กีารขยายตวัดอียางตอเนือ่งนัน้ มาจากการสงออกท่ีเพ่ิมสงูขึน้หลงัจากประเทศ

คูคาหลัก อาทิ ญี่ปุน และ EU ไดยกเลิกมาตรการระงับการนําเขาไกสดแชแข็งจากไทย อีกทั้งมีการขยายตลาดสงออกใหมๆ 

เพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง นอกจากนั้น ความตองการการบริโภคไกในตลาดโลก

ก็ยังคงมีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความไมแนนอนสูง เนื่องจากเนื้อไกราคาถูกกวาเนื้ออื่นๆ อีกทั้ง

การแกปญหาโรคระบาดในไกเน้ือของผูผลิตไกหลายประเทศยังลาชากวาไทย และยังมีปญหาการกลับมาระบาดตอเนื่อง 

จะสงผลบวกตอความตองการนําเขาไกแปรรูปจากไทยเพิ่มขึ้น

 ในขณะที่ตลาดเกี่ยวของอื่น ไดแก อาหารแปรรูปและอาหารสําเร็จรูป มีการขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากผูบริโภคในปจจุบัน

หันมานิยมบรโิภคอาหารสาํเรจ็รปูแชแขง็เพ่ิมขึน้ โดยมปีจจยัสนบัสนนุสาํคญั คอื การเปลีย่นแปลงการดาํรงชวิีตในลกัษณะ

สงัคมเมอืงมากขึน้ ทําใหเกิดความตองการอาหารสาํเรจ็รปูทีพ่รอมรบัประทาน เพ่ือลดระยะเวลาในการเตรยีมและปรงุอาหาร 

อีกท้ังผูประกอบการมีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจท่ีถูกตองในผลิตภัณฑกับผูบริโภคมากข้ึน การขยายตัวดังกลาว

ทําใหเกิดศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) ของผูประกอบการในกลุมซูเปอรมารเก็ต ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเติบโต

อยางตอเนือ่งของอตุสาหกรรมนี ้ในขณะเดยีวกนักลุมรานสะดวกซือ้ (Convenience Store) ยงัรักษาจาํนวนการขยายสาขา

ตามเปาหมายที่ไดวางไวตั้งแตตนป เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมืองของหัวเมืองใหญๆ ตามตางจังหวัด

 ภาวะเศรษฐกิจหลังจากรวมกลุมประชาคมอาเซียนก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่ทําใหความตองการเรื่องหองเย็นและระบบ

ควบคมุอุณหภูมมิแีนวโนมเพ่ิมขึน้ทัง้ในสวนของอตุสาหกรรมขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ ซึง่ผูผลติก็ไดมกีารปรบัตวัดวย

การพัฒนาสินคาและพัฒนาชองทางจัดจําหนายเพิ่มขึ้น

 ในขณะที่ภาพรวมของธุรกิจประมงในประเทศยังคงไมฟนตัวจากการไดรับผลกระทบในเรื่องการทําประมงผิดกฎหมาย 

อีกทั้งผลกระทบจากการที่ไทยถูกตัดสิทธ์ิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี) ของยุโรป ซึ่งทําใหตองเสียภาษีสงสินคา รวมถึงสินคา

ประมงท่ีเปนวัตถุดิบและแปรรูปที่เขาไปในยุโรป จากเหตุนี้ทําใหไมเกิดการลงทุนของผูประกอบการ การขายสินคาเครื่อง

ทําความเย็นสําหรับเรือประมง และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของจึงชะลอตัวลง

ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล

 สาํหรบัธุรกิจระบบการพิมพดิจทิลั กลุมลกูคาเปาหมายหลกัของบริษทัฯ ไดแกกลุมลกูคาโรงงานอตุสาหกรรมซึง่เปน กลุม

ผูใชงานโดยตรง (End user) เนือ่งจากกระบวนการพิมพบรรจภุณัฑถือเปนกระบวนการทีส่าํคญัหน่ึงในกระบวนการผลติของ

โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งตองพิมพวันผลิตหมดอายุ หรือล็อตการผลิต หรือขอความลงบนสินคากอนท่ีจะจัดจําหนาย 

ซึ่งจะรวมถึงกลุมลูกคาโรงงานที่เปดกิจการใหม ลูกคาที่มีการขยายสายการผลิตเพ่ิมเติม รวมท้ังลูกคาท่ีมีการเปลี่ยนแทน

ระบบใหมและผลิตภัณฑท่ีเสื่อมสภาพตามอายุใชงาน ปจจุบันบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลใหแก
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กลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เน่ืองจากผลิตภัณฑที่จําหนายสามารถนําไปติดต้ังใชงานไดเกือบทุกอุตสาหกรรม 

อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเคร่ืองอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง อุตสาหกรรมยาและ

เครื่องมือแพทย และอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน ดวยเหตุน้ีโดยภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมระบบ

การพิมพดิจิทัลของบริษัทฯ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และมูลคาเงินลงทุนกอสรางโรงงาน

อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสะทอนภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมตางๆ ได

 ทั้งนี้ โดยภาพรวมของการเติบโตของแตละอุตสาหกรรมป 2558 ที่เปนกลุมลูกคาสําคัญของบริษัทฯ ไดแก อุตสาหกรรม

อาหารและเครื่องดื่มยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป 2558 มีมูลคาตลาดเทากับ 1.24 ลานลานบาท เติบโตจากป 

2557 รอยละ 4.7 นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมรวมกับศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย คาดการณมูลคา

ตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มป 2559 เทากับ 1.31 ลานลานบาท เติบโตจากป 2558 ที่รอยละ 6.0 จากป 2558 

เติบโตสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไทยฟนตัว สงผลใหผูบริโภคมีกําลังซื้อมากข้ึน การเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพ

มากขึ้นและแนวโนมการเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อาหารแชแข็ง ซึ่งคาดวา 

ยอดขายมีโอกาสเติบโตมากกวา 20% ตอป ในอีก 5 ป จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคและการขยายตัวของ

รานสะดวกซื้อ

2. การแขงขัน

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง เนื่องจากเปนผลิตภัณฑ

เกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจําเปนตองใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี ผานการรับรองมาตรฐานสากล คูแขงสําคัญของบริษัทฯ 

จะเปนบรษิทัท่ีเปนกลุมตวัแทนจาํหนายสนิคาจากตางประเทศ ซึง่มจีาํนวนไมมากนกั เนือ่งจากตราสนิคาทีไ่ดรบัการยอมรบั

ในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ประกอบกับนโยบายผูผลิตสินคาสวนใหญมีนโยบายจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายแตเพียง

ผูเดียว หรือมีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายใหมีจํานวนนอยราย เพื่อปองกันการแขงขันกันเองระหวางตัวแทนจําหนาย ทั้งนี้

คูแขงขันทางตรงซึ่งดําเนินธุรกิจนําเขาจําหนายผลิตภัณฑดับเพลิงในตลาดอาคารและโรงงานมีจํานวน 4 - 5 ราย โดย

การดําเนินธุรกิจในบางครั้งคูแขงขันอาจเปนคูคาในการซื้อสินคาจาก บริษัทฯ ไดเชนกัน หากพิจารณาสวนแบงตลาดของ

บรษิทัฯ โดยเทียบเคยีงรายไดของบรษิทัฯ และคูแขงขันหลกัรวม 3 ราย ครองสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 80 โดยบรษิทัฯ 

มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 25 

 สําหรับธุรกิจการใหบริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มีจํานวน

คูแขงขันนอยราย เนื่องจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมออกแบบ คูแขงหลัก

จะเปนกลุมผูจัดจําหนายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจน้ียังมีโอกาสเติบโตไดอีก เน่ืองจากภาครัฐ

มีการออกกฎหมายเพ่ือปองกันการเกิดอัคคีภัยใหมีความเขมงวดมากข้ึน ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงานเพ่ือใหเปน

ไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ทําใหตลาดมีความตองการสินคาและบริการเก่ียวกับระบบ

ดับเพลิงมากขึ้น 

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ มีสภาพการแขงขันรุนแรง มีผูประกอบการ

รายใหญและรายเล็กในตลาดจํานวนมาก มีตราสินคาในตลาดจํานวนมากที่ไดรับการยอมรับ แตเน่ืองจากตลาดมี

ขนาดใหญ  ทําใหการจัดจําหนายสินคามีชองทางจําหนายไปสูลูกคาไดอีกมาก โดยบริษัทฯ มีจุดเดน ที่มีสินคาหลากหลาย 

สินคามีชื่อเสียงในตลาด สามารถจําหนายใหลูกคาทั่วไปและลูกคากลุมผูรับเหมาไดอยางทั่วถึง 
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 ธรุกจินาํเขาและจําหนายผลิตภณัฑระบบทําความเยน็ ในป 2560 มสีภาพการแขงขนัระดบัสงู ตามสภาวะการเตบิโต

ของอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป และอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง จากการที่ประเทศไทยยังคงมีศักยภาพสูงในการเปน

ผูผลิตอาหาร เนื่องจากมีพื้นฐานดานเกษตรและประมง และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

โดยธุรกิจทีเ่ก่ียวของและมกีารเตบิโตไปดวย ไดแก ธุรกิจรานคาปลกีประเภทสะดวกซือ้ทีม่กีารแขงขันรุนแรงข้ึน โดยปจจบุนั 

เซเวน อีเลฟเวน ยังคงครองตําแหนงผูจําหนายที่มีสาขามากที่สุดและยังคงรักษาการเติบโตอยางตอเนื่อง แตขณะเดียวกัน

คูแขงรายอื่นก็พยายามหากลยุทธใหมๆ ในการดึงดูดลูกคาและมีการวางแผนเปดสาขาเพิ่มขึ้น เชน แฟมิลี่มารท, มินิบิ๊กซี, 

เทสโกโลตัสเอ็กซเพรส เปนตน ทั้งนี้ ในป 2560 คาดวาจะมีผูแขงขันรายใหมอีก 1-2 ราย ที่เนนเปดในอาคารพาณิชย 3-4 

หอง สถานีบริการนํ้ามัน หรือรานสะดวกซื้อขนาด 500 ตร.ม. โดยมีเปาหมาย เปด 100 สาขา ในป 2560 และ1,000 สาขา

ในอีก 5 ปขางหนา  

 นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการขยายธุรกิจจากปจจัยสนับสนุนการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะกอให

เกิดการเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาค การเชื่อมโยงซัพพลายเชนระหวางกันตามมา ตัวอยางเชน รานสะดวกซื้อใน

ประเทศเมียนมาที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ในชวง 4-5 ที่ผานมา เนื่องจากบางแบรนดมีการขยายธุรกิจจากกลุมผูลงทุนที่

ทําโมเดรินเทรด อยางซเูปอรมารเก็ต และไฮเปอรมารเก็ตในประเทศอยูแลว บางรายกม็กีารรวมทนุกับตางชาต ิเชน สงิคโปร 

ไทย และมาเลเซียดวย

 เกิดการใชเสนทางผานใหมๆ ในการขนสงสินคา เชน การขนสงผักและผลไมจากจีนมาไทย ผานเสนทาง R3A จังหวัด

เชียงราย ลําเลียงสูตลาดไทและตลาดไอยรา เปนตน ซึ่งจะชวยใหมีการเติบโตของธุรกิจอาหาร ธุรกิจรานอาหาร และธุรกิจ

จัดเก็บและขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิมากขึ้นไปดวย 

 ในสวนของอุตสาหกรรมประมง ยังคงติดปญหาและสงผลกระทบตอธุรกิจทําความเย็น ทั้งในเรื่องปญหาแรงงาน

ผิดกฎหมายและการไดรับใบเหลืองการทําประมง IUU (Illegal Unreported and Unregulated fishing) จากกลุมประเทศ

สหภาพยุโรป จึงทําใหเปนอุปสรรคตอผูประกอบการในการลงทุนหรือขยายการผลิตตอไปได

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายระบบการพิมพดิจิทัล มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง เนื่องจากลูกคาใหความสําคัญ

กับบรกิารหลงัการขายท่ีด ีและความพรอมดานบคุลากรสาํหรับบรกิารหลงัการขาย สตอกสนิคาประเภทวสัดสุิน้เปลอืง และ

อะไหล ซึง่ลกูคามคีวามตองการใชเปนประจาํตอเนือ่ง สนิคาท่ีจาํหนายสวนใหญเปนสนิคาท่ีมชีือ่เสยีง และมคีณุภาพชัน้นํา

และไดรบัแตงตัง้ใหเปนผูแทนจาํหนายแตเพียงผูเดียว โครงสรางรายไดแบงเปน 3 ประเภทหลกั คอื 1) รายไดจากการจาํหนาย

เครื่อง 2) รายไดจากการจําหนายวัสดุสิ้นเปลือง และ 3) รายไดจากคาอะไหล คาบริการ และสัญญาบริการ คูแขงหลัก

จะเปนบริษัทที่เปนผูแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เน่ืองจากตราสินคาท่ีไดรับการยอมรับใน

ระดับโลกมีจํานวนจํากัด ดังน้ันกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญจึงเลือกซื้อสินคาจากตราสินคา

ที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกเปนหลัก เมื่อเปรียบเทียบรายไดของธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัลและคูแขงขันหลักอีก 4 ราย 

รวมเปน 5 ราย ก็พบวามีสวนแบงการตลาดอยูในกลุมผูนํา 3 อันดับแรก โดยสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 22 (อางอิง

จากฐานขอมูลกรมพัฒนาธุรกิจการคา)
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 บริษัทฯ วางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน เชน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักร

กัมพูชา เปนตน เน่ืองจากเปนประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน งานกอสรางตางๆ ในปริมาณ

มาก โดยนําสินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายเขาไปจําหนายในประเทศดังกลาวในลักษณะเดียวกับที่จําหนายอยูใน

ประเทศไทย หรอืวาจางบคุลากรในพ้ืนที ่เพ่ือดาํเนนิกจิกรรมดานการตลาด จนมยีอดขายเปนทีพ่อใจ จงึจะดาํเนนิการลงทุน

และจัดหาสถานท่ี ทําการและสิ่งจําเปนอื่นๆ ในลําดับถัดไป ท้ังนี้จากการท่ี บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูจัดจําหนายผลิตภัณฑ

วิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร สงผลใหบริษัทฯ มีความไดเปรียบในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการในกลุมประเทศ

เปาหมาย รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการคาใชจายในการขยายธุรกิจในกลุมประเทศเปาหมายใหมีมากขึ้นเชนกัน

3. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

 - ไมมี -

4. งานที่ยังไมไดสงมอบ

 ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2559  บริษัทฯ มีงานที่ยังไมไดสงมอบ รวมมูลคา 399 ลานบาท ซึ่งเปนงานติดตั้งระบบดับเพลิง

โรงไฟฟา งานติดตั้งระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler) ระบบโฟมดับเพลิง และระบบปโตรเคมีคัล จํานวน 32 สัญญา 

มูลคารวมตามสัญญาเทากับ 51 ลานบาท  และมีมูลคาของสินคาที่ไดรับใบสั่งซื้อและรอสงมอบในชวงป 2560 เทากับ 348 

ลานบาท



34 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

10. ปจจัยความเสี่ยง

 บรษิทัฯ มีความมุงมัน่ในการพัฒนาการบรหิารความเสีย่งอยางตอเน่ือง  ดวยความตระหนกัถึงภาวะความเสีย่งทีซ่บัซอน

และรุนแรงขึ้นของการดําเนินธุรกิจ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของบริษัทฯ  การที่บริษัทฯ 

จะดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตไดอยางมั่นคงในระยะยาวนั้น  จําเปนตองสรางพื้นฐานการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพียงพอที่

จะปองกันและลดผลกระทบของความเสี่ยงอันเกิดขึ้นไดจากปจจัยผันแปรตางๆ  บริษัทฯ จึงจัดทําแบบประเมินและควบคุม

ความเสี่ยงดวยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดยมีการประเมิน ระบุปจจัยความเสี่ยง และวิเคราะห

ความเสี่ยงที่สําคัญ รวมถึงกําหนดมาตรการรองรับและปองกันความเสี่ยง โดยมีผูรับผิดชอบตามสายงานที่สังกัด  อีกทั้งใช

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง เพ่ือติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเปาหมายและ

ประสบผลสําเร็จตามทิศทางที่กําหนดไว  โดยมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงอื่นๆ ที่สําคัญ ดังนี้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 สินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายใหลูกคาสวนใหญเปนสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศ ยอดสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ ในป 

2558 และ ป 2559 คิดเปนรอยละ 68.72 และรอยละ 77.49 ของยอดการสั่งซื้อรวม ตามลําดับ การเสนอราคาและการชําระ

เงินคาซื้อสินคาสวนใหญใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก ในขณะที่การจําหนายสินคาทั้งหมดจําหนายภายในประเทศ

ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาสินคาใหสอดคลองกับตนทุนสินคาที่เพิ่มขึ้นไดทันที ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจไดรับ

ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไรขั้นตนของบริษัทฯ ได

 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดคํานึงถึงผลกระทบดังกลาว โดยบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกําหนดให

บรษิทัฯ จะตองดาํเนนิการเปดวงเงนิซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนากับสถาบนัการเงนิเพ่ือปองกันความเสีย่งดงักลาว ซึง่

เปนวงเงนิทีส่ามารถครอบคลมุยอดสัง่ซือ้สนิคาจากตางประเทศเกือบทัง้หมดโดยบรษิทัจะพิจารณาซือ้เงนิตราตางประเทศ

ลวงหนาตามยอดในใบแจงหน้ีการซือ้สนิคาในแตละรอบการสัง่ซือ้ รวมท้ังมกีารติดตามแนวโนมการเปลีย่นแปลงของคาเงนิ

อยางตอเน่ืองเพ่ือสามารถติดตาม ประเมิน และบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไดอยางใกลชิด ท้ังน้ี ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 บรษิทัฯ มวีงเงินซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนากับสถาบนัการเงนิ ซึง่แบงเปนวงเงนิสกุลเงนิบาทไทย และ

ดอลลารสหรัฐ เทากับ 363 ลานบาท และ 3.0 ลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ บริษัทฯ มีนโยบายจะซื้อเงินตราตางประเทศ

ลวงหนาในชวงท่ีคาเงินมคีวามผนัผวนภายใตวงเงินดงักลาว โดยบรษิทัฯ เริม่ซือ้เงนิตราตางประเทศลวงหนา ในป 2558 โดย

ป 2558 และ ป 2559 บริษัทฯ ซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวน 130.15 ลานบาท และ 255.90 ลานบาทตามลําดับ 

คิดเปนรอยละ 48.03 และรอยละ 54.90 ของยอดการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการบริหารความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศดวยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยางสมํ่าเสมอทําให

บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวนอยมาก ดังจะเห็นไดจากผลการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

โดยในป 2558 และป 2559 มีกําไร จากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ (0.55) ลานบาท และ 1.40 ลานบาท ตามลําดับ 
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 นอกจากน้ี หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงจนมผีลทําใหตนทุนสนิคาของบรษิทัฯ เพ่ิมขึน้มาก บรษิทัฯ จะทําการ

ปรับราคาสนิคาไปตามสภาพตลาดโดยแจงใหลกูคาทราบลวงหนา และบริษทัฯ มสีตอ็กสนิคาจาํนวนหนึง่ ซึง่สามารถรองรบั

งานจาํหนายสนิคาลวงหนา ทําใหความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นไมสงผลกระทบตอรายไดและตนทุนของบริษทัฯ อยาง

มีนัยสําคัญ

2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคา 

 บรษิทัฯ เปนผูจาํหนายผลติภัณฑวาลวและอปุกรณระบบดบัเพลิง ระบบสขุาภิบาลและปรับอากาศ รวมถึงผลิตภัณฑท่ีซือ้

และรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ที่มีสินคาหลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เปนตัวแทน

จาํหนายสนิคาท่ีมชีือ่เสยีงระดบัโลก ซึง่ตราสนิคาท่ีมยีอดขายสงูสดุ 3 อนัดบัแรก คดิเปนประมาณรอยละ 36.66 และรอยละ 

36.80 ของยอดขายรวมในป 2558 และป 2559  ตามลําดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ

ในตราสินคาที่สําคัญไป อาจกอใหเกิดผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได 

 การไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเปนตัวแทนจําหนาย

สนิคาใหกับคูคามท้ัีงลกัษณะทีกํ่าหนดอายุของการเปนตวัแทนและไมมกํีาหนดอายุของการเปนตัวแทน โดยสวนใหญบรษิทัฯ 

ไมไดทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการกับบริษัทเจาของตราสินคา ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการ

เปนตวัแทนจําหนายสนิคาในกรณดัีงกลาว โดยหากบรษิทัฯ ถูกยกเลกิการเปนตวัแทนจาํหนายสนิคาใหแกเจาของตราสนิคา

หรอืหากบรษิทัฯ ถูกยกเลกิสญัญาไมวาดวยกรณีใดๆ เชน บริษทัคูคามกีาร ควบรวมกิจการกับบริษทัอืน่ หรือมกีารเลิกกิจการ

คูคา เปนตน อาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได ซ่ึงถึงแมวาต้ังแตป 2554 เปนตนมา บริษัทฯ ไมมีการสูญเสีย

ตราสินคาท่ีไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจ การรักษาความ

สัมพันธที่ดีกับบริษัทเจาของตราสินคาที่มีมายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินคาที่จัดจําหนายมากกวา 60 ตราสินคา ทั้งยัง

ใหบริการและสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคาจนเปนที่ยอมรับ อีกทั้งมีฐานลูกคาที่กวางขวางมากกวา 1,000 ราย บริษัทฯ 

จึงมั่นใจวา หากบริษัทฯ สูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในตราสินคาใดสินคาหนึ่งไป บริษัทฯ ก็มีความสามารถใน

การหาผลติภณัฑตราสนิคาอืน่ เขามาทดแทนเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดได เน่ืองจากบรษิทัฯ มเีปาหมายในการ

คัดสรรสินคาคุณภาพดีและเปนสินคาท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา รวมท้ังบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาตราสินคาภายใต

เครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑเองเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวดวย 

 นอกจากนี ้ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา บรษิทัฯ สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการคาตามทีต่กลง และไดรบัความไววางใจ

จากบรษิทัเจาของตราสนิคาใหเปนตวัแทนจาํหนายสนิคามาโดยตลอด ดงัจะเห็นไดจากการทีบ่รษิทัฯ มยีอดขายทีเ่ตบิโตข้ึน

เปนลําดับ ประกอบกับการท่ีบริษัทฯ มีชองทางการจําหนายท่ีมีประสิทธิภาพ มีทีมงานขาย ท่ีเขมแข็ง สินคาที่บริษัทฯ

เปนตัวแทนจําหนายสามารถสรางยอดขายใหเติบโตอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นวาบริษัทเจาของตราสินคาจะยังคง

มอบหมายใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาตางๆ อยางตอเนื่องตอไปในอนาคต 

3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจาของตราสินคาอาจเขามาทําตลาดเอง

 กรณีทีเ่จาของตราสนิคาจากตางประเทศมคีวามประสงคจะเขามาดาํเนนิธุรกจิในประเทศไทยโดยไมผาน บรษิทัฯ ซึง่จะ

ทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาน้ันๆ ไดและอาจตองมีการแขงขันกับบริษัท

เจาของตราสินคาดังกลาว 
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 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นวา ความเสี่ยงดังกลาวมีโอกาสเกิดข้ึนนอย เน่ืองจากความไมคุมคาในการลงทุนเขามา

จําหนายสินคาเอง อีกท้ังการจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบ

สุขาภิบาล ระบบความเย็น รวมทั้งระบบการพิมพดิจิทัล ตองมีความหลากหลายและตองสามารถตอบสนองความพึงพอใจ

ของลกูคาไดอยางครบวงจร ลกูคาจะคาํนงึถึงความสะดวกในการสัง่ซือ้สนิคาจากผูจาํหนายทีม่สีนิคาใหครบตามท่ีตองการ 

ซึ่งจากที่ผานมาเคยมีผูผลิตสินคาจากตางประเทศบางรายใหบริษัทในเครือเขามาดําเนินธุรกิจโดยตรงแทน แตก็ไมประสบ

ความสําเร็จและเลือกกลับไปจําหนายผานตัวแทนเหมือนเดิม

4. ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลังของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีรายการสินคาที่จําหนายอยูมากกวา 13,000 รายการ บริษัทฯ จึงจําเปนตองควบคุมสินคาคงคลังใหเหมาะสม

กับสภาพการขายในปจจบุนั โดยจะตองมสีนิคาในสตอ็กไวเพ่ือรอการจาํหนายเพ่ือตอบสนองความตองการของลกูคาไดอยาง

เพียงพอและทนัตอความตองการใชงาน  ซึง่หากในบางชวงท่ีสนิคาขาดสตอ็กหรือไมสามารถจดัหาไดทนัตามความตองการ

ของลูกคาได อาจทําใหบริษัทฯ สูญเสียยอดขายหรือโอกาสในการขายคร้ังตอไปได ในขณะเดียวกัน สินคาบางรายการที่

ไมไดถูกจําหนายออกไปเปนเวลานานก็อาจทําใหสินคามีสภาพเกาเก็บหรือเปนสินคาตกรุน เปนตน ซึ่งทําใหเกิดภาระ

คาใชจายในการเก็บสต็อกได 

 บรษิทัฯ ตระหนักถึงความเสีย่งดังกลาวจงึไดมกีารวางแผนการส่ังซ้ือสินคาใหสอดคลองกับเปาหมายการขาย ทัง้หนวยงาน

ขายและหนวยงานจดัซือ้มกีารวางแผนรวมกันในการสัง่ซือ้สนิคาและกําหนดแผนการสัง่ซือ้สนิคาไวลวงหนา โดยหนวยงาน

จดัซือ้ตองจดัหาสนิคาใหถูกตองและรวดเรว็ ติดตามสนิคาจากผูขาย และทบทวนสถานะการส่ังซือ้สินคาอยางสมํา่เสมอ เพ่ือ

ใหไดสินคาตรงเวลาทันตอความตองการของลูกคา

 อยางไรก็ตาม การบรหิารจดัการสนิคาคงคลงัของบริษทัฯ ไดจดัสรรพ้ืนทีก่ารจดัเก็บสินคาไวเปนสัดสวนของแตละประเภท

สินคา โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ดูแลควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจายอยางเปนระบบ มีการควบคุมสินคาดวยระบบ

โปรแกรมบริหารคลังสินคาที่ทันสมัย สามารถบันทึกรายละเอียดของสินคาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว สามารถตรวจสอบยอด

สต็อกคงคลังไดทันทีท่ีตองการ จึงสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันที ทําใหลูกคามั่นใจในการใหบริการ

ท่ีถูกตอง แมนยํา นอกจากน้ัน บริษัทฯ มีการตรวจนับสินคา โดยใชระบบหมุนเวียน การตรวจนับ ทุกเดือน เพ่ือปองกัน

ความเสี่ยงจากการจายสินคาผิดพลาด และสรางความมั่นใจไดวาสินคาคงคลังของบริษัทฯ ถูกตองแมนยํา

5. ความเสี่ยงจากอัตรากําลังคนและความสามารถของบุคลากรไมเพียงพอตอความตองการ

 ทางธุรกิจ  

 บริษัทฯ มีการทบทวนโครงสรางองคกรและวิเคราะหแผนความตองการอัตรากําลังคน และดําเนินการตามกระบวนการ 

สรรหา โดยคดัเลอืกและเพ่ิมชองทางการสรรหาท่ีมปีระสทิธิภาพ  และทําแผนพัฒนาบคุลากรใหสอดคลองกับการเตบิโตของ

ธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร เพ่ือพิจารณาผูสืบทอดตําแหนงงาน รวมถึงกระตุนใหพนักงานที่มีความ

สามารถเล็งเห็นเปาหมายและการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจน และเรงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ในปลายป 2559 บริษัทฯ

รับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด สงผลใหบริษัทฯ มีบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน และ

สามารถจัดการบุคลากรใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เนื่องจากธุรกิจที่รับโอนกิจการมาน้ัน มีธุรกิจที่คลายคลึงและเสริมกัน 

มีบุคลากรดานงานขายและงานติดตั้ง (Salesperson) ที่มีพ้ืนฐานความรูจากสายงานวิศวกรรมเครื่องกลและสิ่งแวดลอม

เปนหลักเชนเดียวกัน อีกทั้งมีบุคลากรสวนงานสนับสนุนซึ่งสามารถปฏิบัติงานรวมกันได
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6. ความเสี่ยงจากการดอยคาของคาความนิยม 

 บรษิทัฯ ตองบันทึกคาความนิยมจากมลูคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนเพ่ือซือ้และรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษทั ชลิแมทช 

จาํกัด และบรษิทัยอย ซึง่มมีลูคาสงูกวามลูคายุติธรรมของสนิทรพัยสทุธิ (Net Assets) บรษิทั ชลิแมทช จาํกดั และบรษิทัยอย

ณ วันทีอ่อกหุนสามญั เพ่ิมทุนเพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการท้ังหมด โดยผูสอบบญัชจีะทําการทดสอบการดอยคาเปนประจาํ

ทุกป และตั้งคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ดังนั้นบริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงหากผูสอบบัญชีไดพิจารณาแลววาคาความนิยมนี้

ควรจะตองมกีารดอยคา ซึง่การดอยคาดงักลาวจะมผีลกระทบตองบกําไรขาดทุนของบริษทัฯ ในดานของกําไรสทุธิ สวนของ

เจาของ และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ

 เนื่องจากผูบริหารเดิมของธุรกิจระบบทําความเย็นและระบบการพิมพดิจิทัล ยังคงดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของ

แตละสายธุรกิจในบรษิทัฯ รวมถึงทีมงานขายและบริการยังคงใหบริการลกูคาอยางตอเนือ่ง อกีทัง้การเพ่ิมสายธุรกิจดงักลาว

ยังเพ่ิมโอกาสในการสรางยอดขายในกลุมลูกคาเดียวกันแบบครบวงจร ทําใหบริษัทฯ มั่นใจวาจะสรางการเติบโตไดอยาง

ตอเนื่อง และจะมีกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) มากเพียงพอจากการดําเนินงาน
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11. โครงสรางการถือหุน

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 292,250,000 บาท แบงเปน หุนสามัญ 584,500,000 หุน มูลคาที่ตราไว 

หุนละ 0.50 บาท

 รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุนลําดับ % ของจํานวนหุนทั้งหมด

 1 นายวิรัฐ สุขชัย 86,807,809 14.85 1 นายวิรัฐ สุขชัย 86,807,809 14.85 1 นายวิรัฐ สุขชัย 86,807,809 14.85

 2 นายเจน ชาญณรงค 84,091,640 14.39 2 นายเจน ชาญณรงค 84,091,640 14.39 2 นายเจน ชาญณรงค 84,091,640 14.39

 3 Nice Noble Limited 73,316,475 12.54 3 Nice Noble Limited 73,316,475 12.54 3 Nice Noble Limited 73,316,475 12.54

 4 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 63,845,441 10.92 4 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 63,845,441 10.92 4 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 63,845,441 10.92

 5 นายนพพร ชาญณรงค 28,875,144 4.94 5 นายนพพร ชาญณรงค 28,875,144 4.94 5 นายนพพร ชาญณรงค 28,875,144 4.94

 6 นายวสันต นันทขวาง 28,140,000 4.81 6 นายวสันต นันทขวาง 28,140,000 4.81 6 นายวสันต นันทขวาง 28,140,000 4.81

 7 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 20,842,442 3.57 7 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 20,842,442 3.57 7 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 20,842,442 3.57

 8 นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม 14,832,149 2.54 8 นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม 14,832,149 2.54 8 นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม 14,832,149 2.54

 9 นางนพรัตน สุขชัย 13,000,000 2.22 9 นางนพรัตน สุขชัย 13,000,000 2.22 9 นางนพรัตน สุขชัย 13,000,000 2.22

 10 นายประชา พรอมพรชัย 11,153,572 1.91 10 นายประชา พรอมพรชัย 11,153,572 1.91 10 นายประชา พรอมพรชัย 11,153,572 1.91

 11 นายวิญู นานา 10,621,500 1.82 11 นายวิญู นานา 10,621,500 1.82 11 นายวิญู นานา 10,621,500 1.82

 12 นายชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ 9,550,000 1.63 12 นายชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ 9,550,000 1.63 12 นายชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ 9,550,000 1.63

 13 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย 8,446,518 1.45 13 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย 8,446,518 1.45 13 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย 8,446,518 1.45

 14 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร 7,504,024 1.28 14 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร 7,504,024 1.28 14 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร 7,504,024 1.28

 15 นางสาวอุไรรัตน หาญทวีภัทร 6,808,097 1.17 15 นางสาวอุไรรัตน หาญทวีภัทร 6,808,097 1.17 15 นางสาวอุไรรัตน หาญทวีภัทร 6,808,097 1.17

 16 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 5,410,325 0.93 16 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 5,410,325 0.93 16 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 5,410,325 0.93

 17 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ 4,145,000 0.71 17 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ 4,145,000 0.71 17 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ 4,145,000 0.71

 18 นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 3,499,982 0.60 18 นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 3,499,982 0.60 18 นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 3,499,982 0.60 18 นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 3,499,982 0.60 18 นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 3,499,982 0.60 18 นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 3,499,982 0.60 18 นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 3,499,982 0.60
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 1 นายวิรัฐ 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 7 นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน/1 7 นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน   - - -

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

 2 นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย - 139,646 139,646

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนของกรรมการบริษัทและผูบริหาร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การกระจายการถือหุนตามสัญชาติ
 การกระจายการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนลาสุดของบริษัทฯ ดังนี้

หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

ผูบริหาร

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559
ลําดับ

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

นิติบุคคล
คิดเปน

%
จํานวนหุน

รวม
จํานวน

ราย

บุคคลธรรมดา

จํานวน
ราย

จํานวน
ราย

จํานวนหุน
รวม

จํานวนหุน
รวม

คิดเปน
%

คิดเปน
%

รายชื่อผูถือหุน

ผูถือหุน

สัญชาติไทย 2,057 510,533,525 87.35 5 2,323,680 0.40 2,052 508,209,845 86.95

ผูถือหุน

สัญชาติตางชาติ 2 73,966,475 12.65 1 73,316,475 12.54 1 650,000 0.11

ยอดรวม 2,059 584,500,000 100.00 6 75,640,155 12.94 2,053 508,859,845 87.06
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12. นโยบายการจายเงินปนผล

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหักสํารองตางๆ ทุก

ประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงนิเฉพาะกิจการ  ซึง่การพิจารณาจายเงนิปนผลจะข้ึนอยูกับกระแส

เงนิสด ความเพียงพอของเงินทุนหมนุเวยีนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทนุ การจายชาํระคนืเงนิกูยืม เงือ่นไขและขอกําหนด

ในสัญญาตางๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู รวมทั้งขอจํากัดทางกฎหมาย  ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

 ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการบริษัท ท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เวน

แตการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนคร้ังคราว เมื่อเห็น

วาบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้นได  โดยจะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป

หมายเหตุ : • เงินปนผลประจําป 2559 จํานวน 0.09 บาทตอหุน ยังไมมีความแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2560

 • ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 

47 ทวิแหงประมวลรัษฎากร

ขอมูลการจายเงินปนผล ป 2559 ป 2557ป 2558

เงินปนผลระหวางกาล (บาทตอหุน) - - -

เงินปนผลประจําป (บาทตอหุน) 0.09 0.10 0.15

หุนปนผล (บาทตอหุน) - - -

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.11 0.13 0.25

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 81.82 76.92 60.00

ราคาพาร (บาทตอหุน) 0.50 0.50 0.50

จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน) 584,500,000 350,000,000 350,000,000
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1. คณะกรรมการบริษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน และ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 6 ทาน ดังนี้ 

 โครงสรางการจัดการภายในของบริษัทฯ ประกอบดวย 

 • คณะกรรมการบริษัท

 • คณะกรรมการชดุยอยตาง ๆ  จาํนวน 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

  บรหิารความเสีย่ง  ซึง่ประกอบดวยผูทรงคณุวุฒทิีม่คีณุสมบติัครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบญัญัตบิริษทัมหาชน 

  จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ

 • ฝายบริหาร โดยมีประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูบริหารสูงสุด

 โดยมีนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ทาน และมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ทาน ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีโครงสรางคณะ

กรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 ทาน และไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท 

และมีกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 ทาน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตาม

หลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย

หุนที่ออกใหม (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ครบถวนทุกประการ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงลําดับ

 1. ดร. ถกล  นันธิราภากร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ   1. ดร. ถกล  นันธิราภากร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  

    และประธานกรรมการตรวจสอบ     และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายวิรัฐ  สุขชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 2. นายวิรัฐ  สุขชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 3. นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

 4. นางวลีรัตน  เชื้อบุญชัย กรรมการ  กรรมการบริหาร 4. นางวลีรัตน  เชื้อบุญชัย กรรมการ  กรรมการบริหาร

 5. นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย กรรมการ  5. นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย กรรมการ 

 6. นายวสันต นันทขวาง* กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 6. นายวสันต นันทขวาง* กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

 7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร* กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร* กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

 8. ดร. โสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 8. ดร. โสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 9. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 9. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 10. ดร. สุพจน เธียรวุฒิ* กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 10. ดร. สุพจน เธียรวุฒิ* กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : * ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแตงตั้งนายวสันต นันทขวาง และ
  นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร เปนกรรมการบริษัท และดร. สุพจน เธียรวุฒิ เปนกรรมการอิสระ  
 ** ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติแตงตั้ง นายวสันต นันทขวาง และนายธรรมนูญ
  ตรเีพ็ชร ดาํรงตาํแหนงกรรมการบรหิารและกรรมการบรหิารความเสีย่ง และแตงตัง้ ดร. สพุจน เธียรวุฒิ ดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559
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 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

 ตามขอบังคับบริษัทฯ ไดกําหนดจํานวนหรือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทไดนั้น ใหกรรมการสอง (2) 

คนลงลายมือชื่อรวมกัน โดยใหที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัทได ในป 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติกําหนดชื่อและ

จํานวนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบดวย นายวิรัฐ สุขชัย นายวสันต นันทขวาง นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการสองในหาคนลงนามรวมกัน

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถา

จํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออก

จากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น  ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการ

ที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้น อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

 การสรรหา / แตงตั้ง / การพนตําแหนงของกรรมการบริษัท

 บรษิทัฯ ยังไมมคีณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการคดัเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ

ของบรษิทัฯ  อยางไรก็ดีบรษิทัฯ มกีระบวนการสรรหากรรมการหรอืผูบรหิารของบรษิทัฯ โดยใหผูถือหุนใหญ และ/หรอื ตวัแทน

ผูถือหุนรายใหญของแตละกลุม  ผูทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวของ กรรมการ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ รวมกันเสนอ

รายชือ่บุคคลทีมี่คณุวุฒิ ประสบการณ  ศกัยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสาํคญัตอผูมทัีกษะ ประสบการณทีม่คีวามจาํเปน

ตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังตอไปนี้

 1. กรรมการตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณ ท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความ

ซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ให

แกบริษัทฯ อยางเต็มที่

 2. กรรมการตองมคีณุสมบตัคิรบถวนและไมมลีกัษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษิทัมหาชนจาํกัด และกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความ

ไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในระบบขอมูลรายช่ือกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯท่ีออกหลัก

ทรพัยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวาดวยหลกัเกณฑการแสดงชือ่บคุคลในระบบขอมลูรายชือ่กรรมการ

และผูบริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย

 3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอนัมสีภาพอยางเดยีวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษทัฯ หรอืเขาเปน

หุนสวนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทํา

เพื่อประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง

 การเลอืกและแตงตัง้กรรมการเปนไปตามวิธีการท่ีระบไุวในขอบงัคบัของบริษทัฯ และกรรมการท่ีไดรับการแตงตัง้จะตอง

ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน มติท่ีประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ตามวิธีการดังนี้
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 1. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ใหเปนผูรับผิดชอบจัดการกิจการ

ทั้งปวงของบริษัทฯ และมีอํานาจหนาที่ดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ 

มติที่ประชุมใหญผูถือหุน อีกทั้งมีอํานาจกระทําการใดๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ หรือที่เกี่ยวของกับการ

ดังกลาว ทั้งนี้กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ หรือไมก็ได

 2. กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของ 

บริษัทฯ จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด

 3. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

 1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ

 2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ี

  เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

 3) บคุคลซึง่ไดรบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เปนผูไดรับการเลอืกตัง้เปนกรรมการ เทาจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมหีรอืจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้น้ัน ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดรบัการเลอืกตัง้ในลาํดบัถัดลงมา มคีะแนนเสยีงเทากันเกิน

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด   

 4. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสามโดยอัตรา ถา

จํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก 

สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไป

นั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได

 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบรษิทัฯ  การลาออกมผีลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบรษิทัฯ

  กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบยีนตามกฎหมายวาดวยบริษทัฯมหาชนจาํกัด

ทราบดวยก็ได

 6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลกัทรพัยเขาเปนกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอืนอย

กวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน

  มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ตองประกอบดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียังเหลอือยู

 7. ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพ่ือ

ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาท่ี เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปน

อยางอื่น 

  ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําส่ังศาล คณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุม

  ผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยัง
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  ผูถือหุนไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอน

วันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน

 8. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน ถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง

  ไมนอยกวาสองในสามของจาํนวนผูถือหุนซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีง และมหุีนนบัรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึง่

ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 9. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผู ถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยและตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กําหนด  เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ  โดยจะประกาศ

เชิญชวนในเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน เพ่ือใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและ

ประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนข้ันตํ่าสําหรับผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอชื่อ

กรรมการลวงหนา โดยตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

  ป 2559 บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ ตามข้ันตอนท่ี

  ประกาศบนเว็บไซต ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แตไมมีผูใดเสนอชื่อ

 ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 

และขอบงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถือหุนทีช่อบดวยกฎหมายดวยความซือ่สตัย สจุรติ และระมดัระวัง ผล

ประโยชนของบริษัทฯ โดยรวมถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้ 

 1. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป โครงสรางการบริหารงาน 

และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี

 2. ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่ได

รบัมอบหมายใหทาํหนาทีด่งักลาว ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีกํ่าหนดไวอยางมปีระสทิธิภาพ

และประสิทธิผล ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี

 3. มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการอื่น

ตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้ง

  ท้ังนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีที่กําหนดนั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะ

กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว สามารถ

พิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัท

หรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและอนุมัติไวแลว

  ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอ่ืนปฏิบัติการ

แทนคณะกรรมการบรษิทัในเรือ่งใด การมอบหมายดงักลาวตองจดัทาํเปนลายลกัษณอกัษร หรอืบนัทึกเปนมตคิณะ

กรรมการบรษิทัในรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัอยางชดัเจน  และระบขุอบเขตอาํนาจหนาท่ีของผูรับมอบ

อํานาจไวอยางชัดเจน
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 4. ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งดูแลกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารและพนักงานอยาง

เหมาะสม

 5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีระบบการ

จัดเก็บเอกสารที่ทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง 

 6. จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบบัญชี

  ท่ีผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป โดยงบ

  การเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ตองตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุม

  ผูถือหุน ตลอดจนรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ในการจดัทํารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู

กับรายงานของผูสอบบัญชี ในรายงานประจําปของบริษัทฯ

 7. ดแูลใหบรษิทัฯ มรีะบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล  มรีะบบบรหิารความ

เสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และ

กลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ

ตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 8. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการท่ีชัดเจนและโปรงใส เก่ียวกับการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลท่ี

  เก่ียวโยงกัน เพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง

  เพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ

 9.  ดแูลใหมกีารดาํเนนิธุรกิจตอเน่ืองในระยะยาว รวมท้ังแผนพัฒนาพนกังาน ความตอเน่ืองของผูบรหิาร (Succession 

Plan) รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงของกรรมการ และผูบริหารระดับสูงของ 

บริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล 

 10. พิจารณาอนมุตั ิและ/หรอื ใหความเห็นตอรายการท่ีเก่ียวโยงกัน การไดมาหรอืจาํหนายไปซึง่สนิทรพัย การลงทุน และ

การดาํเนินการใดๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย (ถาม)ี ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบยีบขอบงัคบัตางๆ 

ที่เกี่ยวของ ยกเวนเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

 11. ดแูลผลประโยชนของผูถือหุนท้ังรายใหญและรายยอยตามสทิธิอยางเทาเทียมกัน มคีวามเสมอภาคเทาเทียมกัน และ

มีการรายงานขอมูลการดําเนินงานที่สําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางถูกตองและ

เปนไปตามท่ีขอกฎหมายกําหนด โดยกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญา

หรือขอตกลงใดๆ ที่ทํากับบริษัทฯ หรือถือหุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) ทั้งนี้ สําหรับรายการ

ที่ทํากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับ

บริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทํารายการในเรื่องนั้น  

 12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง

ใดแทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ

อํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการมอบอํานาจนั้นๆ ไดเมื่อ

เห็นสมควร
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การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ

 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สรุปไดดังนี้

 1. นายวิรัฐ สุขชัย 4/4  12/12 7/7  12/12

 2. นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน 4/4  12/12 7/7  12/12

 3. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย 4/4  12/12 7/7  12/12

 4. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 4/4   7/7  

 5. นายวสันต นันทขวาง*    2/2  2/2

 6. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร*    2/2  2/2

 7. นายถกล  นันธิราภากร 4/4 4/4  7/7 7/7 

 8. นายโสตถิธร  มัลลิกะมาส 4/4 4/4  7/7 7/7 

 9. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน 4/4 4/4  7/7 7/7 

 10. นายสุพจน เธียรวุฒิ*    2/2  

ป 2559ป 2558ชื่อ - สกุล

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร

หมายเหตุ : * ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแตงตั้งนายวสันต นันทขวาง และ

  นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร เปนกรรมการบริษัทฯ และดร. สุพจน เธียรวุฒิ เปนกรรมการอิสระ  

 ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติแตงตั้งนายวสันต นันทขวาง และนายธรรมนูญ

  ตรเีพ็ชร ดาํรงตาํแหนงกรรมการบรหิารและกรรมการบรหิารความเสีย่ง และแตงตัง้ ดร. สพุจน เธียรวุฒิ ดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559

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

2. ผูบริหาร 
 ผูบริหารของบริษัท มีจํานวน 6 คน ประกอบดวย  

ชื่อ-สกุล ตําแหนงลําดับ

 1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการธุรกิจ   1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการธุรกิจ   1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการธุรกิจ   1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการธุรกิจ   1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการธุรกิจ   1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการธุรกิจ  

    ระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล    ระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล    ระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล    ระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล    ระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล

 2. นายวสันต นันทขวาง กรรมการผูจัดการธุรกิจระบบทําความเย็น 2. นายวสันต นันทขวาง กรรมการผูจัดการธุรกิจระบบทําความเย็น 2. นายวสันต นันทขวาง กรรมการผูจัดการธุรกิจระบบทําความเย็น 2. นายวสันต นันทขวาง กรรมการผูจัดการธุรกิจระบบทําความเย็น 2. นายวสันต นันทขวาง กรรมการผูจัดการธุรกิจระบบทําความเย็น

 3. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผูจัดการธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 3. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผูจัดการธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 3. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผูจัดการธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 3. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผูจัดการธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล

 4. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย ผูชวยกรรมการผูจัดการดานปฏิบัติการ 4. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย ผูชวยกรรมการผูจัดการดานปฏิบัติการ 4. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย ผูชวยกรรมการผูจัดการดานปฏิบัติการ 4. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย ผูชวยกรรมการผูจัดการดานปฏิบัติการ

 5. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการดานกํากับดูแลกิจการ 5. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการดานกํากับดูแลกิจการ 5. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการดานกํากับดูแลกิจการ 5. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการดานกํากับดูแลกิจการ

 6. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย ผูอํานวยการสายงานการเงิน 6. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย ผูอํานวยการสายงานการเงิน 6. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย ผูอํานวยการสายงานการเงิน 6. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย ผูอํานวยการสายงานการเงิน

 ทัง้นี ้การมอบอาํนาจนัน้ตองไมมลีกัษณะเปนการมอบอาํนาจท่ีทาํใหบคุคลดงักลาวสามารถพิจารณาและอนมุตัริายการ

ที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับ

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอย (ถาม)ี เวนแตเปนการอนุมตัริายการธุรกิจปกต ิและเปนไปตามเงือ่นไขการคาโดยท่ัวไป หรอืเปนตาม

นโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
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 การสรรหา / แตงตั้ง ผูบริหาร

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาผูบริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ ที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจ  โดยดาํเนนิการคัดเลอืกตามระเบยีบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบคุคล และจะตองไดรับการอนุมตัจิากคณะกรรมการ

บริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 คณะกรรมการบรษิทั เปนผูพิจารณาคดัเลอืกและแตงตัง้บคุคลเขาดาํรงตาํแหนง ประธานเจาหนาท่ีบรหิารและกรรมการ

ผูจัดการ ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการไดรับมอบหมายใหเปนผูแตงต้ังบุคคลที่มีความรู ความสามารถ 

และประสบการณในธุรกิจของบริษัทฯ บรรจุเขาเปนพนักงานในระดับตางๆ 

 ทั้งนี้ การแตงตั้งหัวหนาหรือผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบกอน

 ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร

 1. เปนผูนําในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรธุรกิจระยะส้ันและระยะยาว

 2. ควบคุม / กํากับดูแล / แกไขปญหา การดําเนินงานโดยภาพรวมในระดับกลยุทธและนโยบาย

 3. ใหการสนับสนุนและอํานวยการแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ใหสามารถปฏิบัติภารกิจ

ดานการกํากับดูแลบริษัทฯ ไดตามเปาหมาย

 4. กํากับดูแลโครงการดานพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับเปาหมายการเติบโตของบริษัทฯ

 5. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา

ทุกไตรมาส

 6. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

 7.    สามารถมอบอาํนาจชวงใหพนักงานอืน่ปฏบิตังิานแทนได แตยังคงรับผดิชอบตอการปฏิบตัขิองผูรับมอบอาํนาจชวง  

นั้นดวย

 ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ

 กรรมการผูจดัการมอีาํนาจและหนาท่ีในการบรหิารกิจการของบรษิทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย รวมถึงเรือ่ง

หรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้

 1. กํากับดแูลการบรหิารงาน การดําเนินงานทัว่ไป และการอนมุตัเิรือ่งตางๆ ท่ีเก่ียวกับการดาํเนนิกิจการ และ/หรอืบริหาร

งานประจําวันของบริษัทฯ เพื่อประโยชนของบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบ คําสั่ง มติ

  ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัและมติทีป่ระชมุผูถือหุนของบริษทัฯ  ภายใตกรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวของ และขอบเขต

อํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

 2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําป ตลอดจนโครงสรางการ

  บริหารงานและอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา กอนนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ 

 3. ดําเนินการหรือบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณท่ี

  ไดรับอนุมัติ

 4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานที่รับมอบหมาย ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา

  ทุกไตรมาส

 5. ดแูลใหบคุลากรในฝายงานตางๆ สามารถดําเนนิการไดอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมถึงการพัฒนาองคกร

และบุคลากรอยางตอเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณที่ดีขององคกร
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 6. มอีาํนาจจาง แตงตัง้ โยกยาย เลือ่นตาํแหนง พักงาน เลกิจาง กําหนดอตัราเงนิเดอืน คาตอบแทนอืน่ๆ รวมท้ังบาํเหนจ็

รางวัล การปรับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ 

 7. มีอํานาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คําสั่ง ระเบียบ บันทึก และขอบังคับที่เกี่ยวกับการทํางาน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยในการทํางาน

ภายในองคกร 

 8. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003) 

 9. มอีาํนาจอนมุติัการจายเงนิตามสญัญา หรอืขอตกลง (ตามงบประมาณทีไ่ดรบัอนมุตั ิหรอืตามทีไ่ดรบัอนุมตัจิากคณะ

กรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ) ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน

 10. มีอาํนาจอนุมติัการจดัหา การเขาทําสญัญา และการดาํเนนิการตามธุรกจิปกตภิายในงบประมาณทีไ่ดรับอนมุตั ิท้ังนี้ 

โดยไมจํากัดวงเงิน

 11. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

 12. สามารถมอบอาํนาจชวงใหพนกังานอืน่ปฏบิตังิานแทนได แตยังคงรบัผดิชอบตอการปฏบิติัของผูรบัมอบอาํนาจชวง

นั้นดวย

 ท้ังนี้ อํานาจประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่ประธานเจาหนาที่

บริหาร / กรรมการผูจัดการเห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจที่ทําใหประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการ

ผูจดัการหรอืผูรบัมอบอํานาจจากกรรมการผูจดัการ สามารถอนุมัตริายการใดท่ีตนหรือบคุคลทีเ่ก่ียวของซึง่อาจมคีวามขดัแยง 

(ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานทีเ่ก่ียวของ

กําหนด) มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ / หรือ

บริษทัท่ีเก่ียวของ ซึง่ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร / กรรมการผูจดัการ ไมมอีาํนาจอนุมตักิารดาํเนนิการในเรือ่งดงักลาว โดยเร่ือง

ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณา

และอนมุติัตามทีข่อบงัคบัของบรษิทัฯ หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวของกําหนด ยกเวนเปนการอนมุตัริายการทีเ่ปนไปตามธุรกจิปกติ

และเงือ่นไขทางการคาปกติซึง่เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

และ / หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด

3. เลขานุการบริษัท
 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 1/2559  เมือ่วนัท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 ไดมมีติแตงตัง้ นางวรินกาญจน ธีระอมัรานนท

เปนเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  (รวมทั้ง

ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้

 1. ดูแลและใหคําแนะนําเบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ที่คณะ

กรรมการบริษัทและผูบริหารจะตองทราบ 

 2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุนของ 

บริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานใหมี

การปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว 
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 3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัทฯ ไดแก 

  3.1 ทะเบียนกรรมการ

  3.2  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจําปของบริษัทฯ 

  3.3  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน

 4. การเก็บรกัษารายงานการมสีวนไดเสยีของกรรมการและผูบรหิาร (หมายถึง กรรมการและผูบรหิารทีม่หีนาทีร่ายงาน

การมีสวนไดเสียของตน และผูที่เกี่ยวของใหบริษัทฯ ทราบ) 

 5. ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

 ท้ังนี ้นางวรนิกาญจน ธีระอมัรานนท ไดผานการอบรมในหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุนที ่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 คุณวุฒิดาน

การศึกษา ความรูดานภาษาตางประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ความสามารถในการเปน

ผูประสานงานท้ังภายในและภายนอกองคกร รวมถึงการประชาสัมพันธและดูแลภาพพจนขององคกรตอบุคคลภายนอก 

เปนตน ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งเลขานุการ

บริษัทคนใหมภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี และ

ใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาว ตามพระราช

บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม

4. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง
4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

 (ก) กรรมการ

 ในป 2559 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดยอย ดังนี้

ตําแหนง คาตอบแทน (บาท/ครั้ง)

 ประธานกรรมการบริษัท 15,000 ประธานกรรมการบริษัท 15,000

 กรรมการบริษัท 10,000 กรรมการบริษัท 10,000

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000

 กรรมการตรวจสอบ 10,000 กรรมการตรวจสอบ 10,000 กรรมการตรวจสอบ 10,000

หมายเหตุ : เงื่อนไขการจายคาตอบแทนกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัทที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ไดแก กรรมการที่ไมไดเปนพนักงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee)

 2. เน่ืองจากกรรมการหลายทานไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดตางๆ หลายตําแหนงดวยกัน ดวยเหตุน้ี จึงกําหนด

ใหไมมีคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Committee)
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 3. คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัลเบี้ย

ประชุมบําเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนด

เปนจาํนวนแนนอนหรอืวางเปนหลกัเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรอืจะใหมผีลตลอดไปจนกวาจะมกีารเปลีย่นแปลงก็ไดและ

นอกจากนัน้ใหไดรบัเบีย้เลีย้งและสวัสดกิารตางๆ ตามระเบยีบของบริษัทฯ โดยจะตองไมกระทบกระเทือนสทิธิของพนักงานและลกูจาง

ของบริษัทฯ ซึง่ไดรบัเลอืกต้ังเปนกรรมการในอนัทีจ่ะไดรบัคาตอบแทนกรรมการและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนกังานหรอืลกูจางของ

  บริษัทฯ นอกจากนี้การจายคาตอบแทนกรรมการดังกลาวน้ันจะตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามท่ี

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะกําหนด

 4. ใหคณะกรรมการบรษิทัเปนผูพิจารณาวาเหน็ควรจะใหมกีารจายผลตอบแทนประจาํป ใหกรรมการเมือ่ใด รวมทัง้ใหพิจารณารายละเอยีด

และเง่ือนไขการจายผลตอบแทนประจําป อาทิเชน การจายผลตอบแทนประจําป ใหจายใหกรรมการทุกคนท่ียังคงดํารงตําแหนงอยู  

กรณีท่ีกรรมการคนใดเพ่ิงเขาดํารงตําแหนงและยังไมครบป การจายผลตอบแทนประจําป อาจจะจายตามสัดสวนของระยะเวลาของ

การดํารงตําแหนงของกรรมการคนนั้น

 นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559  เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2559  อนุมัติการจายโบนัสกรรมการประจําป 

2559 ใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ทุกทานรวมกันไมเกิน 2,000,000 บาท

 ในป 2558 และ ป 2559 บริษัทฯ จายคาตอบแทนเบี้ยประชุมใหแกกรรมการ ดังนี้  

 1.  นายถกล  นันธิราภากร ประธานกรรมการ / ประธาน 105,000 105,000 50,000 60,000

    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** กรรมการ 20,000 - - -

  รวม   405,000 245,000 220,000 140,000

ป 2558ป 2559ตําแหนงรายชื่อกรรมการ

คาตอบแทนเบี้ยประชุม (บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ : **  ท่ีประชมุวิสามญัผูถือหุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วันที ่1 พฤศจกิายน 2559 มมีตอินุมตักิารแตงตัง้นายวสนัต นันทขวาง และ นาย

ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร และดร. สุพจน เธียรวุฒิ เปนกรรมการบริษัทฯ และดร. สุพจน เธียรวุฒิ เปนกรรมการอิสระ  
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 (ข) ผูบริหาร

 ในป 2558 และ ป 2559 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร ดังนี้

ป 2558ป 2559
คาตอบแทน

เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ ไดแก เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ EJIP และผล

ประโยชนหลังออกจากงาน 

4 28,473,456 7,377,484

จํานวน
(ราย)

จํานวน
(ราย)

คาตอบแทน
(บาท)

คาตอบแทน
(บาท)

4.2 คาตอบแทนอื่น

 - ไมมี -

5. บุคลากร
5.1  จํานวนบุคลากร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ มีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) จํานวนทั้งสิ้น 224 คน 

โดยสามารถแบงตามสายงานได ดังนี้

จํานวนพนักงาน (คน)
สายงาน

ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558

 สายงานขายงานโครงการ 28 32 สายงานขายงานโครงการ 28 32

 สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล 26 27 สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล 26 27

 สายงานขายปโตรเคมี 2 3 สายงานขายปโตรเคมี 2 3

 สายงานขายระบบทําความเย็น 14 - สายงานขายระบบทําความเย็น 14 -

 สายงานสนับสนุนวิศวกรรม 2 - สายงานสนับสนุนวิศวกรรม 2 -

 สายงานขายระบบการพิมพดิจิทัล 23 - สายงานขายระบบการพิมพดิจิทัล 23 -

 สายงานบริการ 32 - สายงานบริการ 32 -

 ฝายขายสินคาพิเศษ 11 - ฝายขายสินคาพิเศษ 11 -

 สายงานกํากับดูแลกิจการ 6 4 สายงานกํากับดูแลกิจการ 6 4

 สายงานบริหารทั่วไป 43 26 สายงานบริหารทั่วไป 43 26 สายงานบริหารทั่วไป 43 26

 สายงานการเงิน 37 20 สายงานการเงิน 37 20 สายงานการเงิน 37 20 สายงานการเงิน 37 20 สายงานการเงิน 37 20

รวม 224 112รวม 224 112รวม 224 112รวม 224 112
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5.2  คาตอบแทนพนักงาน

 พนกังานของบรษิทัฯ จะไดรบัผลตอบแทนในรปูแบบคาตอบแทนทีเ่ปนตวัเงนิ และคาตอบแทนท่ีไมใชตัวเงนิ คาตอบแทน

ที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา คานายหนา เงินรางวัลจูงใจ และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่เปน

ตัวเงิน

 คาตอบแทนทีไ่มใชตัวเงนิทีส่าํคัญ ไดแก กองทุนเงนิสาํรองเลีย้งชพีพนักงาน ซึง่บรหิารโดยบรษิทัจดัการกองทุนรบัอนญุาต

โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2542 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูง

ขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหพนักงานใชสิทธิในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

ลงทุนท่ีเหมาะสมกับตนเอง และระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดของแตละบคุคล โดยกําหนดใหเลอืกหรอืเปลีย่นแปลงนโยบาย

การลงทุนไดปละ 2 ครั้ง การจัดทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุมใหกับผูบริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชน

พนักงานแตละคนจะแตกตางกันไปตามตําแหนง และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน จัดโครงการสะสมหุน (EJIP) 

สําหรับพนักงาน เพื่อใหโอกาสพนักงานเปนเจาของบริษัทฯ รวมกัน และถือเปนสวนหนึ่งของเงินออม เพื่อสรางความมั่นคง

ทางการเงินใหกับพนักงานในระยะยาว นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใหคาตอบแทนแกพนักงานในรูปแบบการใหทุนการศึกษา

พนักงานทัง้ระดับปรญิญาตร ีและปรญิญาโท รวมถึงสนบัสนนุคาใชจายการฝกอบรม สมัมนาตางๆ ท้ังการฝกอบรมสมัมนา

ภายในองคกร และภายนอกองคกรอยางเหมาะสม

 ในป 2559 บรษิทัฯ ใหผลตอบแทนพนกังานในรปูแบบคาตอบแทนทีเ่ปนตวัเงนิ และคาตอบแทนทีไ่มใชตวัเงนิรวม 81.91 

ลานบาท และในป 2558 มีผลตอบแทนรวมเทากับ 68.66 ลานบาท

5.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา

 - ไมมี -

5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

 บรษิทัฯ มนีโยบายพัฒนาบคุลากรทุกระดบัอยางสมํา่เสมอ เพ่ือเสรมิสรางศกัยภาพ ความรูความสามารถ อนัจะสามารถ

สรางผลงาน ความแขง็แกรงใหกับองคกร และเตรยีมความพรอมเพือ่รองรบักับการแขงขันทางธุรกิจ โดยใหโอกาสแกพนกังาน

ในการพัฒนาตนเองและใชศักยภาพที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้ง สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสในการเรียนรู การ

ฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ศกัยภาพ และประสบการณใหสอดคลองกับทิศทางการเตบิโตขององคการ โดย

จดัใหมกีารอบรมประจาํปทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือเสรมิทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนกังานแตละระดบั  นอกจาก

นี้บริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญกับการติดตามและวัดผลในดานความรูที่ไดรับ และความสามารถในการนําความรูน้ันมา

ประยุกตใชในการทํางาน ตลอดจนการถายทอดองคความรูที่มีใหกับทีมงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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14. การกํากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 บรษิทัฯ มคีวามมุงมัน่ทีจ่ะเปนผูนาํการใหบรกิารโซลูช่ันท่ีย่ังยืนของงานระบบวิศวกรรมดบัเพลิงและความปลอดภยั ระบบ

ทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัลในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน สรางความเชื่อถือแกนักลงทุน ตลอดจนผูมี

สวนไดสวนเสียในการดําเนินธุรกิจ เพิ่มมูลคาขององคกรและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

อันเปนสากล 

 บรษิทัฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดแูลกิจการ และเผยแพรผานทางเวบ็ไซตของบรษิทัฯ ที ่www.harn.co.th และในป 

2559 บริษัทฯ ไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้เพื่อเปนกรอบในการ

ปฏิบัติงานดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ทุมเท และรับผิดชอบอยางเต็ม

ความสามารถเพ่ือประโยชนสงูสดุของบรษิทัฯ และยดึมัน่ในหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีด ี5 ประการ (REACT) ไดแก  

• • Responsibility : มีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ ความสามารถ และประสิทธิภาพที่

เพียงพอ

• • Equitable Treatment : ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกันดวยความเปนธรรม 

• • Accountability : มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเองและของผูอื่นท่ีอยูในความ

  รับผิดชอบของตน สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได 

• • Creation of Long Term Value : มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรในระยะยาว

• • Transparency : มีความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูที่

เกี่ยวของ เปนแนวทาง ดวยความเขาใจ เชื่อมั่น และ ศรัทธาโดยถือเปนกิจวัตร จนเปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร

 2. คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทสาํคญัรวมกับผูบรหิารในการกําหนดวิสยัทัศน กลยุทธ นโยบาย และแผนงานทีส่าํคญั

ของบริษัทฯ  รวมทั้งจัดโครงสรางการบริหารที่สอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนธรรมระหวางคณะกรรมการบริษัท  

ผูบริหารและผูถือหุน และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทั้งตอง

ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความนาเชื่อถือ

 3. คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารจะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบได 

 4. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นความเปนธรรมโดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย

  ทุกฝายอยางเทาเทียม พรอมกับดูแลสอดสอง ควบคุม ปองกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่มีความขัดแยงทาง

  ผลประโยชน และรายการที่เก่ียวโยงกัน 

 5. คณะกรรมการบรษิทั ตองดาํเนินการใหมรีะบบทีต่อตานคอรรปัชัน่ทีม่ปีระสทิธิภาพ เพ่ือใหมัน่ใจไดวาฝายบรหิารได

ตระหนักและใหความสําคัญและปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น
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 6. การปฏิบัตติามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทัฯ ถือเปนตัวชีว้ดัทีส่าํคญัในการประเมนิผลการบริหารจดัการ

ทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

2. คณะกรรมการชุดยอย

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย

•• คณะกรรมการตรวจสอบ 

•• คณะกรรมการบริหาร

•• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 เพ่ือกลั่นกรองและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยคณะกรรมการชุดยอยจะเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือ

รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดยอยดังกลาวมีสิทธ์ิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กําหนด จํานวน 

3 คน โดยมีอยางนอย 1 ทานที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้

 โดยมี ดร. ถกล นันธิราภากร เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือ

ของงบการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics, University of 

Arkansas, U.S.A. ปจจุบันดํารงตําแหนง Adjunct Professor มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และผานการอบรมหลักสูตร 

Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 8 ป 2547 แลว และมี นายวิศิษฎ วชิรลาภไพฑูรย เปนเลขานุการคณะ

กรรมการตรวจสอบ

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ 3 ป นบัตัง้แตวันท่ีไดรับแตงตัง้ กรรมการตรวจสอบซึง่พนจาก

ตําแหนงตามวาระอาจไดรบัการแตงตัง้ใหกลบัมาดาํรงตาํแหนงใหมได  กรณทีีต่าํแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุ

อื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู

ในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ชื่อ - สกุล ตําแหนง

ดร. ถกล  นันธิราภากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร. ถกล  นันธิราภากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดร. โสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ ดร. โสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ 

นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 



56 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

 ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานใหบรษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอยางถูกตองและเชือ่ถือได รวมถึงการเปดเผยขอมลูอยางเพียงพอโดย

การประสานงานกับผูสอบบญัชภีายนอกและผูบรหิารท่ีรบัผดิชอบจดัทาํรายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจาํป  

 2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)

  ท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธ์ิผล และอาจจะเสนอแนะใหมกีารสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ห็นวาจาํเปนและเปน

สิง่สาํคญั พรอมทัง้ใหขอเสนอแนะเกีย่วกับการปรบัปรงุแกไขระบบการควบคมุภายใน  พิจารณาความเปนอสิระของ

หนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน

  แผนการตรวจสอบประจาํป และงบประมาณ รวมท้ังบคุลากรวา เหมาะสม สอดคลองกับขอบเขตการปฏบิตังิาน และ

เพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 3.  สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

  แหงประเทศไทย นโยบายกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ

 4.  พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

  คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง

 5.   พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย  ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

 6.  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน รายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตอง

  ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี 

ในการปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท

โดยตรง และกรรมการบริษัทฯยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก

 8. ในการปฏบิติัหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมขีอสงสยัวามรีายการหรอืการกระทําดงัตอไปนี ้ ซึง่อาจ

มผีลกระทบอยางมนียัสาํคญัตอฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

• • รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

• • การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน

• • การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่

เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายใน

ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรค

หนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย 

 9.   สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ  
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 ท้ังนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจในการดาํเนินการตางๆ ไดแก การเชญิกรรมการ พนกังาน หรอืลกูจางของบรษิทัฯ

มารวมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบขอซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวกับหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

การปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรือจางท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซ่ึงเปนบุคคลภายนอกเปน

ครั้งคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ  การขอใหพนักงานของบริษัทฯ สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของ 

บริษทัฯ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบหรอืสอบสวนในเรือ่งตางๆ เพ่ือใหการปฏิบตังิานภายใตหนาทีค่วามรบัผดิชอบสาํเร็จ

ลลุวงไปดวยด ี การมอบหมายใหพนกังานหรอืลกูจางของบรษิทัฯ คนหนึง่หรอืหลายคนกระทาํการใดๆ ภายในขอบเขตหนาที่

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ  รวมถึงการดําเนินการตางๆ ที่กลาวแลวในสวนที่เกี่ยวของกับ

บริษัทฯ ยอยเทาที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทฯ ยอย และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชองใหดําเนินการได

 เนือ่งจากบรษิทัฯ ไมมฝีายตรวจสอบภายในเอง จงึไดวาจางบริษทั อลัทมิา แอดไวเซอร่ี จาํกัด ซึง่เปนบคุคลภายนอกและ

ไมมีความเก่ียวของใดๆ กับบริษัทฯ เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

2.2 คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผูบริหาร หรือ พนักงาน

ระดับสูงของบริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ และ

สามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนิน

งานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 5 ทาน ดังนี้

 โดยมี นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบรหิารมวีาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นบัตัง้แตวันทีไ่ดรับแตงตัง้ กรรมการบรหิารซ่ึงพนจากตาํแหนง

ตามวาระอาจไดรบัการแตงต้ังใหกลบัมาดํารงตําแหนงใหมได และในกรณีทีต่าํแหนงกรรมการบรหิารวางลง ใหคณะกรรมการ

บริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการบริหารแทน

ชื่อ - สกุล ตําแหนง

1. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ประธานกรรมการบริหาร1. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ประธานกรรมการบริหาร

2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการบริหาร2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการบริหาร

3. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการบริหาร3. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการบริหาร

4. นายวสันต นันทขวาง* กรรมการบริหาร4. นายวสันต นันทขวาง* กรรมการบริหาร

5. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร* กรรมการบริหาร5. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร* กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแตงตั้งนายวสันต นันทขวาง และนาย

ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร เปนกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
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 ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติ

ธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่งและมติของที่ประชุมคณะ

กรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชมุผูถือหุนของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรหิาร มหีนาทีก่ลัน่กรองและกําหนดนโยบาย  แผน

ธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑในการ

ดําเนนิธุรกจิเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอใหท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาและอนมุตั ิและ/

หรอื ใหความเหน็ชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและตดิตามผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ตามนโยบายท่ีกําหนด โดยสรปุ

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังตอไปนี้   

 1. นําเสนอนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดาํเนนิธุรกิจ และงบประมาณประจาํปของบริษทัฯ การขยายกิจการ การ

กําหนดแผนการเงิน โครงสรางองคกรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองขอเสนอของฝายบริหาร 

เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป

 2. ควบคมุดแูลการดาํเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ และตดิตามผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน 

เปาหมายที่กําหนดไว และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ

หมาย และมีหนาที่ตองรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา

 3. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ท่ีไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป ตามที่จะไดรับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว

 4. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ แตละรายการภายในวงเงิน

  ไมเกิน 10 ลานบาท และภายในวงเงินรวมไมเกิน 30 ลานบาท และกรณทีีต่องใชทรพัยสนิของบรษิทัฯ เปนหลกัประกัน 

ตองนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

 5. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอป

  และอนุมัติคาใชจายที่เพิ่มจากงบประมาณประจําปไมเกิน 5 ลานบาท และเมื่อมีการอนุมัติรายการดังกลาวแลว ให

แจงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบตอไป

 6. พิจารณาผลกําไรและขาดทนุของบรษิทัฯ การเสนอจายเงนิปนผลระหวางกาลหรอืเงินปนผลประจาํปเพ่ือเสนอคณะ

กรรมการบริษัทอนุมัติกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป

 7. กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนง

บรหิารในระดับผูจดัการฝายขึน้ไป ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาทีบ่รหิารและกรรมการผูจดัการ รวมทัง้การโยกยาย

  เลิกจาง กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม สําหรับพนักงานบริหาร

ดังกลาว

 8. มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด โดยอยูภายใต การ

ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
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  ท้ังนี ้การมอบอํานาจหนาท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะตองไมมลีกัษณะเปนการมอบอาํนาจ 

หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ /

หรอื หนวยงานทีเ่ก่ียวของกําหนด) มสีวนไดเสยี หรืออาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนอืน่ใดกับบรษิทัฯ หรือบรษิทั

ยอย และ / หรือ บริษัทฯ ที่เกี่ยวของ คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว  โดยเรื่อง

ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ / หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวน

เปนการอนุมติัรายการทีเ่ปนไปตามธุรกิจปกตแิละเงือ่นไขการคาปกติ ซึง่เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด

 9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้

ชื่อ - สกุล ตําแหนง

1. ดร. สุพจน เธียรวุฒิ* ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง1. ดร. สุพจน เธียรวุฒิ* ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายวิรัฐ  สุขชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง2. นายวิรัฐ  สุขชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายวสันต นันทขวาง*  3. นายวสันต นันทขวาง*  �
4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร*  4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร*  �
5. นายรัตนพันธ  มุขหริวัฒนานนท  5. นายรัตนพันธ  มุขหริวัฒนานนท  �
6. นายประชา  พรอมพรชัย  6. นายประชา  พรอมพรชัย  �
7. นายสุชาติ สุวัฒโนดม*  7. นายสุชาติ สุวัฒโนดม*  �
8. นายนันทวัธน จีราคม*  8. นายนันทวัธน จีราคม*  �
9. นายสุกิจ ลิติกรณ*  9. นายสุกิจ ลิติกรณ*  �
10. นายวิฑูรย ทามี*  10. นายวิฑูรย ทามี*  �
11. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย*  11. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย*  �
12. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหารความเสี่ยงและ12. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหารความเสี่ยงและ

   เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแตงตั้ง ดร. สุพจน เธียรวุฒิ เปน 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมท้ังแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหมอีกจํานวน 7 ทาน ไดแก ลําดับท่ี 3, 4 

และ 7 - 11 ตามลําดับ

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง

 กรรมการบริหารความเสี่ยง เปนการดํารงตําแหนงของผูบริหารจากสายงานตางๆ  ซึ่งหากมีกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลาออกระหวางดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แตงตั้งบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน และนําเรื่อง

การแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
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 ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 1. พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ ซึง่ครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภท

ตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของ

กิจการ เปนตน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ

 2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบรหิารความเสีย่งของบริษทัฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสีย่ง 

โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม

 3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจาก

  คณะกรรมการบริษัท

 4. กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได

 5. กําหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ

 6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ง โดยรวมถึงความมปีระสทิธิผลของระบบและการ

ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด

 7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเก่ียวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี่ยง

ของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและ

กลยุทธที่กําหนด 

 8. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน

 9. สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นท่ีจําเปน ใหสอดคลองกับ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 ในรอบป 2559 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ไดมกีารประชมุรวมท้ังส้ิน 4 คร้ัง โดยทบทวนปจจยัความเส่ียงครอบคลมุ

ทุกดาน  ใหสอดคลองกับสภาวการณหรอืการดาํเนนิธุรกิจทีเ่ปลีย่นแปลง เชน การเพ่ิมข้ึนของหนวยธุรกิจ ระบบทําความเย็น 

และระบบการพิมพดิจทิลั  ในชวงเดอืนธันวาคม 2559 ซึง่บรษิทัฯ อยูระหวางการทบทวนปจจยัความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้ และ

จะนํามาใชในป 2560

3. การสรรหาและแตงต้ังกรรมการ

 รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา แตงตั้ง กรรมการและผูบริหารระดับสูง ไดกลาวไวในหัวขอ 13 โครงสรางการจัดการ

3.1 กรรมการอิสระ

 คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมในคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอยางนอย 3 

คน โดยภายหลังจากการรวมกิจการแลวคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือ

หุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแตงตั้ง ดร. สุพจน เธียรวุฒิ เปนกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ 
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 หลกัเกณฑในการคัดเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑการคดัเลอืกกรรมการบรษิทัฯ โดยคณุสมบตัขิองผูทีจ่ะมาทํา

หนาทีเ่ปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจาํกัด 

และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยกรรมการ

อสิระจะมคีณุวฒุกิารศึกษา ความเชีย่วชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทาํงาน และความเหมาะสมอืน่ๆ ประกอบกัน เพ่ือ

นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไป ทั้งน้ี หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใด

พนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามา

ดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการ

อิสระที่ตนแทน

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม

  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย

 2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ

ตรวจสอบ

 3. ไมมีความสมัพนัธทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ปนบดิา มารดา  คูสมรส พีน่อง 

และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอให

เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย

เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ

 5. ไมเปนหรอืเคยเปนผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูมอีาํนาจควบคมุ

ของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ 

บริษัทฯ บริษัทฯใหญ บริษัทฯยอย บริษัทฯรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู  เวนแต

จะไดพนจากการมลีกัษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนัไดรับแตงตัง้ใหเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการตรวจสอบ

 6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ

นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนง

กรรมการตรวจสอบ
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 7.  ไมเปนกรรมการทีไ่ดรบัการแตงตัง้ขึน้เพ่ือเปนตวัแทนของกรรมการ ของบรษิทัฯ ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูถือหุนซึง่เปน

ผูที่เกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

 8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย หรือไม

เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

 9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

 ทัง้นี ้กรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคณุสมบตัคิวามเปนอสิระของตนเอง อยางนอยปละ 1 ครัง้ โดยจะแจงพรอม

กับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจําปของบริษัทฯ

4. การกํากับดูแลงานการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 ปจจุบนั บรษิทัฯ ไมมกีารลงทนุในบรษิทัยอยและบรษิทัรวม อยางไรก็ตาม การลงทนุในอนาคต บรษิทัฯ มนีโยบายลงทนุ

ในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวของ หรือเอื้อประโยชนกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเปนธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสรางผล

กําไรใหแกบรษิทัฯ ในระยะยาว โดยหากเปนการลงทนุในบรษิทัยอย บรษิทัฯ จะควบคมุหรอืกําหนดนโยบายการบรหิารงาน 

เสมือนเปนหนวยงานหน่ึงของบริษัทฯ ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนหรือเปนไปตาม

ขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทฯ ไมมีนโยบายเขาไปควบคุมมากนัก ท้ังน้ี การจะสงตัว

แทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับขอตกลงรวมกัน โดยบุคคลดังกลาวตอง

มีคุณสมบัติและประสบการณท่ีเหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมน้ันๆ ซึ่งทําหนาที่ติดตามการ

ดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางใกลชิดเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว

 5. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

 บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแกตนเอง

หรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยบริษัทฯ ไดกําหนด

แนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนสวนตนเปน

คําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะ

ตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใช

ความลบั และ/หรอืขอมลูภายในของบรษิทัฯ อนักอใหเกดิความเสยีหายตอบรษิทัฯ ไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม นอกจากน้ี

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานท่ีอยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูลดังกลาวกอนเปดเผย

สูสาธารณชน และหามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส บุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 1 เดือน 

กอนมกีารเปดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํป และหลงัการเปดเผยขอมลูดงักลาวอยางนอย 3 วนัทาํการ 

บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช หรือนําไปเปดเผย



รายงานประจําป 2559
Annual Report 2016

63

จนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือน

เปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแต

กรณี เปนตน

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ไดใหขอมลูแกกรรมการ และผูบรหิารเก่ียวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลกัทรพัยของบริษทัฯ 

และบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลกัทรัพย

แหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานการ ถือครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเปนของ

ตนเอง คูสมรส และบตุรท่ียังไมบรรลนิุตภิาวะ ตอสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ภายใน 30 

วัน นับแตวันท่ีไดรบัการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงกรรมการหรอืผูบรหิารในบรษิทัฯ รวมท้ังเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการถือครอง

หลกัทรพัยของบรษิทัฯ  ตองแจงใหบรษิทัฯ ทราบ และรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพยดงักลาว ตอสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อใหเปน

ไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพรตอสาธารณะตอไป

6. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

 ในป 2558 และป 2559  บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนวย : บาท

ป 2558ป 2559

คาสอบบัญชี  1,270,000    1,000,000  คาสอบบัญชี  1,270,000    1,000,000  
คาบริการอื่น 1,230,000* -คาบริการอื่น 1,230,000* -
คาบริการรวม 2,500,000 1,000,000คาบริการรวม 2,500,000 1,000,000

 ทัง้นี ้ทีป่ระชมุสามญัผูถือหุนประจาํป 2559 ไดมมีตอินมุตักิารกําหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชปีระจาํป 2559 ของบรษิทัฯ 

เปนจํานวนเงินรวม 1,270,000 บาท

หมายเหตุ : * คาบริการอื่น คือคาบริการทางบัญชีที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบการเงินเสมือนรวม และคาใชจายการตรวจสอบรายการควบรวมกิจการ

7. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในป 2559

 บรษิทัฯ ไดถือปฏิบติัตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดสํีาหรบับริษทัฯ จดทะเบยีน ป 2555 ทีป่ระกาศโดยตลาดหลักทรพัย

แหงประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย 5 หมวดหลัก สรุปไดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)

 บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและใน

ฐานะเจาของบริษัทฯ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัทฯ 

สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน

การรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบ

บญัช ีการอนุมตัธุิรกรรมทีส่าํคัญและมผีลตอทศิทางในการดาํเนนิธุรกิจของบริษทัฯ การแกไขหนงัสอืบริคณหสนธิ ขอบงัคบั

ของบริษัทฯ เปนตน 
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 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริม และอํานวยความ

สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้

1. การจัดประชุมผูถือหุน

 บรษิทัฯ กําหนดใหมกีารประชมุสามญัผูถือหุนเปนประจาํทกุป  โดยจะจดัขึน้ภายใน 4 เดอืน นับตัง้แตวันสิน้รอบปบญัชขีอง

บริษัทฯ อยางไรก็ตาม หากมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองพิจารณาวาระพิเศษในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือน หรือเกี่ยวของ

กับผลประโยชนของผูถือหุน ซึ่งจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญ

ผูถือหุนไดเปนกรณีไป โดยในป 2559 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง ดังนี้

 • การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 วันศุกรที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาต ชั้น 3 โรงแรม

โกลเดน ทิวลปิ ซอฟเฟอรนี กรงุเทพฯ เลขท่ี 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงุเทพมหานคร  

โดยมีผูเขารวมประชุมรวม 69 คน แบงเปนผูถือหุนที่มาดวยตนเอง 27 คน และผานการมอบฉันทะ 42 คน โดยมี

จํานวนหุนที่ถือรวมกันไดทั้งหมด 249,688,031 หุน คิดเปนรอยละ 71.34 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ

 • การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองวาสนา 6-7 

ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรงุเทพมหานคร โดยมผีูเขารวมประชมุรวม 133 คน แบงเปนผูถือหุนทีม่าดวยตนเอง 68 คน และผานการมอบฉนัทะ 

65 คน โดยมีจํานวนหุนที่ถือรวมกันไดทั้งหมด 276,514,192 หุน คิดเปนรอยละ 79.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ 

บริษัทฯ

 ซึง่ในการจัดการประชมุผูถือหุนนี ้บรษิทัฯ ไดปฏบิตัติามแนวทางของโครงการประเมนิคณุภาพการจดัการประชมุสามญั

ผูถือหุน (AGM Checklist) ท่ีจัดทําข้ึนโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เพ่ือใหการจัดงานมีมาตรฐานเปนไปตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการ ดังนี้

 1.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน  

โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ขอมูลประกอบการ

พิจารณาระเบยีบวาระ พรอมความเหน็ของคณะกรรมการในแตละวาระ ทีร่ะบไุวในหนังสอืเชญิประชมุผูถือหุน หรอื

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

 1.2 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ทางไปรษณียใหผูถือหุน

  รับทราบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ตามที่กฎหมายกําหนด (พรบ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2551 มาตรา 1175) พรอมทั้ง เผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมประจําป 2559 

บนเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไดแจงขาวผานระบบขาวของตลาด

  หลกัทรพัยฯ วาบรษิทัฯ ไดเผยแพรเอกสารการประชมุตามท่ีกลาวมาขางตน บนเว็บไซตของบรษิทัฯ ที ่www.harn.co.th

  ทั้งในรูปแบบที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลา ไมนอยกวา 30 วัน เพื่อใหผูถือหุน

สามารถเขาถึงขอมลูไดสะดวก รวดเรว็ และไดมเีวลาในการศกึษาพิจารณาขอมลูเปนการลวงหนา เพ่ือนาํมาใชตดัสนิ

ใจในการลงมติ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดประกาศคําบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพขาว
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หุน กอนวันประชุม ไมนอยกวา 7 วัน เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 วันทําการ ตั้งแตวันที่ 5 - 8 เมษายน 2559 และวันที่

  25 - 27 ตุลาคม 2559 ตามลําดับเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบคําบอกกลาวและเตรียมตัวมารวมประชุม

 1.3 กอนวันประชมุบรษิทัฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเหน็ ขอเสนอแนะ ขอซกัถามไดลวงหนากอนวันประชมุ 

โดยจะกําหนดหลกัเกณฑการสงคาํถามลวงหนาใหชดัเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนงัสอืเชญิ

ประชุมผูถือหุน รวมทั้งจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบนเว็บไซต ของบริษัทฯ ดวย

 1.4 ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชมุดวยตนเอง บริษทัฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉนัทะใหกรรมการ

อสิระหรอืบคุคลใดๆ เขารวมประชมุแทนตนได โดยใชหนังสอืมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัฯ ไดจดัสงไปพรอม

กับหนงัสอืเชญิประชมุ พรอมทัง้จะเสนอชือ่กรรมการอสิระอยางนอย 1 คน เปนทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถือหุน

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนในวันประชุมผูถือหุน

 2.1 บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และใชสถานที่

  จดัประชมุท่ีสะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชมุ โดยเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบยีนกอนเวลาประชมุ 1 ชัว่โมง 

และแมจะพนเวลาลงทะเบยีนแลว กยั็งเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีประสงคจะเขารวมประชมุ สามารถลงทะเบยีนไดโดย

ไมเสยีสทิธิ และมกีารจดัเจาหนาทีต่อนรบัและใหขอมลูในการตรวจเอกสารและลงทะเบยีนเพ่ือเขารวมประชมุ และ

มีการจัดเตรียมของวางและเครื่องดื่มไวรับรองผูถือหุนอยางพอเพียง

 2.2 นําระบบบารโคดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียน มาใชในการลงทะเบียนและการลงคะแนน

เสียงเพื่อความถูกตอง สะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง

 2.3 บริษัทฯ ไดจัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพ่ือความสะดวกในการลงและนับ

คะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนํามารวมกับคะแนนเสียงที่ไดลงไวในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือรวม

คะแนนและประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม

 2.4 บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ ท่ีมีลักษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนยอมมี

สิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ตลอดจนแสดงความคิด

เห็นตางๆ ไดอยางอิสระ

 2.5 เมือ่ถึงเวลาเริม่ประชมุ กรรมการเขารวมประชมุอยางพรอมเพรียง รวมทัง้ผูบริหารระดบัสงู ตลอดจนผูสอบบญัช ีและ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ โดยกอนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมไดเชิญนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เลขานุการ

บริษัท เปนผูชี้แจงหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่จะตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ

 2.6 บรษิทัฯ จะระบกุารมสีวนไดเสยีของกรรมการไวในหนังสอืเชญิประชมุ และในการประชมุผุถือหุน หากกรรมการทาน

ใดมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบกอน

การพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียนั้นจะไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ

 2.7 บรษิทัฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาท่ีเปนสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีง เพ่ือความโปรงใสในการดาํเนิน

การ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
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 2.8 สนบัสนนุใหผูเขารวมประชมุสามารถใชสทิธิในการดแูลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซกัถาม แสดงความคดิเหน็

  ใหขอเสนอแนะและออกเสยีงรวมกันตัดสนิใจในเร่ืองทีสํ่าคญัตางๆ ทีอ่าจมผีลกระทบตอบริษทัฯ ในทีป่ระชมุผูถือหุน

  เชน การแตงตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเปนกรรมการอสิระ การอนมุตัผิูสอบบญัช ีการจดัสรร

เงินปนผล การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับ บริคณหสนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ 

เปนตน

3. การดําเนินการหลังวันประชุมผูถือหุน

 3.1 บรษิทัฯ ไดเปดเผยมตทิีป่ระชมุผูถอืหุนพรอมผลการลงคะแนนเสยีงในวันทาํการถัดไปจากวนัประชมุสามญัผูถือหุน 

โดยแจงเปนจดหมายขาวไปยังตลาดหลกัทรพัยฯ ผานระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure 

(ELCID) ของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (ตลท.) และเปดเผยไวในเว็บไซตของบรษิทัฯ (www.harn.co.th) ดวย

 3.2 บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันหลังวัน

ประชุมตามขอกําหนดของ ตลท. และเผยแพรบันทึกรายละเอียดการประชุมอยางครบถวนเหมาะสมตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย บันทึกรายงานการประชุม และขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระอยางละเอียด 

ใหผูถือหุนรับทราบบนเว็บไซตบริษัทฯ (www.harn.co.th)

 บรษิทัฯ ไดรบัคะแนน 94.75 คะแนน จากการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถือหุนในโครงการประเมนิคณุภาพ

การจัดประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklists) ประจําป 2559 ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และจะนําขอเสนอ

แนะและความคิดเห็นที่ไดรับจากผูถือหุนในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน มาพิจารณาและหาแนวทาง

การปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนอยางตอเนื่องตอไป 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of 
    Shareholders)

 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือรายยอย 

ผูถือหุนที่เปนผูบริหาร หรือไมเปนผูบริหาร ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังนี้

1. การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน

 1.1 บริษัทฯ แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และเผยแพรผานทางเว็บไซต(www.harn.co.th) ของบริษัทฯ อยางนอย 28 วันกอนวันประชุมผูถือหุน

 1.2 กอนการดําเนินการประชุมแตละครั้ง เลขานุการบริษัทจะชี้แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม 

ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติใน

แตละวาระ
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2. การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย

 2.1 บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนให

ชดัเจนเปนการลวงหนา เพ่ือแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณาเพ่ิมหรอืไมเพ่ิมวาระทีผู่ถือหุน

  สวนนอยไดเสนอมา

  คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออก

เสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเปนการถือหุนอยางตอ

เน่ืองนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครอง

หุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิทําหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระการ

ประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนได การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนนั้น ผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงค 

และรายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอ พรอมขอมูลท่ีเปนประโยชนประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ ไดเปดเผยหลัก

เกณฑและวิธีการบนเว็บไซตบริษัทฯ หมวด Corporate Governance / Corporate Governance Principles 

  ขอเสนอทีจ่ะไดรบัการบรรจเุปนวาระการประชมุสามญัผูถือหุน กรรมการอสิระ จะเปนผูพิจารณากลัน่กรอง และนาํ

เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม โดยใหถือวาความ

เห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด 

 2.2 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ ลวงหนา 3-4 

เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับ

การเสนอชื่อ

  คณุสมบตัขิองผูถือหุนท่ีจะเสนอชือ่บคุคลใหเขารบัการพิจารณาเพ่ือดาํรงตาํแหนงกรรมการดงักลาวขางตน เปนไป

ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือ

หลายคนซึง่ถือหุนและมสีทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัไดไมนอยกวารอยละหาของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิทั 

และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอชื่อดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และ

ตองถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้งให

ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

  บคุคลทีจ่ะไดรบัการเสนอชือ่ใหเขารบัการพิจารณาเพ่ือดาํรงตาํแหนงกรรมการบรษิทั ตองมคีณุสมบตัคิรบถวนตาม

  พระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจาํกัด พระราชบญัญัตหิลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ตลอดจนระเบยีบของสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และขอบงัคบับรษิทัฯ  รวมทัง้มคีณุสมบตัอิืน่ๆ ตามท่ีบรษิทัฯ กําหนด ไดแก มคีวามรูความสามารถ ความเชีย่วชาญ

และประสบการณท่ีสามารถเอ้ือประโยชนและเหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ มปีระวัตกิารทํางานทีด่ ีมคีวาม

เปนอสิระ ปฏิบติัหนาท่ีกรรมการดวยความซือ่สัตย มคีณุธรรม จริยธรรม และสามารถเขาประชมุคณะกรรมการอยาง

สมํ่าเสมอ เปนตน
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  รายชือ่บุคคลใดทีจ่ะไดรบัการเสนอชือ่คดัเลอืกเปนกรรมการบรษิทัน้ัน กรรมการอสิระจะพิจารณากลัน่กรองและนาํ

เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกท่ีประชุมผูถือหุนหรือไม โดยใหถือวาความ

เห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด

 2.3 เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน

 2.4 บรษิทัฯ ไมมนีโยบายทีจ่ะเพ่ิมวาระการประชมุในท่ีประชมุโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา โดยไมจาํเปน โดย

เฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูล

ประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ รวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน 

3. การปองกันการใชขอมูลภายใน

 บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแกตนเอง

หรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยบริษัทฯ ไดกําหนด

แนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนสวนตนเปน

คําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะ

ตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใช

ความลบั และ/หรอืขอมลูภายในของบรษิทัฯ อนักอใหเกดิความเสยีหายตอบรษิทัฯ ไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม นอกจากน้ี

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานท่ีอยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูลดังกลาวกอนเปดเผย

สูสาธารณชน และหามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส บุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 1 เดือน 

กอนมกีารเปดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํป และหลงัการเปดเผยขอมลูดงักลาวอยางนอย 3 วนัทาํการ

 บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช หรือนําไป

เปดเผยจนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การ

ตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก 

แลวแตกรณี เปนตน

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ไดใหขอมลูแกกรรมการ และผูบรหิารเก่ียวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลกัทรพัยของบริษทัฯ

และบทกําหนดโทษตาม พระราชบญัญัติหลกัทรพัยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลกัทรพัย

แหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเปนของ

ตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 30 

วัน นับแตวันท่ีไดรบัการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงกรรมการหรอืผูบรหิารในบรษิทัฯ รวมท้ังเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการถือครอง

หลักทรัพยของบริษัทฯ ตองแจงใหบริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาว ตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อใหเปน

ไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพรตอสาธารณะตอไป

4. การมีสวนไดเสียของกรรมการ

 4.1 บรษิทัฯ ไดยึดหลกัการในการปฏิบตัติอผูถอืหุนอยางเทาเทยีมกัน และไดกําหนดแนวทางการจดัการเร่ือง การมสีวน

ไดเสยีอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบรษิทัฯ กับผูมสีวนไดเสยี 
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หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น จะตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบโดยทันที 

และในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือพิจารณาเรือ่งน้ันๆ กรรมการจะตองรายงานการมสีวนไดเสยีอยางนอย

กอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย

 4.2  บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพ่ือมิใหกรรมการหรือผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของ เขารวมกระบวนการ

ตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกรรมการซึ่งมีสวน

ไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)

 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน ผูบริหาร

และพนักงานของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เปนตน โดย

บรษิทัฯ ตระหนกัดวีาการสนบัสนนุและขอคิดเหน็จากผูมสีวนไดเสยีทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดาํเนนิงานและการพัฒนา

ธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวได

รับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามแนวทาง

ดังตอไปนี้

ผูถือหุน  : บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และพยายามที่

จะพัฒนากิจการใหเจรญิเตบิโตกาวหนา มผีลประกอบการท่ีด ีเพ่ือสรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให

กับการลงทนุของผูถือหุนและผูลงทุนอยางตอเนือ่งและย่ังยืน บรษิทัฯ ยึดหลักการปฏบิตัติอผูถือหุน

อยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย

สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอ

ผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม รวมทั้งบริษัทฯ จะนําเสนอ

รายงานสถานภาพของบรษิทัฯ ผลประกอบการ ฐานะขอมลูทางการเงนิ การบญัช ีและรายงานอืน่ๆ 

โดยสมํา่เสมอ และครบถวนตามความจริง โดยจะแจงให ผูถอืหุนทกุรายทราบถึงแนวโนมในอนาคต

ของบรษิทัฯ ทัง้ดานบวกและดานลบ ซึง่ตัง้อยูบนพ้ืนฐานของความเปนไปไดมขีอมลูสนับสนุน และ

มีเหตุผลอยางเพียงพอ และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื่น โดยใชขอมูลของบริษัทฯ

    ซึง่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน หรือดาํเนนิการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

    ผลประโยชนกับองคกร

ลูกคา   : บรษิทัฯ ตระหนกัถึงความพึงพอใจของลกูคาเปนสาํคญั จงึไดนาํมาตรฐาน ISO9001 : 2008 เขามา

ใชในองคกร โดยไดกาํหนดนโยบายคุณภาพไววา เราจะสรางความประทบัใจใหลกูคา ดวยบรกิาร

ท่ีรวดเร็ว เนนสินคาคุณภาพ พรอมพัฒนาบุคลากร ดวยการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยาง

    ตอเนื่อง

คูคาและ/หรือเจาหนี้ : บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรางความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือเจาหน้ี ดําเนินธุรกิจ

    บนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้อยาง

เสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน โดย

จะไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคา และ/หรือเจาหนี้ กรณีที่มีขอมูลวามีการดําเนินการที่ไม
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สุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ เพื่อรวมกันแกปญหาอยางรวดเร็ว

และยุติธรรม และปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ที่ทีตอคูคา และ/หรือเจาหนี้อยางเครงครัด กรณีที่ไม

สามารถปฏิบัติตามได ตองรีบแจงใหคูคา และ/หรือเจาหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแกไข 

คูแขง   : บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกติกาการแขงขันที่

ยุติธรรม ไมแสวงหาขอมลูทีเ่ปนความลบัของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสจุรติหรอืไมเหมาะสม 

โดยจะปฏิบติัภายใตกรอบกตกิาของการแขงขันท่ีด ีไมพยายามทาํลายชือ่เสียงของคูแขงทางการคา

ดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากความจรงิ ไมละเมดิความลบั หรอืลวงรูความลบัทางการ

คาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล

เจาหนี้  : บรษิทัฯ ปฏิบติัตามสญัญา ขอตกลง และเงือ่นไขท่ีมตีอเจาหน้ีอยางเครงครดั โปรงใส รายงานฐานะ

ทางการเงินของบริษัทฯ แกเจาหนี้ดวยความซื่อสัตย ถูกตอง และตรงเวลาอยางสมํ่าเสมอ และใน

กรณีที่จะไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะรีบแจงและเจรจากับเจาหนี้เปนการลวงหนา เพ่ือรวม

กันหาแนวทางแกไขและปองกันมิใหเกิดความเสียหาย

พนักงาน  : บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีสวนชวยสงเสริม

และผลักดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแล

พนักงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มี

โอกาสทีจ่ะพัฒนาความกาวหนา รวมทัง้มสีภาพการทาํงานทีป่ลอดภยัและถูกสขุอนามยั โดยจะให

มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย และขอบงัคบัตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครดั จดัใหมสีภาพ

แวดลอมในการทํางานทีด่ ีและปลอดภัยตอชวิีตและทรัพยสนิของพนกังาน ปฏิบตัติอพนกังานดวย

ความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหผล

ตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน การพิจารณาการแตงต้ังและการโยกยาย รวมท้ังการใหรางวัล

และการลงโทษ กระทาํดวยความเปนธรรม โดยคาํนงึถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสม

    ของพนักงานนั้นเปนเกณฑ ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาส

อยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความ

มัน่คงในหนาทีก่ารงานของพนักงาน หรอืคกุคาม และสรางความกดดนัตอสภาพจติใจของพนักงาน 

พนกังานมสีทิธิในการรองเรียนกรณีทีไ่มไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการทีกํ่าหนด 

รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค

ภาครัฐ  : บรษิทัฯ ดําเนินธุรกิจเพ่ือการเสรมิสรางและพัฒนาความเจรญิกาวหนาของประเทศ โดยยึดถือปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบงัคับและกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวของและเปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจ

ทั่วไป

ชุมชน สังคม : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติ

และสิ่งแวดลอม  ตามมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และส่ิงแวดลอมอยางถูก

ตองเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสราง

จติสาํนกึในเรือ่งความรบัผดิชอบตอสงัคม และสิง่แวดลอมใหเกิดข้ึนในหมูพนักงานทุกระดบัอยาง

ตอเนือ่ง คืนกําไรสวนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมสีวนสรางสรรคสงัคม สิง่แวดลอม และคณุภาพชวิีตของ

ประชาชน ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณ
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ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกํากับดูแล ใหความสําคัญกับกิจกรรมของ

ชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัทฯ ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูล

ที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใสผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและ

นาเชือ่ถือ โดยบรษิทัฯ ไดเผยแพรขอมลูสารสนเทศของบรษิทัฯ ตอผูถอืหุน นกัลงทนุ และสาธารณชนผานชองทางและสือ่การ

เผยแพรขอมลูตางๆ ของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยและบนเว็บไซตของบรษิทัฯ รวมถึงมกีารจดัทาํแบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจําป 

งบการเงินดงักลาวจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชนโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและ

ถือปฏิบตัอิยางสมํา่เสมอ รวมท้ังมกีารเปดเผยขอมลูอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงนิ ซึง่ในการนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ

จะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ

 ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น  บริษัทฯ ยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาว

ยังมีไมมากนัก แตไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมท้ังนักวิเคราะห และ

ภาครัฐที่เกี่ยวของ

1. การเปดเผยขอมูล

 1.1 บรษิทัฯ ดแูลใหการเปดเผยขอมลูท่ีมผีลตอการตัดสนิใจของผูลงทุนและผูมสีวนไดเสยีกับบริษทัฯ ใหมคีวามถูกตอง 

ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของผูลงทุน ทั้งการรายงาน

ขอมลูทางการเงนิและขอมลูท่ัวไป ตามหลกัเกณฑของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย 

และตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมลูอืน่ๆ ทีส่าํคญัท่ีมผีลกระทบตอราคาหลกัทรพัยของบรษิทัฯ ซึง่

ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ

 1.2 บริษัทฯ จัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง 

และนโยบายเก่ียวกับการดแูลสิง่แวดลอมและสงัคมโดยสรปุ และผลการปฏิบตัติามนโยบายดงักลาว รวมทัง้กรณีท่ี

ไมสามารถปฏบิตัติามนโยบายดงักลาวได พรอมดวยเหตผุล (ถาม)ี ในรายงานประจาํป และบนเว็บไซตของบรษิทัฯ

 1.3 คณะกรรมการมกีารรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนิ โดยไดแสดงควบคูกับรายงาน

ของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัทฯ

 1.4 บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) 

เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด

ขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสไดดีย่ิงข้ึน นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขใน

งบการเงิน
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 1.5 บริษัทฯ เปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ

 1.6 บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุมและ

จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และความเห็นจากการทําหนาที่ รวมถึงการฝกอบรม

และพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจําปของบริษัทฯ

 1.7 บรษิทัฯ เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบรหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ท่ีสะทอนถึงภาระหนาท่ี 

และความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึงจํานวนเงินคาตอบแทนที่

กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย (ถามี) ในรายงานประจําปของบริษัทฯ

2. ขอมูลขั้นตํ่าที่เปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 นอกจากการเผยแพรขอมลูตามเกณฑทีกํ่าหนด และผานชองทางของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย แบบแสดงรายการ

ขอมลูประจาํป (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปแลว  บรษิทัฯ จดัใหมกีารเปดเผยขอมลูท่ีเปนปจจบุนัเปนภาษาองักฤษผาน

ชองทางอื่นอยางสมํ่าเสมอดวย เชน เว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้

 1. วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ

 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

 3. รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร

 4. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งฉบับปจจุบันและของปกอนหนา

 5. แบบ 56-1 และรายงานประจําป ที่สามารถใหดาวนโหลดได

 6. ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือสื่อตางๆ

 7. โครงสรางการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม

 8. โครงสรางกลุมบริษัทฯ รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา และ Special Purpose Enterprises/ Vehicles 

(SPEs/SPVs) (ถามี)

 9. กลุมผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและ

มีสิทธิออกเสียง

 10. การถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญผูบริหารระดับสูง

 11. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน

 12. ขอบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี)

 13. นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

 14. นโยบายดานบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ

 15. กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

 16. กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ

 17. จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ 

 18. ขอมลูตดิตอหนวยงาน  หรอืบคุคลท่ีรบัผดิชอบงานนกัลงทุนสมัพันธ  เชน ชือ่บคุคลท่ีสามารถใหขอมลูได หมายเลข

โทรศัพท 
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3. นักลงทุนสัมพันธ

 ผูบริหารของบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพบปะ ใหขอมูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูถือหุน

นักลงทุน นักวิเคราะห และนักขาว อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหกลุมคนดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯ ที่มีความถูกตอง 

ครบถวน โปรงใส และทันตอเหตกุารณ ไดอยางเทาเทยีมกัน โดยเฉพาะขอมลูสาํคญัทีจ่ะมผีลกระทบตอราคาหลกัทรพัยของ 

บริษัทฯ สามารถนําขอมูลเหลานั้นไปตัดสินใจในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในป 2559 บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนํา

เสนอขอมูลทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้

 1. นําเสนอขอมูลในงานบริษัทฯ จดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย mai วันที่ 16 มีนาคม 

2559 และงาน mai Forum 2016 ซึ่งจัดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

 2. การใหขอมลูและตอบขอซกัถามของผูลงทนุ และสือ่มวลชนทีต่ดิตอทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกสที ่wirat.s@harn.co.th

  และทางโทรศัพท 02 203 0868

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of 
    Directors)

 คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทสาํคญัในฐานะเปนตวัแทนของผูถอืหุน ในการกําหนดวสิยัทัศน พันธกจิ แผนกลยุทธ และ

งบประมาณใหฝายจัดการดําเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการดําเนินงานของฝาย

จัดการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดมอบหมายไว ดวยความยุติธรรม โปรงใส สอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับและนโยบาย

ตางๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนดวยกระบวนการที่โปรงใส 

ทุกทานจงึตองเปนผูท่ีมคีวามรูความเชีย่วชาญและประสบการณทีส่ามารถเอือ้ประโยชนใหแกบรษิทัฯ มคีวามทุมเท ใหเวลา

อยางเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาที่ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลใหมีระบบงานท่ีให

ความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ไดดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมายและมีจริยธรรม และตองเปน

อิสระจากฝายจัดการของบริษัทฯ โดยจัดใหมีระบบแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ

ที่ชัดเจน

 ในป 2559 บรษิทัฯ จดัใหมกีารประชมุเชงิปฏิบตักิาร Booster Workshop ตัง้แตเดอืนธันวาคม 2558 ตอเนือ่งจนถึงเดอืน

พฤษภาคม 2559 โดยเชิญที่ปรึกษาผูมีความรูและประสบการณมาใหคําแนะนําในการวางแผนและกําหนดการวัดผลงาน

รวมกันในสายงานและผูบริหารระดับสูง เพื่อบรรลุวิสัยทัศนและสรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง

1.  คณะกรรมการบริษัท

 1.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในดานทักษะ ประสบการณ 

ความสามารถเฉพาะดานทีเ่ปนประโยชนตอบริษทัฯ โดยเปนผูมบีทบาทสาํคญัในการกําหนดนโยบายและภาพรวม

ขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และ

มติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ภายใตจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  รวมทั้งการกํากับ

ดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่ไดกําหนดไว และกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน ซึ่งโครงสรางกรรมการตองมีกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน  
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ที่มีประสบการณ ในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยางนอยอีก 

1 คน ที่มีประสบการณดานบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการเปดเผยนโยบายในการกําหนด

องคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว  รวมถึงจํานวนปของการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ ของกรรมการ

แตละคนในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 1.2 คณะกรรมการบรษิทั มจีาํนวนกรรมการเพียงพอท่ีจะกํากับดแูลธุรกิจของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดวยบคุคล ท่ีมคีวามรู 

ประสบการณ และความสามารถทีเ่พียงพอท่ีจะปฏบิตัหินาทีไ่ดอยางมปีระสทิธิภาพ  โดยตองมจีาํนวนกรรมการรวม

กันไมนอยกวา 5 คน ตามกฎหมาย และมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให

มกีารถวงดลุระหวางกรรมการทีไ่มเปนผูบรหิารกับกรรมการทีเ่ปนผูบรหิาร โดยปจจบุนั (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 10 คน ประกอบดวย กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 6 คน (ในจํานวนนี้เปนกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 คน) และกรรมการที่เปนผูบริหาร 4 คน ประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหาร 1 

คน กรรมการผูจัดการ 2 คน และผูชวยกรรมการผูจัดการ 1 คน  

 1.3 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ มีสัดสวนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเปน

จํานวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทฯ กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็น

เกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ  ทําใหเกิดการถวงดุลในการ  ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ 

ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ท้ังน้ี กรรมการอิสระของ 

บริษัทฯ ทั้ง 4 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งจํานวนกรรมการอิสระและจํานวนกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกาํหนดไว ใหมี

กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหมีจํานวนกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน 

รวมท้ังกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทกุทานมคีณุสมบตัเิปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของทุกประการ

 1.4 คณะกรรมการบริษัท เปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง

 1.5 คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายใหมจีาํนวนกรรมการทีไ่มไดเปนกรรมการอสิระใหเปนไปตามสดัสวนอยางยุตธิรรม

ของเงินลงทุนของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ

 1.6 การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ และขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ ท้ังน้ีจะตองมีความ

โปรงใสและชดัเจนในการสรรหากรรมการใหดาํเนินการผานกระบวนการกํากับดแูลกิจการ และการพิจารณาจะตอง

มปีระวัตกิารศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชพีของบคุคลนัน้ๆ โดยมรีายละเอยีดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน

ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน

  ตามขอบังคับของบรษิทัฯ กําหนดไววาในการประชมุสามญัประจาํปทกุคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตาํแหนงอยาง

นอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียง

ที่สุดกับสวน 1 ใน 3  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับ

สลากวาผูใดจะออก สวนปหลงัๆ ตอไปใหกรรมการทีอ่ยูในตาํแหนงนานท่ีสดุเปนผูออกจากตาํแหนง กรรมการผูออก

จากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได  
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 1.7 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัทฯ กรรมการที่พนจากตําแหนง อาจไดรับเลือก

เขามาดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระนั้น 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดเปนนโยบายวา สําหรับผูที่ไดดํารงตําแหนงกรรมการอิสระตอเน่ืองมาแลวเปนระยะ

เวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนความเปนอิสระที่แทจริงของกรรมการอิสระผูนั้น 

เปนประจําทุกๆ ป

 1.8 คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแบงอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการ

บรหิารงานประจาํวันออกจากกันอยางชดัเจน โดยประธานกรรมการบรษิทั ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร และกรรมการ

ผูจัดการ ถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร ไมไดเปน

บคุคลเดยีวกัน เพ่ือใหเกิดความชดัเจนในดานความรบัผดิชอบระหวางการกําหนดนโยบาย  การกํากับดแูลและการ

บรหิารงานประจาํ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาท่ีความรบัผดิชอบระหวางคณะกรรมการบรษิทั กับผูบรหิาร

อยางชดัเจน และมกีารถวงดลุอาํนาจการดาํเนนิงาน โดยคณะกรรมการบรษิทัทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและ

กํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ีผูบริหาร ทําหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ ในดาน

ตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการ

สนบัสนุนและคําแนะนาํในการดําเนนิธุรกิจของฝายจดัการผานทางประธานเจาหนาทีบ่ริหารอยางสมํา่เสมอ ในขณะ

ที่ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใตกรอบอํานาจที่

  ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 1.9 คณะกรรมการบริษัท กําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน ไมเกิน 5 บริษัท

  จดทะเบยีน โดยคํานงึถึงประสทิธิภาพการทาํงานของกรรมการทีด่าํรงตาํแหนงหลายบริษทั อยางรอบคอบ และเพ่ือ

ใหมั่นใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ 

 1.10 คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบขอ

บังคับของบริษัทฯ ที่วา กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหุนสวน

ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นที่ประกอบ

กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมได เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุน

ทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ในกรณีที่

  ผูบรหิารของบรษิทัฯ จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิทัอืน่ ตองไดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรหิารกอน ยกเวน 

การดํารงตาํแหนงกรรมการในองคกรการกุศลท่ีไมแสวงหากําไร ทัง้น้ี การดาํรงตาํแหนงตองไมขัดกับบทบญัญัตขิอง

กฎหมาย ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทฯ ไปอางอิง เพื่อ

สงเสริมธุรกิจภายนอก

 1.11 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัท ที่เหมาะสม

  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาที่ใหคําแนะนําดาน

กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ ในการดูแลกิจกรรมของคณะ

กรรมการบริษัท รวมท้ัง ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยไดเปดเผยคุณสมบัติและ

ประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ
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 1.12 คณะกรรมการบรษิทั ไดสงเสรมิและสนับสนุนใหเลขานุการบริษทัไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนือ่ง 

ทั้งดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดยอย

 2.1  บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย 

  คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เปนไปตามขอกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 

และตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย   คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือปฏิบตัหินาท่ี

เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ

 2.2 คณะกรรมการชุดยอย มีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ โดย

ประธานกรรมการบริษัท ไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยใดๆ เพ่ือใหการทําหนาที่ของคณะ

กรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 3.1 หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองที่สําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

เชน วิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป การควบคุมภายใน และการ

บรหิารความเสีย่ง รวมทัง้กํากับดูแลใหฝายจดัการดาํเนนิงานตามนโยบายและแผนท่ีกาํหนดไวอยางมปีระสทิธิภาพ

และประสิทธิผล 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางมีคุณภาพ และ

ถูกตองตามมาตรฐานทางบญัชทีีเ่ปนทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มกีารเปดเผยขอมลูทีส่าํคญัของบรษิทัฯ อยางโปรงใสและ

เพียงพอ โดยมฝีายบญัช ีและ/หรอื ผูสอบบญัชมีาประชมุรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงนิตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทั เปนผูรบัผดิชอบตองบการเงนิ

ของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่

ปรากฏในรายงานประจําปของบริษัทฯ

 3.2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการบรษิทั  จดัใหมนีโยบายการกํากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ เปนลายลกัษณอกัษร และใหความเห็นชอบ

นโยบายดังกลาวตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ มีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจถึงนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการที่ดีใหถูกตองตรงกัน เพื่อสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้ คณะ

กรรมการบริษัท มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในป 

2559 บริษัทฯ ไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จํานวน 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน 
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3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม โดยมีนโยบายที่จะกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ 

(Code of Conduct) เปนลายลกัษณอกัษร เพ่ือใหนาํมาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังานทุกคน  

เขาใจถึงมาตรฐานดานจรยิธรรมทีบ่รษิทัฯ ใชในการดาํเนนิธุรกิจ และเปนแนวทางการปฏิบตั ิเพือ่แสดงเจตนารมณ

ในการทีจ่ะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส  มคุีณธรรม มคีวามรบัผดิชอบตอผูมสีวนไดเสยี คาํนงึถึงสงัคม และสิง่แวดลอม 

โดยผานการอบรม และการสือ่สารภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดยทีจ่รรยาบรรณดงักลาวจะสะทอนใหเห็นถงึคา

นิยม และแนวทางปฏิบัติงาน  ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กําหนดไวใน

ดานตางๆ โดยบรษิทัฯ ไดมกีารประกาศและแจงใหทกุคนรับทราบและยึดปฏิบตัอิยางเครงครดั รวมถึงใหมกีารปฏบิตัิ

ตามแนวทางดังกลาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ไดติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง

3.4 ความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการ ทํารายการ

ที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน มีแนวทางที่ชัดเจน และเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน

โดยรวมเปนสําคัญ โดยกําหนดนโยบายทีไ่มใหกรรมการ ผูบริหาร และพนกังาน รวมทั้งผูทีเ่กีย่วของกบับุคคลตางๆ

ดงักลาว แสวงหาผลประโยชนสวนตวัทีข่ดัแยงกับผลประโยชนของบรษิทัฯ และควรหลกีเลีย่งการกระทาํทีก่อใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ตอง

แจงใหบริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว โดยบุคคลดังกลาวไมมีสวนรวม

ในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกลาว  

คณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความ

ขดัแยงทางผลประโยชน ซึง่ไดมกีารพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมท้ังบริษทัฯ ไดปฏบิติัตามหลกัเกณฑ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยาง

เครงครัด ในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงดานผลประโยชน ใหเสมือนทํา

รายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และการ

เปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน โดยจะเปดเผยการทํารายการ

ไวในงบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป 

3.5 ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท  ใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติ

งานทีมี่ประสทิธิภาพ  ทัง้นี ้ระบบการควบคมุภายในเปนกลไกสาํคญัทีจ่ะสรางความมัน่ใจ ตอฝายจดัการในการชวย

ลดความเส่ียงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ โดยมกีารจดัสรรทรพัยากรอยางเหมาะสม

และบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติ

มชิอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมคีวามถูกตองนาเชือ่ถือ ชวยใหบคุลากรปฏิบตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอบงัคบั

ที่เกี่ยวของ และชวยคุมครอง เงินลงทุนของผูถือหุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการ

ของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเรื่องตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพย

ของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผล ออกจากกัน 

เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
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  คณะกรรมการบริษัท  ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความ

มีประสิทธิ์ภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ทั้ง

ดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติ

งาน  ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ  

  ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไดวาจางบคุคลภายนอกท่ีมคีวามเปนอสิระในการปฏบิตัหินาท่ี เปนผูรบัผดิชอบในการควบคมุภายใน

  ของบริษัทฯ โดยให บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทําหนาที่

ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพ่ือใหผูตรวจสอบภายใน

  ดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ ผูตรวจสอบภายใน จะรายงานผล

โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหความมั่นใจวา

ระบบทีว่างไวสามารถดําเนนิไปไดอยางมปีระสิทธิภาพ โดยจะมกีารประเมนิความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

และทบทวนระบบที่สําคัญอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ

 3.6 นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุม

  ทั้งองคกร และใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจํา

  ทกุไตรมาส และจะจดัใหมกีารทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่งอยางนอยปละ 1 ครัง้ 

และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบวา ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย

 3.7 คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเหน็ถึงความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง

ไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ

 3.8 คณะกรรมการบรษิทั จดัใหมแีนวทางดาํเนนิการทีช่ดัเจนกับผูท่ีประสงคจะแจงเบาะแส หรอืผูมสีวนไดเสยีผานทาง

เว็บไซตบริษัทฯ หรือ รายงานตรงตอบริษัทฯ โดยใหแจงเบาะแสผานกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของ 

บริษัทฯ เพ่ือสั่งการใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กําหนดไว และรายงานตอคณะกรรมการ 

บริษัท

4.  การประชุมคณะกรรมการ

 4.1 บริษัทฯ จัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละ

คนทราบกําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได

 4.2 บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกําหนดวันประชุมไว

  ลวงหนาตลอดทั้งป และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป รวมทั้งอาจ

มีประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเกิดความคลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ในแตละเดอืนจงึจดัใหมกีารประชมุคณะกรรมการบรหิาร ซึง่ทาํหนาทีต่ดัสนิใจตามอาํนาจหนาท่ีทีไ่ดรบัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทั  โดยทุกครัง้ท่ีมกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิารจะนําเรือ่งท่ีผานการ

พิจารณามาแจงใหคณะกรรมการบรษิทัทราบ เพ่ือใหสามารถกาํกับ ควบคมุ ดแูล การปฏบิตังิานของฝายจดัการได

อยางตอเนื่องและทันการณ
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 4.3  ในการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจาหนาทีบ่รหิาร จะเปนผูดแูลใหความ

เห็นชอบ และรวมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม  โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการแตละคน

สามารถเสนอเรื่องที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และถือเปนความรับผิดชอบ

ของกรรมการทุกคนที่จะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

ที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป

 4.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่จัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร

ประกอบการประชมุไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพ่ือใหกรรมการไดมเีวลาศกึษากอนลวงหนา เวนแตใน

กรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุม

ใหเร็วกวานั้นก็ได

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง เลขานุการบริษัท ไดเขารวมการประชุมดวย  โดยเปนผูบันทึกรายงาน

การประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุม

รับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมท้ังเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเก่ียวกับการประชุมตางๆ เพ่ือสะดวกในการ

สืบคนอางอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัท จะเขารวมการประชุมทุกคนทุกคร้ัง ยกเวนแตมีเหตุจําเปนซ่ึงจะแจง

เปนการลวงหนากอนการประชุม

 4.5 ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม มีหนาที่ดูแล และจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพียงพอ 

ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นท่ีสําคัญ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ

  ผูถือหุน และผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม 

  ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึง

เสยีง โดยกรรมการทีม่สีวนไดเสยีจะไมเขารวมประชมุ และ/หรอื ไมใชสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งน้ัน ถาคะแนน

เสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

  กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระ

หรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝายบริหารของบริษัทฯ ตองดําเนินการตอบขอสงสัย

  ดังกลาวอยางรวดเร็ว และครบถวนเทาที่จะเปนไปได

  ในกรณีทีก่รรมการไมเหน็ดวยกับมติทีป่ระชมุ กรรมการสามารถขอใหเลขานกุารบรษิทั บนัทึกขอคดัคานไวในรายงาน

การประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการบริษัทได

 4.6 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตามความจําเปนและเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ิมเติมในฐานะผูที่

เก่ียวของ อกีทัง้ จะไดรบัทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือสามารถนาํไปปฏิบตัไิดอยางมปีระสทิธิภาพ  รวมท้ังเพ่ือประกอบ

การพิจารณาตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนเพ่ือใหคณะกรรมการบรษิทั มโีอกาสรูจกัผูบรหิารระดบัสงู

และสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต

 4.7 คณะกรรมการบริษัท สามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู

บริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการบริษัท อาจจัด

ใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัทฯ
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 4.8 คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร สามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไมมี

กรรมการที่เปนผูบริหาร หรือฝายบริหารของบริษัทฯ เขารวมการประชุม เพ่ือเปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ 

ทั้งที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยูในความสนใจ โดยแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม 

รวมทั้งรายงานผลการประชุมใหประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบดวย ในการประชุมให

ประธานกรรมการบริษัทเปนประธานของการประชุม หากประธานกรรมการบริษัท ไมสามารถเขารวมการประชุม

ได ใหที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งทาน เพื่อทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขานุการบริษัทเปน

เลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

5. คาตอบแทน

 5.1 คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาทและ

ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน 

คณะกรรมการบรษิทัมกีารกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการทีช่ดัเจน และเสนอขออนมุตัิ

จากที่ประชุมผูถือหุนทุกป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งอยูในระดับ

ทีเ่หมาะสม เปรยีบเทียบไดกับระดบัท่ีปฏิบตัอิยูในอตุสาหกรรม  ขนาดกิจการทีใ่กลเคยีงกัน  และเพียงพอทีจ่ะจงูใจ

และรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามท่ีตองการ พรอมกันน้ี ยังพิจารณาถึงหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับเพ่ิมข้ึน สําหรับ

กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหรับตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ เปนตน

 5.2 คาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรเปนไปตามหลักการและ

นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนด และเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดย

ระดับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยูในระดับที่เหมาะสม และสอดคลองกับผลการ

ปฏบิตังิานของผูบรหิารแตละคน ผูบรหิารท่ีไดรบัมอบหมายหนาท่ีและความรบัผดิชอบเพ่ิมขึน้จะไดรบัคาตอบแทน

เพ่ิมทีเ่หมาะสมกับหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดรับมอบหมายเพ่ิมมากข้ึน อกีทัง้ตองเปนอตัราทีแ่ขงขันไดกับกลุม

ธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงผลประโยชนที่บริษัทฯ และผูถือหุนไดรับดวย

 5.3 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารท้ังหมด เปนผูประเมินผลประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป 

เพ่ือนาํไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจดัการ โดยใชบรรทัดฐาน

ที่ไดตกลงกันลวงหนาตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว และการพัฒนาผูบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเปน ผูพิจารณาใหความ

เห็นชอบผลประเมินขางตน และประธานกรรมการเปนผูแจงผลการพิจารณาใหประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ

  ผูจัดการทราบ

6. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

 6.1 คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเก่ียวของในระบบ

การกํากับดูแลกิจการของบริษัท แกกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อใหมีการปรับปรุง

การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 6.2 ทุกครัง้ท่ีมกีารแตงตัง้กรรมการใหม ฝายจดัการจะจดัใหมเีอกสารและขอมลูทีเ่ปนประโยชนตอการปฏิบตัหินาทีข่อง

กรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแกกรรมการใหม
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กรรมการบริษัทไดผานการอบรมหลักสูตรจากสถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทฯ ไทย (IOD) ดังนี้

หมายเหตุ : * ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแตงตั้งนายวสันต นันทขวาง

  นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร และดร. สุพจน เธียรวุฒิ เปนกรรมการบริษัทฯ

ELPACPRCPSFEDAP FNDACEPFSDDCPรายชื่อ

ดร. ถกล   นันธิราภากร 8/2004 228/2016     8/2005  3/2016

นายวิรัฐ   สุขชัย SET/2012 204/2015 24/2015  36/2015 14/2015   

นางสิริมา   เอี่ยมสกุลรัตน SET/2012 211/2015 24/2015      

นางวลีรัตน   เชื้อบุญชัย SET/2012 205/2015  28/2015  14/2015   

นายภาคภูมิ   วองไพฑูรย 42/2005    36/2015 14/2015   

ดร. โสตถิธร   มัลลิกะมาส 102/2013        

นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน SET/2012        

นายวสันต   นันทขวาง* 116/2015 211/2015 24/2015 28/2015     

นายธรรมนูญ   ตรีเพ็ชร* 116/2015 211/2015 24/2015 28/2015     

ดร. สุพจน   เธียรวุฒิ*  195/2014      20/2005 

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
 7.1 บรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุยอยมกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานดวยตนเอง (Self Assessment) เปนประจาํอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป

 7.2 บริษัทฯ ไดเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไวในรายงานประจําป 

ดังนี้

  1. กระบวนการประเมินตนเอง

   1.1 คณะกรรมการรายคณะ

    • คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อใหเกิดความถูกตอง ครบถวน และ

เปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนด

    • เลขานุการบริษทั เปนผูสรุปและวเิคราะหผลการประเมินประสทิธิภาพการดาํเนนิงานของคณะกรรมการ

บริษัท และรายงานผลการวิเคราะหจากการประเมินใหคณะกรรมการบริษัท

    • เลขานกุารบรษิทั นําผลวิเคราะหและความเหน็เพ่ิมเตมิจากคณะกรรมการบรษิทั ไปจดัทาํแผนเพ่ือดาํเนนิ

การปรับปรุง

 6.3 คณะกรรมการบรษิทักําหนดใหกรรมการผูจดัการรายงานเพ่ือทราบเปนประจาํถึงแผนการพัฒนา และ สบืทอดงาน 

ซึ่งกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง มีการเตรียมใหพรอมเปนแผนท่ีตอเน่ืองถึง ผูสืบทอดงานในกรณีที่ตน

  ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

 6.4 คณะกรรมการจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหารโดยใหประธานเจาหนาที่บริหารรายงานเปนประจําทุกป ถึง

สิ่งที่ไดทําไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน
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 มากกวา 90 = ดีมาก

 >80 - 90 = ดี

 >70 - 80 = คอนขางดี

 >60 - 70 = พอใช

 ตั้งแต 60 ลงมา = ควรปรับปรุง

   1.2 กรรมการรายบุคคล

    • คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อใหเกิดความถูกตอง  ครบถวน  และ

เปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแล กําหนด

    • กรรมการรายบคุคล  เปนผูประเมนิตนเอง เพ่ือแสดงความเหน็เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของกรรมการ  ความ

เปนอิสระ โครงสรางการบริหาร การพัฒนาความรู และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกร

    • เลขานุการบรษิทั เปนผูสรปุผลและวเิคราะหผลการประเมนิรายงานคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือจดัทาํแผน

พัฒนากรรมการรายบุคคล

  2. หลักเกณฑการประเมินตนเอง

   2.1 คณะกรรมการรายคณะ

    • โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  ความหลากหลายของกรรมการ  สัดสวนของ

กรรมการ  คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ

    • การประชมุคณะกรรมการ ประกอบดวย กําหนดการประชมุลวงหนาทัง้ป คณุภาพเอกสาร ความเพียงพอ

ของขอมูลตอการตัดสินใจของกรรมการ  

    • บทบาท หนาท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย การใชเวลาท่ีเพียงพอตอการพิจารณา

เรือ่งท่ีสาํคญั  รายการทีม่คีวามขัดแยงทางผลประโยชน  ระบบการควบคมุภายใน  การจดัการความเสีย่ง

    • เรื่องอื่นๆ ไดแก    

•   - ความสมัพันธกบัฝายจดัการ ประกอบดวย การเปดโอกาสใหมกีารปรกึษาหารอืรวมกัน  การเปดโอกาส

ใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา

•   - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวย ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี

และความรับผิดชอบของกรรมการ มีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะแวดลอมที่มี

ผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ แผนสืบทอดตําแหนงงาน

   2.2 กรรมการรายบุคคล

    • โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความ

เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ

    • การประชุมของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  การเขารวมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม  การ

ศึกษาขอมูลการประชุมลวงหนา

    • บทบาท  หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  ความเปนอิสระของกรรมการใน

การแสดงความเห็น ความเพียงพอในการเขารวมกิจกรรมของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและการ

จัดการความเสี่ยง การเปดเผยขอมูล

  3. การวัดผล

   หลักเกณฑการประเมินผล คิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละหัวขอทั้งหมด ดังนี้
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 ป 2559 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลการประเมินดังตอไปนี้

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง ป 2559
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 สรปุโดยรวมจากการประเมนิผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัประจาํป 2559 พบวา ผลการปฏิบติังานอยูระดบั 

ดี ขึ้นไป ยกเวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีคาเฉลี่ยรายคณะและรายบุคคล ที่รอยละ 70.85 และ 72.29 ตามลําดับ  

ซึ่งเกิดจากบริษัทฯ ปรับปรุงโครงสรางการปฏิบัติงานภายใน ทําใหขาดความตอเน่ืองในการพิจารณาปจจัยความเส่ียงที่มี

ผลกระทบ รวมถึงการพัฒนากรรมการบริหารความเสี่ยง  อยางไรก็ดีในเดือนพฤศจิกายน 2559  บริษัทฯ จึงขออนุมัติจาก

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 แตงตั้ง ดร. สุพจน เธียรวุฒิ เปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทานเปน

ผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ ในการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และสามารถใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองตอทิศทางกลยุทธ

ของบริษัทฯ 

8. จรรยาบรรณทางธุรกิจ

 ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ บรษิทัฯ ยึดมัน่แนวทางการบริหารงานตามหลักคณุธรรม จรยิธรรม สรางความนาเชือ่ถือ

ในการบรหิารจัดการ ดวยยึดหลกัการปฏิบติัตอผูมสีวนไดสวนเสยีกับองคกรดวยความเปนธรรม รวมถึงการมรีะบบการตรวจ

สอบทั้งภายในและภายนอกที่เปนมาตรฐาน 

 ทัง้นีเ้พ่ือใหการดําเนนิงานขององคกรดําเนินไปอยางมปีระสทิธิภาพ บรรลตุามวตัถุประสงคและเปาหมายทีว่างไว รวมถึง

มีแนวทางในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปรงใส และความซื่อสัตยสุจริต  บริษัทฯ จึงไดกําหนด

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติในการทํางาน ดังนี้

 1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

 2. การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย

 3. ความขัดแยงทางผลประโยชน

 4. การรักษาขอมูลอันเปนความลับของบริษัทฯ

 5. การรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ

 6. การรับของขวัญ ของกํานัล และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

 7. การใชสิทธิ์ทางสังคมและการเมือง

 8. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียดวยความเปนธรรม

 9. การจัดซื้อ

 10. การเคารพหลักสิทธิ์มนุษยชนสากล

 11. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของ และการเคารพวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี

 12. การเปนกลางทางการเมือง

 13. การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน

 14. การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด

 15. ความขัดแยงทางผลประโยชน

 16. รายการที่เกี่ยวของกัน

 17. การรักษาความลับและการใชขอมูลภายใน

 18. การสื่อสารทางการตลาด
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 19. ทรัพยสินทางปญญา

 20. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 21. การลงโทษทางวินัย

9. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

 บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจ ดวยความรับผิดชอบอยางมีเหตุผล เปนธรรม สุจริต โปรงใส มีอิสระ รับผิดชอบตอ

สงัคมและผูมสีวนไดสวนเสยีทุกกลุมตามหลกัการกํากับดแูลกิจการทีดี่และหลักการสากล เพ่ือสรางความเช่ือม่ันแกผูมสีวนได

สวนเสียทุกกลุมและสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืน

 บริษัทฯ ตระหนักวาการคอรรัปชั่นเปนอุปสรรคสําคัญตอการบรรลุเปาหมายดังกลาว รวมทั้งยังเปนอุปสรรคสําคัญใน

การพัฒนาการแขงขนัอยางเปนธรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ เพ่ือใหบรรลเุจตนารมณดงักลาว 

บริษัทฯ จึงจัดทํานโยบายการตอตานคอรรัปชั่นพรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจน

มาตรการในการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

 9.1  คํานิยามตามนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น

  การคอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การกระทําการใดๆ ไมวาจะเปนการนําเสนอ (offering) การใหคํามั่นสัญญา 

(promising) การขอ (soliciting) การเรียกรอง (demanding) การใหหรือรับ (giving or accepting) ทรัพยสินหรือ

ผลประโยชนอืน่ใด กับเจาหนาทีข่องรฐัหรอืบคุคลอืน่ใดทีท่าํธุรกิจกับบริษทัฯ  ไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม เพ่ือให

บุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทาง

ธุรกิจ ยกเวนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือจารีตทางการคา ใหกระทําได 

 9.2  นโยบายการตอตานคอรรัปชั่น

  บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจ ดวยความรับผิดชอบอยางมีเหตุผล เปนธรรม สุจริต โปรงใส มีอิสระ รับผิดชอบ

ตอสงัคมและผูมสีวนไดสวนเสยีทุกกลุมตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดแีละหลกัการสากล เพ่ือสรางความเชือ่มัน่

  แกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมและสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืน

  บรษิทัตระหนักวาการคอรรปัชัน่เปนอปุสรรคสาํคญัตอการบรรลเุปาหมายดงักลาว  รวมทัง้ยังเปนอปุสรรคสาํคญัใน

การพัฒนาการแขงขนัอยางเปนธรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  เพ่ือใหบรรลเุจตนารมณ

ดังกลาว บริษัทฯ จึงจัดทํานโยบายการตอตานคอรรัปชั่นพรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ แนวทาง

ปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

 หนาที่ความรับผิดชอบ

 1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุน

การตอตานคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมั่นในไดวา ฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญตอนโยบาย

  ดังกลาว 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ

ควบคมุภายใน ระบบบรหิารความเสีย่ง เพ่ือใหมัน่ใจวา เปนไปตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานของตลาดหลักทรพัย 

มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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3. ผูบริหาร มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบและใหมีการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตาน

คอรรัปชัน่เพื่อสือ่สารไปยงัพนกังานและผูทีเ่กีย่วของทกุฝาย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ

ตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการตอตานคอรรัปชั่นและหลักการ

กํากับดูแลกิจการ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

2. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน จะไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับการกระทําที่เขา

ขายการคอรรัปชั่นโดยตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่ตองรับผิดชอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือผานชอง

ทางการรายงานที่กําหนดไว และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ

3. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรม และความคุมครองตอพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับกิจกรรม

ของบริษัทฯ โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบ

4. ผูที่กระทําการคอรรัปชั่นเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ

ที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว และอาจจะตองโทษทางกฎหมาย

5. บริษัทฯจะสื่อสารนโยบายและมาตรการตอตานคอรรัปชั่นรวมทั้งแจงวิธีการในการแจงเบาะแส ขอรองเรียนหรือ

ขอเสนอแนะภายในบริษัทฯ ผานทางสื่อตางๆ เชน ปายประกาศ การกระจายเสียง การปฐมนิเทศพนักงานและ

กรรมการ ระบบอินทราเน็ต เปนตน เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการนํานโยบายน้ีเขาไปปฏิบัติ และสรางเปน

วัฒนธรรม

6. กรรมการ ผูบรหิารและพนกังานจะหลกีเลีย่งการใหหรอืการรบัของขวัญและ/หรอืของกํานัล ทรพัยสนิ ประโยชนอืน่ๆ

ตลอดจนการรบัรองหรอืรบัเลีย้ง ซึง่มมีลูคาเกินปกตวิิสยั ระหวางผูทีเ่ก่ียวของทางธุรกิจกับบริษทัฯ หรือจากผูอืน่ เพ่ือ

มใิหเกิดชองทางทจุรติหรอืเกิดความไมเปนธรรมตอผูเก่ียวของอืน่ๆ ตลอดจนเพ่ือใหกระบวบการจดัซือ้จดัจางเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

มาตราการการรองเรียนและแจงเบาะแส

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการแจงเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับ

เรือ่งราวรองเรยีน การตรวจสอบขอเท็จจรงิ และการสรปุผล รวมทัง้การใหความคุมครองผูแจงและบคุคลท่ีเก่ียวของ หรอืผูมี

สวนไดสวนเสยีทีไ่ดรบัผลกระทบหรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดรบัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบรษิทัฯ หรอืการปฏบิตัหินาท่ี

ของกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ เก่ียวกับการทาํผดิจรรยาบรรณ การทาํผดิกฎหมาย รวมทัง้พฤตกิรรมท่ีอาจ

สอถึงการทุจริต

 ท้ังนี้ผูแจงเรื่องรองเรียนสามารถแจงเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุเอกสารใหชัดเจนวาเปนเอกสารลับ เรียนประธาน

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางชองทางตอไปนี้ 
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•• จดหมาย เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
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     เลขที่ 19/18-19 RCA Block A ถนนพระราม 9  

     แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

•• อีเมล      chairac@harn.co.th 

 ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูรับเรื่องโดยตรง โดยผูแจงเบาะแสไมจําเปนตองระบุชื่อตนเองหากมีความประสงค

จะไมเปดเผย  ผูเแจงเรื่องรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมและเปนธรรม

จากบรษิทัฯ เชน ไมมกีารเปลีย่นตาํแหนงงาน ลกัษณะงาน สถานทีทํ่างาน พักงาน ขมขู  รบกวนการปฎิบตังิาน เลกิจาง หรอื 

การกระทาํอืน่ใดทีไ่มเปนธรรมบรษิทัฯ จะเก็บเรือ่งขอมลูเก่ียวกับเรือ่งรองเรยีนเปนความลบั ไมเปดเผยตอผูไมเก่ียวของ  เวน

แตที่จําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฏหมาย

 บุคคลทีเ่ก่ียวของทีไ่ดรบัทราบเรือ่งหรอืขอมลูท่ีเก่ียวของกับเรือ่งรองเรยีน จะตองรกัษาขอมลูใหเปนความลบั และไมเปด

เผยตอบุคคลอื่น เวนแตเมื่อจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฏหมาย หากมีการจงใจ ฝาฝนนําขอมูลออกไปเปดเผย 

บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฎหมาย แลวแตกรณี

 การดําเนินงานในป 2559 :

 1. บริษัทฯ ไดสงเสริมความรูในรูปแบบ การอบรม / สัมมนา เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวปฏิบัติที่ดีกับการตอตานการ

ทุจริต คอรรัปชั่นในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา โดยเชิญวิทยากร อ.ธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เพื่อ

ความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งรวมกันเสนอแนวทางแกไขและปองกันการทุจริตของ

สวนงานตางๆ โดยมีระดับผูบริหารตั้งแตผูจัดการขึ้นไป รวมกัน 43 คน

 2. คณะกรรมการบรษิทั มมีติวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ใหบรษิทัฯ ย่ืนแสดงเจตจาํนงในการเขารวม โครงการแนวรวมปฏิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC) ในเดือนมีนาคม 2560
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15. ความรับผิดชอบตอสังคม

1. นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อันเปน

องคประกอบสําคัญท่ีสงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนาของธุรกิจอยางยั่งยืน โดยบริษัทฯ ไดกําหนดความรับผิดชอบตอ

สังคมของบริษัทฯ ไวในวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และเปาหมายของบริษัทฯ ดังที่ไดแสดงไวในหมวด 1 และกําหนดเปน

พันธสัญญาดานความยั่งยืนที่วา Quality Living through Sustainable Engineering ซึ่งจะนําไปพัฒนาเปนกลยุทธดาน

ความยั่งยืนระยะยาวตอไป

 บรษิทัฯ มบีทบาทสาํคัญในการเสรมิสรางคุณภาพชวิีตและความปลอดภัยแกสงัคม ดวยการเปนผูนาํการใหบรกิารโซลูชัน่

ที่ย่ังยืนของงานระบบวิศวกรรม โดยใชความรูความเชี่ยวชาญท่ีมีในการคัดสรรผลิตภัณฑและนวัตกรรมที่นําหนามาสนอง

ความตองการ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิตของผูบริโภค ดวยสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง บริษัทฯ 

ไดปฏิบัติตามแนวทางของความรับผิดชอบตอสังคมดังนี้

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม

 ตลอดเวลาของการดาํเนนิธุรกิจ บรษิทัฯ ยึดมัน่แนวทางการบริหารงานตามหลกัคณุธรรม จริยธรรม สรางความนาเชือ่ถือ

ในการบริหารจัดการ ดวยยึดหลักการปฏิบัติ ตอผูมีสวนไดเสียกับองคกรทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา และคูแขง

ทางธุรกิจดวยความเปนธรรม บริษัทฯ สงเสริมการแขงขันทางการคาท่ีเปนธรรม เพ่ือกระตุนใหเกิดนวัตกรรม สงเสริมการ

พัฒนาสินคาและบริการใหดีขึ้น อันเปนการเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว

สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) ดูแลผลกระทบจากการกระทําของบริษัทฯ

ที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอกิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลด

ผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพตอสิทธิในทรัพยสินและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม

1. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในลักษณะที่สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับของการแขงขัน ตลอดจนใหความรวมมือกับ

เจาหนาที่ของรัฐ

2. กําหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการปองกันการเขาไปเกี่ยวของหรือสมรูรวมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการแขงขัน

3. สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันและการแขงขันที่เปนธรรม

4. สนบัสนุนการตอตานการผกูขาดและการทุมตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะตางๆ ท่ีสงเสรมิการแขงขนัท่ีเปนธรรม

5. ใสใจตอบริบททางสังคมที่อยูแวดลอมบริษัทฯ และไมฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม เชน ความ

ยากจนเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางไมเปนธรรม

สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซคุณคา

1. กําหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอมไวในนโยบายและขอปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินคา

2. สนับสนุนใหบริษัทอื่นที่เก่ียวของยอมรับและปรับใชนโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไมกอใหเกิดการแขงขันที่ไม

เปนธรรม
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 3. มีสวนรวมอยางเขมแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม

ของบริษัทที่ตนเขาไปเกี่ยวของ

 4. สงเสริมการปฏิบัติตอกันอยางเปนธรรมทั่วทั้งหวงโซคุณคาทุกคร้ังท่ีเปนไปได ท้ังในดานตนทุนและผลตอบแทน

  ในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคดานความ

  รับผิดชอบตอสังคมของทุกกิจการในหวงโซคุณคา ไดแก การดําเนินการจัดซื้ออยางเหมาะสม เชน การสรางหลัก

ประกันใหเกิดราคาที่เปนธรรมดวยเวลาสงมอบที่เพียงพอและสัญญาการคาที่มั่นคง เปนตน

 สงเสริมการเคารพสิทธิในทรัพยสิน

 1. ปฏิบัติการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพ่ือใหแนใจวาบริษัทฯ ไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายในการใชและใหสิทธิ

ใชสอยทรัพยสินตางๆ

 2. ไมเขาไปเก่ียวของกับกิจกรรมใดๆ อนัเปนการละเมดิทรพัยสนิ ไดแก การใชตาํแหนงทางการตลาดทีเ่หนือกวาในทาง

มิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา

 3. ชําระคาการใชหรือไดมาซึ่งทรัพยสินอยางเปนธรรม

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

ของผูมสีวนไดเสยี และเปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรอืขอรองเรียนการกระทําความผิดกฎหมายหรอืจรรยาบรรณผานกรรมการ

อสิระและกรรมการตรวจสอบ โดยบรษิทัฯ ไดจดัใหมกีระบวนการดาํเนินการหลงัจากมผีูแจงเบาะแส โดยใหมกีารตรวจสอบ

ขอมูลและมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยังกําหนดแนวทางในการปฏบิตังิานในหนาท่ีของ กรรมการ ผูบรหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ รวมถึง

จรรยาบรรณและภาระความรบัผดิชอบตอผูมสีวนไดเสยีตางๆ เพ่ือประโยชนในการสรางมาตรฐานดานพฤตกิรรมการปฏิบตัิ

งานของของบุคคลดังกลาวใหอยูบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตยสุจริต โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือใหกรรมการ

ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งองคกร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ

2. การตอตานการทุจริต

 การทจุรติ (Corruption) หมายถึง การใชอาํนาจทีไ่ดมาหรอืการใชทรพัยสนิท่ีมอียูในทางมชิอบเพ่ือประโยชนสวนตนหรอื

กอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอื่น การทุจริตอาจเกิดไดหลายลักษณะ อาทิ การติดสินบนเจาพนักงานดวยการ

ชักชวนการเสนอ การให หรือการรับสินบน ทั้งที่เปนเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชนทับซอน การฉอฉล การฟอกเงิน การ

ยักยอก การปกปดขอเท็จจรงิ การขดัขวางกระบวนการยุตธิรรม การคาภายใตแรงอทิธิพล การทุจรติดงักลาวมไิดหมายความ

ถึงเพียงความสัมพันธระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหวางบุคคลหรือกิจการใน

ระหวางภาคเอกชนดวยกันเองดวย

 บริษัทฯ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต การฉอโกง การหาผลประโยชนสวนตัวจากบริษัทฯ จึงไดกําหนด นโยบาย

ตอตานการทุจรติ และแนวปฏิบตัใินการดาํเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการทจุรติ และเปนแนวทางใหกรรมการ ผูบรหิาร 

และพนกังานทกุคนตองถือปฏิบตั ิและหลกีเลีย่งการกระทาํอนัมชิอบ โดยใหมกีารสอบทานการปฏิบตัติามนโยบายดงักลาว

อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
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 1. กรรมการ ผูบรหิาร และพนักงานทกุคน ตองปฏิบตัติามนโยบายตอตานการทจุรติ โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเรือ่ง

การทุจรติ ไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม ตลอดจนไมพึงละเลยหรอืเพิกเฉยเมือ่พบเหน็การกระทําท่ีเขาขายการทุจรติ

ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ

 2. ไมกระทําหรือสนับสนุนการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมทั้งควบคุมใหการบริจาค การใหของขวัญทางธุรกิจ และ

  การสนับสนุนกิจการตางๆ มีความโปรงใส และไมมีเจตนาเพื่อโนมนาวใหเจาหนาที่ภาครัฐหรือเอกชนดําเนินการไม

  เหมาะสม

 3. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล 

เพื่อปองกันการประพฤติมิชอบตางๆ

 4.  เสริมสรางใหพนักงาน คูสัญญา และคูคา ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และการตอตานการทุจริต 

 5.  ใหความรูดานการตอตานการทจุรติแกกรรมการ ผูบริหาร และพนกังาน เพ่ือสงเสริมความซือ่สัตยสุจริต และรบัผดิชอบ

  ในการปฏิบตัติามหนาทีค่วามรบัผดิชอบ โดยมกีารจดัการอบรมเรือ่งการตอตานการทุจริตใหแกพนักงานใหม ภายใน 

90 วัน นับจากวันเขาทํางาน 

 6. ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนที่ตองปฏิบัติหนาท่ีที่เก่ียวของกับ

บริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการทุจริต 

 7.  จัดใหมีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือมิใหเกิด

ชองทางทุจริต หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเกี่ยวของอื่น ตลอดจนเพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยใหหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ และ/หรือ ของกํานัล ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยจากผูที่

เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอื่น ซึ่งอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ ตลอด

จนการหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอื่น ซึ่งอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติ

งานของพนักงานของบริษัทฯ

 8. จัดใหมีชองทางการสื่อสารสําหรับแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจง หรือรายงานเหตุการณ

ทุจริต หรือเหตุการณที่นาสงสัยวาจะมีการทุจริตไดในชองตามท่ีกําหนดในประกาศของบริษัทฯ โดยมีการกําหนด

รายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้น

ผิดกฎหมาย

 9. ใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจงเร่ืองการทุจริตเก่ียวกับบริษัทฯ โดยใชมาตรการคุมครอง

  ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต

 ในป 2559 บริษัทฯ ไดสงเสริมความรูในรูปแบบสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ชื่อหลักสูตร แนวปฏิบัติที่ดีกับการตอตานการ

ทุจริต คอรรัปชั่นในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา โดยเชิญคุณธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข มาเปนวิทยากร 

เพ่ือสรางความรู ความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งรวมกันเสนอแนวทางแกไขและปองกัน

การทุจริตของฝายงานตางๆ โดยมีระดับผูบริหารตั้งแตผูจัดการขึ้นไปเขารวมสัมมนา
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 บรษิทัฯ มีแผนงานในการประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการแนวรวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนในการตอตานทจุรติ (CAC) 

ในตนป 2560 ตอไป

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความความเคารพตอชีวิตและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนทุกฝาย สงเสริมใหทุก

สวนงานของบริษัทฯ ตองปฏิบัติอยูบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติตอกันอยาง

เสมอภาค ซึ่งเปนรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1. บรษิทัฯ มแีนวทางท่ีจะสงเสรมิและกระตุนใหมกีารปฏิบตัติามหลกัการสทิธิมนษุยชนข้ันพ้ืนฐานและความเสมอภาค 

โดยไมคาํนงึถึงความแตกตางในเรือ่งสญัชาติ เชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความเชือ่ทางการเมอืง หรอืความเชือ่

ในทางอื่นใด ชาติพันธุหรือพื้นเพทางสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะ

 2. บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไปมีสวน

เกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงานเด็ก เปนตน

 3. บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซ่ึงครอบคลุมถึงการมีอิสระในการใหความ เห็นโดย

ปราศจากการแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานสื่อตางๆ รวมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสารเพื่อรับฟง

ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียอยางเสรี

4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของบริษัทฯ ที่มีสวนชวยขับเคล่ือนใหองคกรเติบโตอยาง

ย่ังยืน สรางความมั่นคงแกพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพ

ชวิีตทีด่ ีมสีภาพการจางงานท่ียุตธิรรม มสีวัสดกิารทีเ่หมาะสม มโีอกาสทีจ่ะพัฒนาความกาวหนา รวมทัง้มสีภาพการทํางาน

ที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ตามที่ไดกําหนดเปนพันธกิจไววาเราเชื่อมั่นในคุณคา และศักยภาพของพนักงาน และมุงมั่น
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ท่ีจะสรางบรรยากาศการทํางานท่ีมีความสุข กระตือรือลน มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหแกทีมงาน

ที่มีความสามารถรอบรู บนหลักการของความถูกตอง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอยางมืออาชีพโดยมี

แนวทางปฏิบัติดังนี้

 1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด

 2.  จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน

 3.  ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

 4.  ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน

 5.  การพิจารณาการแตงตั้งและการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึง

ถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเปนเกณฑ

 6. ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ

 7. หลกีเลีย่งการกระทาํใดๆ ทีไ่มเปนธรรม ซึง่อาจมผีลกระทบตอความมัน่คงในหนาท่ีการงานของพนักงาน หรอืคกุคาม 

และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน

 8.  พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด

 9.  รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค

 บรษิทัฯ ใหความสาํคัญในการสือ่สารกับพนักงาน โดยไดจดัการประชมุใหญพนกังานประจาํป เพ่ือเปนโอกาสใหผูบรหิาร

ระดบัสงูไดถายทอดวสิยัทัศน พันธกิจ และกลยุทธแกพนกังานทกุระดบัในองคกร และไดกําหนดคานยิมองคกร เพ่ือเปนคณุคา

รวมใหพนกังานในการปฏิบติังานสูเปาหมายท่ีตัง้ไว บริษทัฯ เชือ่วาการสรางความมัน่คงในอาชพีของพนกังานในองคกร การ

ดูแลใหมีชีวิตในการทํางานที่ดีขึ้น มีสุขภาพดี มีความสุข เปนสวนหนึ่งในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน  มีการจัดทํา

แบบประเมินความผูกพัน ความสุขและความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการทํางาน  เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดวาจางที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญมาพัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และดัชนีชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงาน (KPI) รวมกับทีมงานผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ

 ป 2559 บริษัทฯ จัดใหมีงาน Family Day คร้ังแรกอยางเปนทางการ เพ่ือสรางความรักความผูกพันระหวางบริษัทฯ 

พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน 
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ดานผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

 บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองคกร เพื่อใหพนักงาน

รูสึกมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายอยางเต็มที่  ซึ่งพนักงานจะเปนผูมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหมีความเติบโต

และมั่นคงอยางในปจจุบัน นอกจากเงินเดือนท่ีพนักงานไดรับแลว บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีสวัสดิการและผลประโยชนอื่นใน

รปูแบบตางๆ อยางเปนธรรมและเหมาะสมใหแกพนกังานอกีดวย โดยสวัสดกิารตางๆ ทีบ่ริษทัฯ จดัใหน้ันตัง้อยูบนพ้ืนฐานที่

สามารถแขงขันไดกับบริษัทเอกชนชั้นนําในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษัทฯ อยูในสถานภาพที่สามารถจะจายได

 ผลตอบแทนและสวัสดกิารพนักงานท่ีปจจบุนัมอียู ไดแก เงนิเดือน โบนสัประจาํป ตามผลกําไรของบรษิทัฯ และผลประเมนิ

การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ที่รวมกันกําหนด เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจในการปฎิบัติ

งานของพนักงาน และมีคาลวงเวลา เงินรางวัล ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมตาม

อัตราที่กรมแรงงานกําหนดขึ้น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพื่อให

พนักงานไดมโีอกาสซือ้หุนบรษิทัฯ และรวมเปนเจาของกิจการอยางแทจริง เคร่ืองแบบพนกังาน เงนิชวยเหลืองานฌาปนกิจศพ

งานทองเที่ยวประจําป เพื่อใหพนักงานไดพักผอน และเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงาน  อีกทั้งบริษัทฯ ยังมี

ใหสวัสดกิารอ่ืนๆ ทีน่อกเหนอืจากขอกําหนดตามกฎหมาย เชน การตรวจสขุภาพพนกังานประจาํป การรกัษาพยาบาลกรณี

เจ็บปวยนอกเหนือจากอุบัติเหตุในงาน สวัสดิการตางๆ เหลานี้เปนสิ่งจูงใจใหพนักงานอุทิศตนตองานอยางมืออาชีพ ทุมเท

การทํางานดวยความรู ความสามารถดวยความตั้งใจ และทํางานใหเกิดผลงานที่ดีที่สุด

ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

 บรษิทัฯ มคีวามหวงใยในความปลอดภยัในการปฏบิตังิานของพนักงานทกุคน และมุงมัน่ดาํเนนิการใหมมีาตราฐานตาม 

พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 โดยไดจัดต้ังเปนคณะกรรมการความ

ปลอดภัย มีการจัดทําคูมือความปลอดภัยเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย มีการจัดอบรมและฝกซอม

พื้นฐานการดับเพลิงเบื้องตน ตลอดจนมีการวางแผน กําหนดผูรับผิดชอบหนาที่อยางชัดเจน เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยาง

ถูกตองและมีประสิทธิภาพประจําทุกป 

ดานพัฒนาบุคลากร

 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ไดวางไวในป 2559 อยางครบถวนครอบคลุมในทุกระดับ โดยมี

รายละเอียดดังนี้

 1. กิจกรรมเสริมสรางความผูกพันและการทํางานเปนทีมเพื่อมุงสูเปาหมายขององคกร

  การเรียนรูที่ดีที่สุด คือ การเรียนรูจากประสบการณตรง ซึ่งไมมีใครสอนประสบการณนั้นใหได แตประสบการณตรง

ตองเกิดจากการไดลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง หรือการลองผิดลองถูก หรือที่เรียกวา �Learning by Doing� บริษัทฯ จึง

ไดจดักิจกรรม Team Building ซึง่จดัเปนครัง้ท่ี 8 เพ่ือใหสอดคลองกับคานยิมใหมขององคกร คอื POSITIVE พนักงาน

ทีเ่ขารบัการฝกอบรมจะไดลงมอืทาํกิจกรรมและสามารถเรยีนรูจากสิง่ทีป่รากฏตามฐานตางๆ ท่ีแฝงดวยความหมาย

ของคานยิมใหมในแตละตัวของบรษิทัฯ เพ่ือเสริมสรางความผูกพันระหวางหนวยงาน การทาํงานเปนทมีเพ่ือเปาหมาย

เดยีวกัน พัฒนาการเปนผูนําและเปนผูตามทีด่ ีรวมทัง้เพ่ิมประสทิธิภาพของการสือ่สาร เพ่ือใหเกิดพลงัทีมอนัย่ิงใหญ

ในการพัฒนางานและพัฒนาองคกร
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5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

 บริษัทฯ มุงเนนการเปนผูนําการใหบริการ โซลูช่ันที่ย่ังยืนของงานระบบวิศวกรรม โดยใชความรูความเชี่ยวชาญท่ีมีใน

การคัดสรรผลิตภัณฑและนวัตกรรมที่นําหนามาสนองความตองการ เพ่ือยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิตของ

ผูบริโภค ดวยสินคาคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย การขายและบริการที่รวดเร็ว ตรงตอเวลา ถูกตอง และคุมคา ถือเปน

เครือ่งมอืในการสรางความพึงพอใจใหลกูคา และสรางความแตกตางและความสามารถในการแขงขัน  ตลอดจนสรางความ

เช่ือถือและความภกัดีตอตราสนิคาไดในระยะยาวและเพิม่คณุคาใหกับบรษิทัฯ  อกีทัง้บรษิทัฯ ยังคาํนงึถึงความคุมคาตอการ

ลงทุนเพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคาอีกดวย 

 บรษิทัฯ พัฒนาความรบัผดิชอบตอลกูคาผานข้ันตอนกระบวนการปฏบิติังานและกิจกรรมของพนักงานในฝายตางๆ ตาม

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ที่บริษัทฯ ไดผานการรับรองคุณภาพ บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผลิตภัณฑที่ยก

ระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยใหแกผูบริโภค จึงทําใหผลิตภัณฑที่บริษัทฯ เลือกสรรเปนตัวแทนจําหนายมีคุณภาพ

สงู ผานการรบัรองตามมาตรฐานสากล ไดพจิารณาคดัเลอืกเทคโนโลย ีและแหลงผลติภณัฑหรอืวตัถดุบิตามหวงโซอปุทาน

ทีเ่ปนมติรกับสิง่แวดลอม กระบวนการจดัซือ้จดัหามคีวามโปรงใสตรวจสอบได มขีอมลูผลติภัณฑทีค่รบถวนถูกตอง สามารถ

ตรวจสอบรายละเอยีดผลติภัณฑและมาตรฐานการรบัรองได  มกีารจดัเก็บรกัษาผลติภณัฑตามมาตรฐานเพ่ือพรอมสงมอบ

 2. การฝกอบรมและพัฒนา

  บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาและเตรียมความพรอมในดานการพัฒนาบุคลากรต้ังแตพนักงานเขาใหม ในการสรางความ

พรอมทั้งทักษะ ความรู และความฉลาดทางอารมณ ทุกคนจะตองผานหลักสูตร EQ ศิลปะการจัดการอารมณเพื่อ

ชวิีตและการทาํงานอยางมปีระสทิธิภาพ ทัง้นีบ้รษิทัฯ ยังใหความสาํคญักับการขายและบรกิารซึง่เปนหัวใจหลกัของ

ธุรกิจ โดยมกีารฝกอบรมพัฒนาสาํหรบัพนักงานขายและบรกิาร เปนการฝกอบรมเพ่ือปรบัเปลีย่นทัศนคตใินงานขาย 

ใหมจีติใจรักงานบรกิาร มคีวามกระตอืรอืรนกับงานขาย มศีลิปะการพูดและการเจรจาตอรองซึง่เปนกุญแจสาํคญัใน

การสรางความประทบัใจใหกับลกูคาและสรางยอดขายใหกับบริษทัฯ นอกจากน้ีความแตกตางของ Generation ตาม

ชวงอาย ุความเชือ่ ความคดิ หรอืพฤตกิรรมของพนกังาน บรษิทัฯ จงึเลง็เห็นความสาํคญัในการลดชองวางซึง่กันและ

กัน จัดกิจกรรม In-House Training ใหกับพนักงานทุกคนในหัวขอ ความแตกตางของ Generation และการทํางาน

อยางมีความสุข เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใน Generation และพัฒนาวิธีการทํางานรวมกันใหเขมแข็งและมี

ความสมัพันธท่ีดีซึง่จะสงผลตอการสรางพลงัของการปฏิบตังิานรวมกันไดอยางมคีวามสขุและเกิดประสทิธิผลสูความ

สําเร็จตอองคกร
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ใหกับลกูคา  มกีารขายและการตลาดท่ีไมเอารดัเอาเปรยีบผูบริโภค มบีริการหลงัการขาย มกีารตดิตอกับลกูคาอยางตอเน่ือง

หลงัจากสงมอบสนิคาแลว มกีารรบัประกันสนิคาเพ่ือใหผูบริโภคมัน่ใจในผลติภณัฑมากย่ิงข้ึน  และมกีระบวนการรับคาํรอง

เรยีนจากลกูคาผานชองทางโทรศัพท ผานพนกังานของบรษิทัฯ หรอืทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส โดยฝายบรหิารระบบคณุภาพ

เปนผูรับผิดชอบคํารองเรียน เพื่อทบทวน ตรวจสอบ และแกไข พรอมทั้งหามาตรการเพื่อปองกันไมใหเกิดขึ้นซํ้าจากสาเหตุ

เดียวกัน 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

บรษิทัฯ คาํนงึถึงความสาํคญัในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอมตลอดหวงโซอปุทาน ตัง้แตการคดัเลอืกผลติภัณฑท่ีไมทําลาย

ทรพัยากรธรรมชาตแิละเปนมติรสิง่แวดลอม  การปฏิบตัอิยางเครงครดัตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบยีบทีอ่อก

โดยหนวยงานกํากับดูแล  การลดมลพิษจากของเสยีและเศษวัสดใุนขบวนการทํางาน  การรกัษาสิง่แวดลอมและการประหยัด

พลังงานในสถานที่ทํางาน โดยกําหนดมาตรการในการใชเครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสวาง เครื่องคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึง

ประโยชนสูงสุดของการใชงาน เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย และสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานอยางยั่งยืน เพื่อ

ประโยชนสวนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับกิจกรรม

ของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสรางสรรคสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

7. การคนหาและเผยแพรนวัตกรรมสูสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการเปนผูนําในการใหบริการโซลูชั่นอยางย่ังยืนของงานวิศวกรรมระบบ บริษัทฯ ทุมเทศึกษา

เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยสงพนักงานไปอบรมดูงานตางประเทศ และนําความรูประสบการณ

มาตอยอดพัฒนางานใหมีความกาวหนา รวมถึงถายทอดประสบการณและใหการอบรมแกพนักงานอื่นๆ ในสายงาน และ

มุงมั่นในการสรางความสําเร็จรวมกันระหวางพนักงานและบริษัทฯ  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดสงเสริมนวัตกรรมใหเปนสวนหนึ่ง

ของคานิยมองคกร และเผยแพรนวัตกรรมไปสูสาธารณชน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบตอสังคม โดยใชชอง

ทางการสื่อสารเผยแพรท่ีหลากหลายไปสูกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบท้ังทางตรงและทางออมอยางท่ัวถึง โดยหน่ึงใน

โครงการคนหาและเผยแพรนวัตกรรมที่บริษัทฯ ไดทําในป 2559 คือ QMakr Factory” 

หลักการและเหตุผล

 เนือ่งจากเทคโนโลยีการพิมพสามมติิกําลงัจะกลายเปนเทคโนโลยีกระแสหลกัทีจ่ะเปลีย่นแปลงวิธีการผลติสนิคาตางๆ ใน

โลกอนาคต ซึง่มผีลกระทบตออตุสาหกรรมการผลติและการพัฒนาสนิคาและนวตักรรมตอไป  ท้ังนีน้โยบายของประเทศไทย

ในรัฐบาลปจจุบันนั้นเนนยํ้าความมั่นคง ทําใหกระทรวงพาณิชยออกประกาศใหเครื่องพิมพสามมิติเปนสินคาควบคุม ตรง

ขามกับความคิดของประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่เนนย้ํานวัตกรรม ดังนั้นโอกาสที่คนไทยโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา

และคณาจารยที่จะมีโอกาสไดสัมผัสและเขาถึงเทคโนโลยีการพิมพสามมิตินั้นยอมจะมีความยากลําบาก 

 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) เล็งเห็นความจําเปนของการเผยแพรเทคโนโลยีการพิมพสามมิติให

กับสังคม เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาความสามารถในการแขงขันดานการออกแบบและพัฒนาตนแบบ  รวมถึงการ

พัฒนาใชเทคโนโลยีดานดังกลาวตอประโยชนทางการแพทยซึง่เปนจดุแข็งของประเทศไทย  จงึมแีนวความคดิท่ีจะเปดจดุให

บริการการพิมพสามมิติขึ้นมาในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้บริษัทฯ ไดรับความรวมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยจัดสรรพ้ืนท่ีให 40 ตารางเมตร จนสามารถเร่ิมตนใหบริการการพิมพสามมิติดวยเทคโนโลยี FDM (Fused 
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Deposition Modeling)  และ DLP (Direct Light Projection) ในราคาที่ตํ่ากวาทองตลาด ภายใตโครงการ QMakr Factory 

ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559  เปนตนมา 

 ทางคณะวิศวกรรมศาสตรยังสนใจท่ีจะสนับสนุนคาใชจาย เพ่ือใหนิสิตชั้นปที่ 3 และ ช้ันปที 4 ไดมีโอกาสเขาถึงและ

สัมผัสกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ โดยกําหนดใหนิสิตแตละคนไดรับสิทธิในการพิมพชิ้นงานดวยเทคโนโลยี FDM ดวย

วัสดุ ABS ไดคนละไมเกิน 500 กรัม ทั้งนี้ทาง QMakr Factory จะเปดโอกาสใหนิสิตไดเห็นกระบวนการของการพิมพสาม

มิติพรอมท้ังอธิบายขั้นตอนและเหตุผลเพ่ือใหเกิดความรูพ้ืนฐานและความเขาใจ นอกจากน้ียังสนับสนุนใหอาจารยบรรจุ

การบานหรือโครงงานของนิสิตในรายวิชาตางๆ ใหผลิตชิ้นงานจากการพิมพสามมิติ เชน วิชา Design Methodology ของ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ใหนิสิตผลิตชิ้นสวนของหุนยนตดวยการพิมพสามมิติ สําหรับภาควิชาคอมพิวเตอรนั้นใหนิสิต

พิมพชิ้นงานที่บรรจุแผงวงจรไวภายในเปนสินคาอยางเรียบรอย 

 นอกจากนี้ QMakr Factory ยังมีสวนรวมในการผลิตชิ้นงานเขารวมการแขงขัน Robot Design Contest (RDC) ทั้งการ

แขงขันในประเทศและระหวางประเทศที่จัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง QMakr Factory 

มีสวนรวมการสนับสนุนการสรางชิ้นงานตางๆ สําหรับการวิจัยทั้งระดับปริญญาโทและเอก เกือบทุกภาควิชาของคณะ

วิศวกรรมศาสตร  ตลอดจนใหบริการไปยังคณะแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรอีกดวย   

 ปจจุบัน QMakr Factory มีสมาชิกที่เขามาขอรับบริการการพิมพสามมิติประจําเกินกวา 250 คน 



รายงานประจําป 2559
Annual Report 2016

97

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process)

 การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

 บริษัทฯ มีจิตสํานึกถึงบทบาทหนาท่ีการเปนสมาชิกที่ดีตอสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน

และสังคมที่เก่ียวของกับการพัฒนาสภาพแวดลอม และสงเสริมพนักงานบริษัทใหรวมตัวกันเพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม

เชน โรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร สถานเด็กกําพรา สถานคนพิการ เพ่ือเปนการตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาสในงบประมาณท่ี

เหมาะสม

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนการศึกษาแกคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ โดยบริจาคชุดทําความเย็น ประกอบดวย คอนเดนซิ่งยูนิต คอยลเย็น 

และอุปกรณทําความเย็น
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16. การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น เพ่ือใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมายและขอกําหนดที่สอดคลองกับแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (ตลท.) และ สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (กลต.) และระบบ

การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission 

(COSO) คณะกรรมการบรษิทัไดกําหนดใหมกีารประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ และรายงาน

ตรงตอคณะกรรมการบริษัท ยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีการเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ

รายงานประจําปของบริษัทฯ (แบบ 56-2)

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง รวมถึงการ

พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่

เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจํารายไตรมาส
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17. รายการระหวางกัน

1. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน

ในป 2559 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของกันหลายรายการ ซึ่งการทํารายการดังกลาวมีความ

จําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกําหนดราคา

ของการทํารายการตางๆ ท่ีเปนราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงไดกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกอ่ืน ยกเวน

สนิทรพัยดาํเนินงานทีม่กีารโอนยายระหวางบรษิทัในกลุม ตามการโอนยายพนักงานเพ่ือการปรบัโครงสรางการบรหิารจดัการ

ของ บริษัทฯ ซึ่งสวนใหญเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงานมานานแลว และไดรับการ Upgrade และดูแลใหอยูใน

สภาพการใชงานที่ดี การโอนยายทรัพยสินดังกลาวไดกําหนดจากมูลคาตามบัญชีเปนสําคัญ ซึ่งการทํารายการระหวางกัน

ตางๆ ที่ผานมาลวนมีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันดงักลาวขางตนแลว มคีวามเหน็วามคีวามจาํเปนและสมเหตสุม

ผล ตลอดจนเปนประโยชนตอบริษัทฯ 

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2557 เมือ่วันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ไดมมีตกํิาหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัิ

รายการระหวางกนัของบรษิทัฯ กับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน มสีวนไดเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยงทางผล

ประโยชนในอนาคต อาทิ ผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

เปนตน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับประกาศคําสั่งหรือขอกําหนด

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแหง

ประเทศไทยท่ีเก่ียวของในเรือ่งดังกลาว รวมถึงการปฏิบติัตามขอกําหนดทีเ่ก่ียวกับการเปดเผยขอมลูการทาํรายการเก่ียวโยง

กันของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน การบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ทั้งนี้ ผูที่อาจมีความขัดแยง 

ทางผลประโยชน หรอืมสีวนไดเสยีในการทาํรายการ จะไมสามารถมสีวนรวมหรือไมมสีทิธิออกเสยีงในการอนมุตัริายการดงั

กลาวได

 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือ

หุนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณา และใหความเห็นเก่ียวกับความ

จําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ 

 ทั้งนี้ การทํารายการระหวางกันที่เปนรายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป และการทํารายการทางการคาที่ไมเปน

เงื่อนไขการคาทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ใหมีหลักการดังนี้
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การทํารายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป

 การทํารายการท่ีเปนรายการทางการคาท่ีมีเงื่อนไขการคาทั่วไปที่เกิดข้ึนระหวางบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบการทํารายการ

ดงักลาว ซ่ึงไดถูกพิจารณาและใหความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผานการพิจารณาอนุมตัเิปนหลกัการจากคณะ

กรรมการบรษิทัแลว โดยเมือ่มกีารทําธุรกรรมดังกลาวฝายจดัการของบริษทัฯ สามารถอนมุตักิารทาํธุรกรรมได โดยทาํธุรกรรม

ในรายการดังกลาวจะตองมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณ

เดยีวกนั ดวยอาํนาจตอรองทางการคาทีป่ราศจากอทิธิพลในการทีต่นมสีถานะเปนกรรมการ ผูบรหิารหรอืบคุคลทีเ่ก่ียวของ 

(Arms Length Basis) และจะตองเปนรายการทางการคาที่บริษัทฯ กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเปนรายการ

ทางการคาซึ่งบริษัทที่อยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทําเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข

ที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการคา ดังตอไปนี้

 1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดรับหรือใหกับบุคคลทั่วไป 

 2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลทั่วไป

 3. ราคาและเงือ่นไขท่ีบรษิทัฯ สามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจในลกัษณะทํานองเดยีวกับบรษิทัฯ ใหกับบคุคลทัว่ไป 

 ทัง้นี ้เมือ่มกีารทาํธุรกรรมทีม่ขีอตกลงทางการคาทีเ่ปน Arms Length Basis ใดๆ ดงักลาวขางตน ฝายจดัการของบริษทัฯ 

จะเปนผูพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝายจัดการพิจารณาอนุมัติแลว จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมรายการ

ระหวางกันดังกลาว เพ่ือรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบรายการ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการบริษัทพบวา มีการดําเนินการที่ไมเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทจะรวมกันดําเนินการเพื่อหาทางแกไขตอไป

การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ

 การทาํรายการทางการคาท่ีไมเปนเงือ่นไขการคาทัว่ไป หรือการทาํธุรกรรมอืน่ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางบริษทัฯ กับบคุคลท่ีอาจ

มีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะตองเสนอให

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมในการเขาทํารายการ ตลอด

จนความเหมาะสมดานราคาและเงื่อนไขในการเขาทํารายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาท่ีทํากับบุคคลภายนอก

หรอืราคาตลาด กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืท่ีประชมุผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาอนมุตัติอไป ใน

กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมคีวามชาํนาญ ในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึน้ บรษิทัฯ จะใหผูเชีย่วชาญ

อสิระ หรอืผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ เปนผูใหความเหน็เก่ียวกับรายการระหวางกันดงักลาว เพ่ือนาํไปใชประกอบการตดัสนิใจ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน หรอืมสีวนไดเสยีในการทาํรายการ จะไมสามารถมสีวนรวมหรือไมมสีทิธิออกเสยีงในการอนมุตักิารทํารายการ

ระหวางกันดังกลาว 

 ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะเปดเผยรายการระหวางกนัไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ดรบัการตรวจสอบจากผูสอบบญัชขีอง 

บริษัทฯ แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัทฯ (แบบ 56-1) และรายงานประจําป 



รายงานประจําป 2559
Annual Report 2016

101

3. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดวารายการระหวางกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เชน การเชา

พืน้ท่ีอาคารเพ่ือใชเปนท่ีต้ังสาํนกังาน  และการเชาคลงัสนิคา  รวมถึงสทิธิเรยีกรองในภาระผกูพันผลประโยชนพนกังานจะยัง

คงมอียูตอไป สาํหรบัรายการระหวางกันทียั่งคงมตีอไป หรอือาจเกิดขึน้ใหมในอนาคตจะมกีารกาํหนดนโยบายการคดิราคา

ระหวางกันอยางชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน รวมทั้ง

คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและใหความเห็นตอ

รายการระหวางกันที่เปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเปนรายไตรมาส

 ทั้งนี้ รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลัก

ทรพัยและตลาดหลกัทรพัย และขอบงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรอืขอกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัย

แหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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18. คําอธิบายและการวิเคราะห
  ของฝายจัดการ (MD & A) 

1. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ

 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจ

นําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลว และอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ซึ่งรวม

ถึงการใหคําปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญของบริษัทฯ

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 

ไดมมีตอินมุติัใหบรษิทัฯ ซือ้และรบัโอนกิจการท้ังหมดของบรษิทั ชลิแมทช จาํกัด ซึง่รวมถึงแตไมจาํกัดเพียงทรัพยสนิ หนีส้นิ 

สัญญาอื่นๆ ลูกจาง ใบอนุญาต และสิทธิตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ ชิลแมทช รวมถึงสิทธิประโยชนทั้งหมด

ที่มีในสินทรัพยและหุนสามัญในบริษัท คิว ทู เอส จํากัด (คิว ทู เอส) ซึ่งเปนบริษัทยอยซึ่งถือหุนโดย ชิลแมทชในสัดสวน

รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ คิว ทู เอส ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) (รวม

เรยีกวากิจการท้ังหมดของชลิแมทช) โดยมลูคาซือ้และรับโอนกิจการท้ังหมดของชลิแมทช จะเทากับ 614,390,000 บาท และ

บริษัทฯ จะชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 

ตามอัตราการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระการรับโอนกิจการของ ชิลแมทช (swap ratio) เทากับ 0.67 ของจํานวนหุนที่

ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯโดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทตอหุน (รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด)  

โดยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนและออกหุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วันเดียวกัน

หุนสามญัของบรษิทัฯ มรีาคาปดในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยเทากับ 2.88 บาทตอหุน มผีลทาํใหมลูคาซือ้และรบัโอน

กิจการทั้งหมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards) เทากับ 675,360,000 บาท

ภายหลังการเขาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด 

(มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบ

ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทําความเย็น และการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบการพิมพดิจิทัล

 รายการซ้ือและรบัโอนกิจการทัง้หมด มลูคารวม 675.36 ลานบาท ไดแบงสัดสวนราคาท่ีจายซือ้ออกเปนสวนของสินทรพัย

สุทธิของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และของบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ตามสัดสวนจากการประเมินมูลคากิจการโดยใชวิธีคิดลด

กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model) ในสัดสวน 58.80% และ 41.20% ตามลําดับ 

 ณ วันท่ี 29 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัฯ ไดรบัโอนสนิทรพัยและหน้ีสนิในมลูคายุตธิรรมทัง้หมดของบรษิทั ชลิแมทช จาํกัด 

ซึ่งรวมถึง เงินลงทุนในบริษัท คิว ทู เอส จํากด ที่ถือหุน 100% อางอิงรายงาน Purchase Price Allocation (PPA) จาก

ผูประเมินราคาอิสระท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(กลต.) ภายหลงัจากการรบัโอนสนิทรพัยและหน้ีสนิของบริษทั ชิลแมทช จาํกัดเสร็จส้ิน มผีลทาํใหบริษทัฯ เปนผูถือหุนในบรษิทั
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คิว ทู เอส จํากัด และไดรับเงินสดปนผลจํานวน 57.30 ลานบาท ซึ่งยอดเงินปนผลนี้ไดนําไปปรับลดมูลคาจายซื้อกิจการ 

ไมไดบันทึกเปนรายไดเงินปนผล และตอมาวันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สินในมูลคายุติธรรม

ทั้งหมดของบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ซึ่งอางอิงกับรายงาน PPA จากผูประเมินราคาอิสระเชนเดียวกัน มีผลทําใหบริษัทฯ รับ

รูสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนจากการซื้อและรับโอนธุรกิจดังกลาว ไดแก คาความนิยม 334.67 ลานบาท และความสัมพันธกับ

ลูกคา 104.30 ลานบาท

 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย คาความนยิมจะไมมกีารตดัจาํหนายเปนคาใชจาย แตบรษิทัฯ จะ

ตองประเมินการดอยคาเปนประจําทุกป สําหรับความสัมพันธกับลูกคา บริษัทฯ มีนโยบายตัดจําหนายเปนคาใชจายโดยวิธี

เสนตรงตลอดระยะเวลา 7 ป และบริษัทฯ จะตองประเมินการดอยคาและทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายความสัมพันธ

กับลูกคาอยางสมํ่าเสมอทุกป สําหรับป 2559 คาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคาไดผานการทดสอบการดอยคาตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยฝายบริหารและผูสอบบัญชีแลว

 ขอมูลตามรายงาน รายงาน Purchase Price Allocation (PPA) สรุปไดดังนี้

หนวย : ลานบาท

ราคาทุนหุนสามัญที่ออกให   

จํานวนหุน  234,500,000   หุน 

ราคาตลาดของหุน (ราคาปด 29 พ.ย. 2559) 2.88   บาท 

    675,360,000

 คิว ทู เอส ชิลแมทช  รวมคาตอบแทน

สัดสวน

มูลคาซื้อแยกตามสัดสวน

หัก เงินสดปนผลที่ไดรับ (3,951,998*14.50)

หัก มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน

หัก มูลคาสินคาคงเหลือที่ตีมูลคายุติธรรมสูงขึ้น

หัก มูลคาสินทรัพยถาวรที่ตีมูลคายุติธรรมสูงขึ้น

หัก ความสัมพันธกับลูกคา

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

ความนิยม

 58.80%

 397.11

 -   

 (130.71)

 (5.60)

 (1.96)

 (75.36)

 16.58 

 200.06

 41.20%

 278.25

 (57.30)

 (55.55)

 (4.82)

 (4.73)

 (28.94)

 7.70 

134.61

 100%

 675.36 

 (57.30)

 (186.26)

 (10.42)

 (6.69)

 (104.30)

 24.28 

 334.67 
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Harn Engineering Solutions Public Company Limited

2. คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการจากงบการเงินของบริษัทฯ

2.1 คําอธิบายภาพรวมผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรจากงบการเงินของ บริษัทฯ 

ผลการดําเนินงานสําหรับป 2557 - 2559

•• รายไดจากการขายและบริการ

 รายไดจากการขายและบริการของบริษัทฯ ประกอบดวย รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ

ในสัดสวน 82.4% ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดสวน 7.32% ผลิตภัณฑระบบทําความเย็นในสัดสวน 

3.62% ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลในสัดสวน 4.06% และรายไดอื่น 2.60% โดยมีรายไดรวมสําหรับป 2557 - 2559 

จํานวน 583.43 ลานบาท 582.95 ลานบาท และ 662.72 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ มีรายไดจากสัญญาการซื้อและ

รับโอนกิจการทั้งหมดสําหรับผลิตภัณฑระบบทําความเย็นเริ่มตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และระบบการพิมพดิจิทัล

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559 อยางไรก็ตาม จากขอมูลรายไดรวมเสมือนของทุกสายผลิตภัณฑในป 2559 จะมีสัดสวน

เปนผลติภัณฑระบบดบัเพลงิและโครงการในสดัสวน 44.00% ผลติภัณฑระบบสขุาภิบาลและปรบัอากาศในสดัสวน 3.71% 

ผลติภณัฑระบบทาํความเย็น ในสดัสวน 24.71% ผลติภัณฑระบบการพิมพดิจทัิลในสดัสวน 25.54% และรายไดอืน่ 2.04%

 โดยในป 2559 รายไดจากการขายผลติภัณฑระบบดบัเพลงิและโครงการ และผลติภณัฑระบบสขุาภบิาลและปรบัอากาศ

ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 20.13 ลานบาทหรือรอยละ 3.83 และ 6.95 ลานบาท หรือรอยละ 16.71 จากป 2558 ตามลําดับ 

เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการจําหนายอุปกรณดับเพลิงใหกับกลุมผูรับเหมากอสราง และผลิตภัณฑใหมเก่ียว

กับระบบกลองวงจรปด CCTV เพิ่มขึ้น แตก็ชดเชยกับรายไดในสวนงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงที่ลดลง ซึ่งเปนไปใน

แนวทางเดยีวกับอตัราการเตบิโตของผลติภณัฑมวลรวม (GDP) ท่ีทรงตัว โดยในป 2558 รายไดจากการขายและบรกิารของ

ผลิตภัณฑดับเพลิงและโครงการรวมลดลงจํานวน 4.50 ลานบาท หรือรอยละ 0.79 จากป 2557 เนื่องจากการลดลงของ

รายไดจากการจําหนายอุปกรณดับเพลิงใหกับกลุมผูรับเหมากอสราง อันเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจและภาวการณใน

อุตสาหกรรมการกอสรางโดยรวมของประเทศซบเซาลงมาก ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ประเภทรายได ป 2559

ลานบาท ลานบาท ลานบาทรอยละ รอยละ รอยละ

ป 2558 ป 2557

รายไดจากการขายและบริการ

1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ      546.09 82.40 525.96 90.22 537.64 92.15 1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ      546.09 82.40 525.96 90.22 537.64 92.15 1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ      546.09 82.40 525.96 90.22 537.64 92.15 1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ      546.09 82.40 525.96 90.22 537.64 92.15 

2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ        48.53 7.32 41.58 7.13 34.40 5.90 2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ        48.53 7.32 41.58 7.13 34.40 5.90 2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ        48.53 7.32 41.58 7.13 34.40 5.90 2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ        48.53 7.32 41.58 7.13 34.40 5.90 

3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น        23.97 3.62 - - - -   3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น        23.97 3.62 - - - -   3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น        23.97 3.62 - - - -   3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น        23.97 3.62 - - - -   

4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล        26.93 4.06 - - - -   4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล        26.93 4.06 - - - -   4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล        26.93 4.06 - - - -   4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล        26.93 4.06 - - - -   

รวมรายไดจากการขายและบริการ     645.52 97.40 567.54 97.36 572.04 98.05 รวมรายไดจากการขายและบริการ     645.52 97.40 567.54 97.36 572.04 98.05 รวมรายไดจากการขายและบริการ     645.52 97.40 567.54 97.36 572.04 98.05 รวมรายไดจากการขายและบริการ     645.52 97.40 567.54 97.36 572.04 98.05 

รายไดอื่น 1)        17.20 2.60 15.41 2.64 11.39 1.95        17.20 2.60 15.41 2.64 11.39 1.95        17.20 2.60 15.41 2.64 11.39 1.95        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 รายไดรวม      662.72 100.00 582.95 100.00 583.43 100.00 รายไดรวม      662.72 100.00 582.95 100.00 583.43 100.00 รายไดรวม      662.72 100.00 582.95 100.00 583.43 100.00 

หมายเหตุ : 1)  รายไดอืน่ ประกอบดวยกําไรขาดทนุจากเงนิลงทุนในกองทุนรวมและหลกัทรพัยในความตองการของตลาด ดอกเบีย้รบั รายไดเงินปนผล 

และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายไดคาบริการงานดานสนับสนุน เปนตน
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มวลรวม (GDP) ท่ีตดิลบ ในขณะเดยีวกันก็ไดรบัการชดเชยจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากงานโครงการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิ

ที่บริษัทฯ รับออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับลูกคา ทําใหโดยรวมรายไดจากการขายและบริการสําหรับป 2558

ไมไดแตกตางจากป 2557 มากนัก

 บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาการซื้อและรับโอนกิจการจะชวยใหลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรรม

หนึ่งไดเปนอยางดี เห็นไดจากสัดสวนรายไดจากขอมูลภายในของกลุมธุรกิจทั้งหมดในป 2559 ดังที่แสดงขางตน เพิ่มสาย

ธุรกิจและประเภทผลติภัณฑ ขยายฐานลกูคาในกลุมผูรบัเหมาและท่ีปรกึษาระบบใหครอบคลมุอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวของ เพ่ิม

โอกาสในการขยายตลาดในตางประเทศ อีกทั้งลดคาใชจายจากการใชทรัพยากรที่มีรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะสง

ผลใหบริษัทฯ มีรายได กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น และมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต

•• ตนทุนขายและบริการ

โครงสรางรายได หลัง การรับโอนกิจการ CM
ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี

โครงสรางรายได หลัง การรับโอนกิจการ CM
ตามงบการเงินเสมือนรวมของ FIRE CM และ QIIS

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ประเภทตนทุน ป 2559

ลานบาท ลานบาท ลานบาทรอยละ รอยละ รอยละ

ป 2558 ป 2557

ตนทุนจากการขายและบริการ                                                

1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ      419.86 76.88 396.68 75.42 397.42 73.92 1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ      419.86 76.88 396.68 75.42 397.42 73.92 1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ      419.86 76.88 396.68 75.42 397.42 73.92 1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ      419.86 76.88 396.68 75.42 397.42 73.92 1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ      419.86 76.88 396.68 75.42 397.42 73.92 1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ      419.86 76.88 396.68 75.42 397.42 73.92 1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ      419.86 76.88 396.68 75.42 397.42 73.92 1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ      419.86 76.88 396.68 75.42 397.42 73.92 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 2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ        34.18 70.43 29.11 70.01 24.63 71.60 2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ        34.18 70.43 29.11 70.01 24.63 71.60 2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ        34.18 70.43 29.11 70.01 24.63 71.60 2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ        34.18 70.43 29.11 70.01 24.63 71.60 2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ        34.18 70.43 29.11 70.01 24.63 71.60 2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ        34.18 70.43 29.11 70.01 24.63 71.60 2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ        34.18 70.43 29.11 70.01 24.63 71.60 2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ        34.18 70.43 29.11 70.01 24.63 71.60 2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ        34.18 70.43 29.11 70.01 24.63 71.60 2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ        34.18 70.43 29.11 70.01 24.63 71.60 2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ        34.18 70.43 29.11 70.01 24.63 71.60 2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ        34.18 70.43 29.11 70.01 24.63 71.60 

3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น        16.50 68.84 - - - -   3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น        16.50 68.84 - - - -   3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น        16.50 68.84 - - - -   3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น        16.50 68.84 - - - -   3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น        16.50 68.84 - - - -   3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น        16.50 68.84 - - - -   3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น        16.50 68.84 - - - -   3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น        16.50 68.84 - - - -   3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น        16.50 68.84 - - - -   3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น        16.50 68.84 - - - -   3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น        16.50 68.84 - - - -   3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น        16.50 68.84 - - - -   

4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล        17.07 63.39 - - - -   4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล        17.07 63.39 - - - -   4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล        17.07 63.39 - - - -   4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล        17.07 63.39 - - - -   4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล        17.07 63.39 - - - -   4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล        17.07 63.39 - - - -   4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล        17.07 63.39 - - - -   4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล        17.07 63.39 - - - -   4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล        17.07 63.39 - - - -   4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล        17.07 63.39 - - - -   4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล        17.07 63.39 - - - -   4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล        17.07 63.39 - - - -   

รวมตนทุนจากการขายและบริการ     487.61 75.54 425.79 75.02 422.05 73.78รวมตนทุนจากการขายและบริการ     487.61 75.54 425.79 75.02 422.05 73.78รวมตนทุนจากการขายและบริการ     487.61 75.54 425.79 75.02 422.05 73.78รวมตนทุนจากการขายและบริการ     487.61 75.54 425.79 75.02 422.05 73.78รวมตนทุนจากการขายและบริการ     487.61 75.54 425.79 75.02 422.05 73.78รวมตนทุนจากการขายและบริการ     487.61 75.54 425.79 75.02 422.05 73.78รวมตนทุนจากการขายและบริการ     487.61 75.54 425.79 75.02 422.05 73.78รวมตนทุนจากการขายและบริการ     487.61 75.54 425.79 75.02 422.05 73.78รวมตนทุนจากการขายและบริการ     487.61 75.54 425.79 75.02 422.05 73.78รวมตนทุนจากการขายและบริการ     487.61 75.54 425.79 75.02 422.05 73.78

กําไรขั้นตน     157.91 24.46 141.75 24.98 149.99 26.22กําไรขั้นตน     157.91 24.46 141.75 24.98 149.99 26.22กําไรขั้นตน     157.91 24.46 141.75 24.98 149.99 26.22กําไรขั้นตน     157.91 24.46 141.75 24.98 149.99 26.22กําไรขั้นตน     157.91 24.46 141.75 24.98 149.99 26.22กําไรขั้นตน     157.91 24.46 141.75 24.98 149.99 26.22กําไรขั้นตน     157.91 24.46 141.75 24.98 149.99 26.22

HARN

2559

ผลิตภัณฑ
ระบบการพิมพดิจิทัล
25.54%

รายไดอื่น 2.04%

ผลิตภัณฑ
ระบบทําความเย็น
24.71%

ผลิตภัณฑระบบ
ปรับอากาศ และ 
ระบบสุขาภิบาล
3.71%

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง
และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

44.00%

HARN

2559

ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
4.06%

รายไดอื่น 2.60%

ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
3.62%

ผลิตภัณฑระบบ
ปรับอากาศ และ 
ระบบสุขาภิบาล
7.32%

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง
และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

82.40%



106 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

 สําหรับตนทุนขายและบริการที่สําคัญ คือ ตนทุนคาสินคาและคาแรงในการติดตั้งอุปกรณ โดยสําหรับป 2557 - 2559 

บริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการจํานวนทั้งสิ้น 422.05 ลานบาท 425.79 ลานบาท และ 487.61 ลานบาท ตามลําดับ ในป 

2559 มอีตัรากําไรข้ันตนเทากบัรอยละ 24.46 เปรยีบเทยีบกับรอยละ 24.98 ในป 2558 ซึง่ถือวาลดลงในสดัสวนท่ีไมเปนนยั

สําคัญ ซึ่งบริษัทฯ มุงเนนจะสนอสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูงและสรางความแตกตางในตราสินคา อันจะทําใหบริษัทฯ 

สามารถมีกําไรข้ันตนในอัตราท่ีสูงขึ้นเพ่ือเปนการรักษาความสามารถในการทํากําไรใหกับบริษัทฯ อยางยั่งยืน ในป 2559 

ตนทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 61.82 ลานบาท หรือรอยละ 14.52 จากป 2558 และตนทุนขายป 2558 

เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 3.74 ลานบาท หรือรอยละ 0.89 จากป 2557 ซึ่งสอดคลองกับการเติบโตของรายไดจากการขาย

และบริการ โดยการเปลี่ยนแปลงของตนทุนสินคาและบริการมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนสินคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ไม

สามารถปรบัราคาขายสนิคาท้ังหมดไดทันท ีอกีทัง้ยังไดรบัผลกระทบจากตนทุนนาํเขาสนิคาจากตางประเทศเมือ่แปลงเปน

เงินบาทจากการที่เงินบาทออนคาลง โดยบริษัทฯ มีอัตราสวนกําไรขั้นตน (Gross Profit Margin) ในป 2557 - 2559 เทากับ

รอยละ 26.22 รอยละ 24.98 และรอยละ 24.46 ตามลําดับ 

•• คาใชจายในการขาย

 คาใชจายในการขายของบริษัทฯ ในป 2557 - 2559 มีจํานวน 28.66 ลานบาท 34.39 ลานบาท และ 36.62 ลานบาท 

ตามลําดับ ในป 2559 อัตราคาใชจายในการขายคิดเปนรอยละ 5.53 ของรายไดรวม ลดลงจากป 2558 ที่มีอัตราเทากับรอย

ละ 5.90 ถือวาสามารถควบคุมคาใชจายในการขายไดในระดับที่ดี โดยในป 2558 คาใชจายในการขายของบริษัทฯ เพิ่มสูง

ขึ้นจากป 2557 จํานวน 5.73 ลานบาท หรือรอยละ 19.99 สาเหตุหลักเปนผลมาจากคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานขาย 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีการขยายอัตรากําลังทีมงานที่เก่ียวของกับการขายงานโครงการ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ 

บริษัทฯ 

•• คาใชจายในการบริหาร

 คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ สําหรับป 2557 - 2559 มีจํานวน 55.12 ลานบาท 66.15 ลานบาท และ 87.75 ลาน

บาท ตามลําดับ สําหรับป 2559 คาใชจายในบริหารของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปนสัดสวน 13.24 ตอยอดรายไดรวม ซึ่งเกิดจาก

คาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด เปนตนวา คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาตรวจ

สอบบัญชีพิเศษ และคาใชจายที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นอกจากนี้ ยังมีคาใชจายที่ไมเปนตัวเงินอันเกี่ยวกับการตีมูลคา

ยุติธรรมของสินคาคงเหลือ สินทรัพยถาวร และความสัมพันธตอลูกคาที่ไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งถือเปนคาใชจายทางบัญชีท่ีไมตองจายเปนเงินสดออกไป โดยในป 2558 คาใชจาย

ในการบริหารของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นจากป 2557 จํานวน 11.03 ลานบาท หรือรอยละ 20.01 สาเหตุหลักสวนหนึ่งมาจาก

คาใชจายในการขายและบริหาร

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ประเภทคาใชจาย ป 2559

ลานบาท ลานบาท ลานบาทรอยละ รอยละ รอยละ

ป 2558 ป 2557

คาใชจายในการขาย        36.62 5.53 34.39 5.90 28.66 4.91คาใชจายในการขาย        36.62 5.53 34.39 5.90 28.66 4.91คาใชจายในการขาย        36.62 5.53 34.39 5.90 28.66 4.91คาใชจายในการขาย        36.62 5.53 34.39 5.90 28.66 4.91

คาใชจายในการบริหาร        87.75 13.24 66.15 11.35 55.12 9.45คาใชจายในการบริหาร        87.75 13.24 66.15 11.35 55.12 9.45คาใชจายในการบริหาร        87.75 13.24 66.15 11.35 55.12 9.45คาใชจายในการบริหาร        87.75 13.24 66.15 11.35 55.12 9.45

รวมคาใชจายขายและบริหาร     124.37 18.77 100.54 17.25 83.78 14.36รวมคาใชจายขายและบริหาร     124.37 18.77 100.54 17.25 83.78 14.36รวมคาใชจายขายและบริหาร     124.37 18.77 100.54 17.25 83.78 14.36รวมคาใชจายขายและบริหาร     124.37 18.77 100.54 17.25 83.78 14.36

รายไดรวม     662.72 100.00 582.95 100.00 583.43  100.00รายไดรวม     662.72 100.00 582.95 100.00 583.43  100.00รายไดรวม     662.72 100.00 582.95 100.00 583.43  100.00รายไดรวม     662.72 100.00 582.95 100.00 583.43  100.00
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คาใชจายท่ีเก่ียวของกับพนักงาน เน่ืองจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสรางเงินเดือนพนักงาน และมีการเพ่ิมอัตราพนักงาน

เพือ่รองรบัการขยายตวัทางธรุกจิของบริษัทฯ คาทีป่รกึษาบรกิารทางวชิาชีพเกีย่วกบัทรัพยากรบคุคลเพิม่สงูขึน้จากป 2557 

นอกจากนี้ ในระหวางป 2558 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment 

program หรือ EJIP) ในอัตรารอยละ 100 ของเงินที่พนักงานหรือผูบริหารจายเขาโครงการ ทั้งนี้ ระยะเวลาโครงการตั้งแต

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัที ่30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ป รายละเอยีดปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

เรื่อง โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางานของพนักงาน และรองรับการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ที่กําลังเติบโตภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการ

•• กําไรสุทธิ

 บรษิทัฯ มกํีาไรสทุธิเบด็เสรจ็สาํหรบัป 2557 - 2559 มจีาํนวน 60.61 ลานบาท 43.77 ลานบาท และ 45.48 ลานบาท ตาม

ลําดับ โดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 10.39 รอยละ 7.51 และรอยละ 6.86 จากรายไดในการขายและบริหารในป

นัน้  ตามลาํดบั โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายในการขายและบรหิารทีส่งูข้ึนจากการจดัเตรยีมพนกังานเพ่ือ

รองรบัการขยายตวั ในขณะทีร่ายไดของบรษิทัฯ เพ่ิมข้ึนในสดัสวนท่ีนอยกวาคาใชจาย และการเพ่ิมข้ึนของตนทนุสนิคาและ

บริหาร ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนสินคาไดในทันที ทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบดังกลาว

2.2 ความสามารถในการบริหารทรัพยสินจากงบของบริษัทฯ

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559

 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 จํานวน 572.37 ลานบาท 569.01 ลานบาท และ 1,379.85 

ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีสวนประกอบของสินทรัพยที่สําคัญ ไดแก เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น สินคา

คงเหลือ มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน เปนตน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยรวมเทากับ 1,379.85 ลานบาท เตบิโตอยางกาวกระโดดจากการซือ้และรบั

โอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย โดยมีองคประกอบของสินทรัพยประกอบดวย เงินสดและเงิน

ลงทุนชั่วคราว คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.82 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และมูลคางานที่ยังไมไดเรียกเก็บรอยละ 21.82 สินคา

คงเหลอืรอยละ 17.22 สนิทรพัยไมมตัีวตนท่ีไดมาจากการซือ้และรบัโอนกิจการซึง่ผานการทดสอบการดอยคาตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินแลว ไดแก ความสัมพันธกับลูกคา รอยละ 7.46 และคาความนิยม รอยละ 24.25 ของสินทรัพยรวม 

แมวาการซื้อและรับโอนกิจการในครั้งนี้จะไมสามารถนับรวมรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และ

บริษทัยอย ตัง้แตตนป 2559 จนถึงวันรบัโอนกิจการได แตบรษิทัฯ ไดรับโอนสนิทรัพยอนัไดมาจากการประกอบธุรกิจทัง้หมด

ของท้ังสองบริษัทอยางครบถวน อาทิ เงินสด (รวมเงินฝากท่ีใชเปนหลักประกันธนาคาร) จํานวน 44.33 ลานบาท ลูกหน้ี

การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 165.93 ลานบาท และสินคาคงเหลือจํานวน 117.21 ลานบาท เปนตน อันเปนเหตุใหสินทรัพย

รวมเติบโตขึ้น 810.85 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 142.50 เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2558 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 569.01 ลานบาท โดยมีองคประกอบของสินทรัพยประกอบ

ดวย เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.06 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และมูลคางานที่ยังไมไดเรียกเก็บ

รอยละ 23.66 สินคาคงเหลือรอยละ 20.09 อุปกรณรอยละ 2.85 และสินทรัพยไมมีตัวตนรอยละ 1.18 สินทรัพยรวมในป 

2558 ลดลงจากป 2557 จํานวน 3.36 ลานบาท หรือรอยละ 0.59 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว

จํานวน 13.48 ลานบาท หรือรอยละ 4.99 จากป 2557 สวนหนึ่งมาจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนและ

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย ณ สิ้นป 2558 เมื่อเทียบกับชวงสิ้นป 2557 นอกจากนั้นสินคาคงเหลือ ณ สิ้น
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ป 2558 เพิ่มขึ้นจํานวน 12.79 ลานบาทหรือรอยละ 12.61 จากป 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีการสั่งสินคาสํารองไวเพื่อรองรับ

แผนการจําหนายสินคาของบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาแยกตามสายผลิตภัณฑ 3 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง 

โครงการ สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล มีอัตราการ

หมุนเวียนลกูหน้ีเทากับ 73.03 วัน 74.95 วัน และ 52.52 วันตามลาํดับ และเมือ่เฉลีย่ของทัง้หมดจะไดอตัราการหมนุเวียนลกู

หนี้เทากับ 68.17 วัน ลดลงจาก 77.49 วันในป 2558 และ 82.21 วันในป 2557 แสดงใหเห็นความสามารถและประสิทธิภาพ

ในการเก็บหนี้อยูในระดับที่นาพอใจ สําหรับอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้ของสองกลุมผลิตภัณฑที่เพิ่งไดรับโอนมาจากการซื้อ

และรับโอนกิจการ คํานวณจากยอดขายของแตละผลิตภัณฑเสมือนวามีการซื้อและรับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแตตนป 2559

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

เก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณในการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ รวมถึง ฐานะ

การเงินของลูกหน้ีท่ีมีความเสี่ยงทางดานเครดิตบางรายเปนการเฉพาะประกอบกัน และจะตัดจําหนายออกจากบัญชีเมื่อ

ไมสามารถติดตามหนี้ได คดีความสิ้นสุด หรือไมสามารถบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มี

ความระมัดระวังและมีขั้นตอนในการอนุมัติเครดิตอยางรัดกุมมีผลทําให อัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยูในอัตราตํ่าสําหรับ

ป 2557 - 2559 มีอัตรารอยละเทากับ 1.49 รอยละ 2.41 และรอยละ 1.97 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

 ลูกหนี้การคา

*AR turnover คํานวณรวมรายไดจากการขายทั้งปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑทั้งป 2559

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้การคา ป 2559

ลานบาท ลานบาท ลานบาทTurnover 
(days)

Turnover 
(days)

Turnover 
(days)

ป 2558 ป 2557

ลูกหนี้การคาแยกตามประเภทธุรกิจ                                                

1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ       124.54 73.03 113.41 77.49 127.54 82.21 1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ       124.54 73.03 113.41 77.49 127.54 82.21 1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ       124.54 73.03 113.41 77.49 127.54 82.21 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 2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น*         77.51 74.95 - n/a - n/a 2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น*         77.51 74.95 - n/a - n/a 2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น*         77.51 74.95 - n/a - n/a 

3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล*         57.28 52.52 - n/a               - n/a 3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล*         57.28 52.52 - n/a               - n/a 3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล*         57.28 52.52 - n/a               - n/a 3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล*         57.28 52.52 - n/a               - n/a 

รวมลูกหนี้การคาแยกตามประเภทธุรกิจ*     259.33 68.17  113.41       77.49    127.54       82.21 รวมลูกหนี้การคาแยกตามประเภทธุรกิจ*     259.33 68.17  113.41       77.49    127.54       82.21 รวมลูกหนี้การคาแยกตามประเภทธุรกิจ*     259.33 68.17  113.41       77.49    127.54       82.21 รวมลูกหนี้การคาแยกตามประเภทธุรกิจ*     259.33 68.17  113.41       77.49    127.54       82.21 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น                                                

ลูกหนี้การคา      259.33 94.66 113.41 93.30 127.54 96.57 ลูกหนี้การคา      259.33 94.66 113.41 93.30 127.54 96.57 ลูกหนี้การคา      259.33 94.66 113.41 93.30 127.54 96.57 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 ลูกหนี้อื่น        20.03 7.31 11.08 9.11 6.50 4.92 ลูกหนี้อื่น        20.03 7.31 11.08 9.11 6.50 4.92 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) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5.41) (1.97) (2.93) (2.41) (1.97) (1.49) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5.41) (1.97) (2.93) (2.41) (1.97) (1.49) 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 ลูกหนี้การคา - สุทธิ     273.95 100.00 121.56 100.00 132.07 100.00 ลูกหนี้การคา - สุทธิ     273.95 100.00 121.56 100.00 132.07 100.00 ลูกหนี้การคา - สุทธิ     273.95 100.00 121.56 100.00 132.07 100.00 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้การคา ป 2559

ลานบาท ลานบาท ลานบาทรอยละ รอยละ รอยละ

ป 2558 ป 2557
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สินคาคงเหลือ

*INV turnover คํานวณรวมตนทุนขายทั้งปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑทั้งป 2559

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินคาคงเหลือ ป 2559

ลานบาท ลานบาท ลานบาทTurnover 
(days)

Turnover 
(days)

Turnover 
(days)

ป 2558 ป 2557

สินคาคงเหลือแยกตามประเภทธุรกิจ

1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ       114.18 85.31 98.06 75.73 78.73 71.29 1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ       114.18 85.31 98.06 75.73 78.73 71.29 1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ       114.18 85.31 98.06 75.73 78.73 71.29 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 2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น*         53.39 86.35 -     n/a - n/a 2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น*         53.39 86.35 -     n/a - n/a 2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น*         53.39 86.35 -     n/a - n/a 

3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล*         44.02 84.58 -     n/a  - n/a 3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล*         44.02 84.58 -     n/a  - n/a 3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล*         44.02 84.58 -     n/a  - n/a 3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล*         44.02 84.58 -     n/a  - n/a 

รวมสินคาคงเหลือ     211.59 85.39 98.06 75.73 78.73 71.29 รวมสินคาคงเหลือ     211.59 85.39 98.06 75.73 78.73 71.29 รวมสินคาคงเหลือ     211.59 85.39 98.06 75.73 78.73 71.29 รวมสินคาคงเหลือ     211.59 85.39 98.06 75.73 78.73 71.29 

สินคาคงเหลือ

สินคาสําเร็จรูป      211.59 89.06 98.06 85.78 78.73 77.55 สินคาสําเร็จรูป      211.59 89.06 98.06 85.78 78.73 77.55 สินคาสําเร็จรูป      211.59 89.06 98.06 85.78 78.73 77.55 สินคาสําเร็จรูป      211.59 89.06 98.06 85.78 78.73 77.55 

สินคาระหวางทาง        40.96 17.24 22.86 20.00 28.72 28.29 สินคาระหวางทาง        40.96 17.24 22.86 20.00 28.72 28.29 สินคาระหวางทาง        40.96 17.24 22.86 20.00 28.72 28.29 สินคาระหวางทาง        40.96 17.24 22.86 20.00 28.72 28.29 

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (14.98) (6.31) (6.61) (5.78) (5.93) (5.84)หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (14.98) (6.31) (6.61) (5.78) (5.93) (5.84)หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (14.98) (6.31) (6.61) (5.78) (5.93) (5.84)หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (14.98) (6.31) (6.61) (5.78) (5.93) (5.84)

สินคาคงเหลือ - สุทธิ     237.57 100.00 114.31 100.00 101.52 100.00สินคาคงเหลือ - สุทธิ     237.57 100.00 114.31 100.00 101.52 100.00สินคาคงเหลือ - สุทธิ     237.57 100.00 114.31 100.00 101.52 100.00สินคาคงเหลือ - สุทธิ     237.57 100.00 114.31 100.00 101.52 100.00

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินคาคงเหลือ ป 2559

ลานบาท ลานบาท ลานบาทรอยละ รอยละ รอยละ

ป 2558 ป 2557

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือแยกตามสายผลิตภัณฑ 3 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง 

โครงการ สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล มีอัตราการ

หมุนเวียนสินคาเทากับ 85.31 วัน 86.35 วัน และ 84.58 วันตามลําดับ และเมื่อเฉลี่ยของทั้งหมดจะไดอัตราการหมุนเวียน

สินคาเทากับ 85.39 วัน เพิ่มขึ้นจาก 75.73 วันในป 2558 และ 71.29 วันในป 2557 ซึ่งอัตราการหมุนเวียนที่ชาลงมาจาก

สาเหตุที่บริษัทฯ มีกลุมผลิตภัณฑมากขึ้นทําใหมีความจําเปนตองสํารองสินคาใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ไดคํานึงตนทุนเสียโอกาส ตนทุนการเก็บรักษาและความเสี่ยงจากสินคาเสื่อมสภาพลาสมัยในทุกมิติประกอบกัน 

สําหรับอัตราการหมุนเวียนสินคาของสองกลุมผลิตภัณฑที่เพิ่งไดรับโอนมาจากการซื้อและรับโอนกิจการ คํานวณจากยอด

ตนทุนขายของแตละผลิตภัณฑเสมือนวามีการซื้อและรับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแตตนป 2559

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ โดยไดกําหนดนโยบาย 3 ขอเพื่อใชในประกอบการ

พิจารณาตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัย ไดแก 1) สินคามีอายุตั้งแตสองปขึ้นไป 2) มีการหมุนเวียนตอปนอยกวารอยละ 20 ของ

สินคาคงเหลือรายการนั้นตอเนื่องกันสองป และ 3) มีการหมุนเวียนสินคาคงเหลือตามขอ 2) และนับตอเนื่องไปหลังวัน

สิน้งวดจนถึงวันท่ีผูสอบบญัชเีขาตรวจสอบหรอืสอบทานงบการเงนิ (ประมาณ 20 วันหลงัวันสิน้งวด) ยังนอยกวารอยละ 20 

ของสินคาคงเหลือรายการนั้น บริษัทฯ เชื่อวานโยบายการตั้งคาเผ่ือสินคาเสื่อมสภาพนี้ จะระมัดระวังเพียงพอที่จะไมทําให
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 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

 ประเภทสินเชื่อวงเงินและอัตราดอกเบี้ย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ป 2559

ลานบาท ลานบาท ลานบาทTurnover 
(days)

Turnover 
(days)

Turnover 
(days)

ป 2558 ป 2557

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น                                                

เจาหนี้การคา     104.40 51.88 69.67 58.87 67.61 57.84 เจาหนี้การคา     104.40 51.88 69.67 58.87 67.61 57.84 เจาหนี้การคา     104.40 51.88 69.67 58.87 67.61 57.84 เจาหนี้การคา     104.40 51.88 69.67 58.87 67.61 57.84 

เจาหนี้อื่น       เจาหนี้อื่น       เจาหนี้อื่น       เจาหนี้อื่น       

• คาใชจายคางจาย       43.80 n/a 15.75 n/a 18.98 n/a  คาใชจายคางจาย       43.80 n/a 15.75 n/a 18.98 n/a  คาใชจายคางจาย       43.80 n/a 15.75 n/a 18.98 n/a  คาใชจายคางจาย       43.80 n/a 15.75 n/a 18.98 n/a 

• เจาหนี้อื่น        23.25 n/a 9.89 n/a 6.12 n/a  เจาหนี้อื่น        23.25 n/a 9.89 n/a 6.12 n/a  เจาหนี้อื่น        23.25 n/a 9.89 n/a 6.12 n/a  เจาหนี้อื่น        23.25 n/a 9.89 n/a 6.12 n/a 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น     171.45 51.88 95.31 58.87 92.71 57.84 รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น     171.45 51.88 95.31 58.87 92.71 57.84 รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น     171.45 51.88 95.31 58.87 92.71 57.84 รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น     171.45 51.88 95.31 58.87 92.71 57.84 

สินคาคงเหลือของบริษัทฯ สูงกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับหรือ Net Realizable Value ตามมาตรฐานการบัญชี อยางไรก็ตาม 

อัตราคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพอยูในอัตราตํ่าสําหรับป 2557 - 2559 มีอัตรารอยละเทากับ 5.84 รอยละ 5.78 และรอยละ 

6.31 ของสินคาคงเหลือ - สุทธิ

 บรษิทัฯ มนีโยบายการรกัษาความสมัพันธกับพันธมติรทางธุรกิจ อนัไดแก ผูขายสนิคาทัง้ในประเทศและตางประเทศ ผูให

บริการตามสญัญารบัเหมาตดิตัง้ และคูคาอืน่ๆ เปนตน ซึง่การรกัษาความสมัพันธทีด่ยีอมมรีากฐานมาจากการรกัษาเครดติ

ทางการเงนิเปนสาํคญั นอกจากการรกัษาความสมัพันธดงักลาวแลว บรษิทัฯ ยังสามารถตอรองราคาสนิคาและบรกิารซึง่ถอื

เปนตนทุนท่ีสาํคญัทีส่ดุของบรษิทัทีทํ่าธุรกิจซือ้ขายสนิคาไดอกีทางหนึง่ อนัจะเพ่ิมความสามารถในการทาํกําไรของบรษิทัฯ 

ไดอยางยั่งยืน

ประเภทสินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชี 17.00 9.00 MOR MOR

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

หนังสือคํ้าประกัน 30.00 14.00 2% 2%

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 363.39 60.39   

 

ตั๋วสัญญาใชเงิน 15.00 5.00 MLR MLR

เช็คตางจังหวัดรอเรียกเก็บ 3.00 -    

 รวม 659.39 145.39    

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา      

 (ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 3.00 0.30

วงเงิน (ลานบาท) อางอิงอัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

เงินฝากประจํา

2559 2559

เงินฝากประจํา

2558 2558
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 บริษัทฯ มีสภาพคลองอยูในระดับสูง เห็นไดจากอัตราสวนสภาพคลองที่อยูในระดับ 4.36 เทา และ 5.27 เทา ในป 2559 

และ 2558 ตามลาํดบั และวงจรเงนิสดเทากับ 101.68 วัน และ 94.35 วันในป 2559 และ 2558 ตามลาํดบั นอกจากนี ้บริษทัฯ 

ยังมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อมากพอเพื่อใชในการนําเขาสินคาจากตางประเทศ เงินทุนหมุนเวียนในรูปของวงเงิน

เบิกเกินบัญชีหรือตั๋วสัญญาใชเงิน การคํ้าประกันทางธุรกิจตางๆ และการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ตราตางประเทศ รวมทั้งโอกาสในการซื้อธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบวิศวกรรมอื่นในอนาคต

2.3 สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
 1) กระแสเงินสดจากงบการเงินของบริษัทฯ

 การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากการดําเนินงานสําหรับป 2559 จํานวน 17.49 ลานบาท ลดลง 32.82 ลานบาท 

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 โดยมีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 60.02 

ลานบาท ใกลเคียงกับปกอน อยางไรก็ตาม ลูกหนี้คาขายเงินลงทุนในหลักทรัพยชวงสิ้นปจํานวน 2.64 ลานบาท และลูกหนี้

เงินประกันผลงานและมูลคางานที่ยังถึงกําหนดเรียกเก็บตามสัญญาติดตั้งระบบดับเพลิงเพ่ิมขึ้นจํานวน 5.90 ลานบาท 

นอกจากนี้ การจายเงินทดลองจายคาสินคาและเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 18.46 ลานบาทซึ่งบริษัทฯ ไดสวนลดในราคา

สินคาในบางกรณีที่ผูขายเสนอสวนลดเงินสด ซึ่งสงผลใหอัตรากําไรข้ันตนสูงข้ึน ลวนแลวแตทําใหกระแสเงินสดสุทธิจาก

การดําเนินงานลดลงเทื่อเปรียบเทียบกับปกอน

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสําหรับป 2559 จํานวน 33.58 เพ่ิมข้ึน 28.87 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 

สวนใหญมาจากเงินสดที่บริษัทฯ ไดรับโอนจากการรับซื้อและโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย 

จํานวน 40.17 ลานบาท โดยบริษัทฯ ออกหุนเพ่ิมทุนใหแทนการชําระราคาดวยเงินสด และไดจายเงินคาซื้ออุปกรณและ

ปรับปรุงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร EPR จํานวน 7.99 ลานบาท

 กระแสเงินสดที่ใชไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผลระหวางป 2559 จํานวน 35.00 ลานบาท และชําระ

เงินกูยืมธนาคารที่บริษัทฯ รับภาระหนี้มาจากสัญญาการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองเปน

จาํนวนมาก ทาํใหไมมภีาระดอกเบีย้ทีต่องชาํระแกธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ สาํหรบัเงนิปนผลท่ีไดรบัจากบรษิทั ควิ ท ูเอส

หนวย : ลานบาท

รายการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ป 2559 ป 2558 ป 2557

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 17.49 50.31 62.79เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 17.49 50.31 62.79เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 17.49 50.31 62.79

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 33.58 4.71 (253.95)เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 33.58 4.71 (253.95)เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 33.58 4.71 (253.95)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (43.39) (52.5) 214.29เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (43.39) (52.5) 214.29เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (43.39) (52.5) 214.29

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 7.68 2.52 23.13เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 7.68 2.52 23.13เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 7.68 2.52 23.13

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 28.18 25.66 2.53เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 28.18 25.66 2.53เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 28.18 25.66 2.53

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 35.86 28.18 25.66เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 35.86 28.18 25.66เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 35.86 28.18 25.66
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จํากัด จํานวน 57.30 ลานบาท ไมไดแสดงเปนเงินสดรับในกิจกรรมลงทุน หรือรายไดอ่ืนในงบกําไรขาดทุน โดยไดแสดง

เปนการลดยอดราคาทุนหุนสามัญที่ออกใหเพ่ือการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด (Consideration Transfer) ทั้งนี้เปนไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 บริษัทฯ มีกระแสแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานป 2558 จํานวน 50.31 ลานบาท ลดลงจํานวน 12.48 ลาน

บาท เม่ือเทยีบกับป 2557 โดยมกํีาไรจากการดาํเนนิงานกอนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยและหนีส้นิดาํเนนิงาน 62.75 ลาน

บาท และการเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมนุเวียนสาเหตุหลกัมาจากลกูหน้ีการคาและลกูหน้ีอืน่ลดลงจาํนวน 9.55 ลานบาท สนิคา

คงเหลือเพิ่มขึ้น 13.50  ลานบาท 

 กระแสเงนิสดสทุธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน จาํนวน 4.71 ลานบาท เปนรายการจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว 12.76 ลาน

บาท และเงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ 6.89 ลานบาท และลงทุนในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร EPR อีก 2.08 ลานบาท 

 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเปนการจายเงินปนผล 52.50 ลานบาท

 2) โครงสรางเงินทุนจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557

 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 จํานวน 111.84 ลานบาท 117.21 ลานบาท และ 242.21 ลาน

บาท ตามลําดับ ซึ่งมีสวนประกอบของหนี้สินที่สําคัญ ไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น เปนตน 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 242.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 125.00 ลานบาท 

หรือรอยละ 106.65 จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย มีผลทําใหบริษัทฯ

รับภาระหนี้สินอันเก่ียวกับเงินกูยืมธนาคาร (ชําระคืนทั้งจํานวนทันทีหลังการซื้อและรับโอนกิจการสําเร็จ) เจาหนี้การคา

ผลประโยชนพนักงานและคาใชจายคางจายอื่นๆ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 117.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 5.37 ลานบาท 

หรือรอยละ 4.80 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่น อันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินรับลวงหนาและเงิน

คามดัจําซึง่เปนสวนหนึง่ของเงินประกันผลงาน ท่ีบริษทัฯ เรยีกเก็บจากคูคาในกรณีของการตดิตัง้งานแทนบริษทัฯ และขนสง

สินคาไปสงใหกับลกูคาของบรษิทัฯ ตามมลูคางานท่ีบรษิทัฯ รบับรกิารทีเ่กิดข้ึน และการเพ่ิมขึน้ของภาระผกูพันผลประโยชน

พนักงานเนื่องมาจากการปรับโครงสรางผลตอบแทนใหกับพนักงานประเภทเงินเดือนคาจาง 

 ดวยโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ที่ไมไดพึ่งพาเงินกูยืมจากธนาคารแตอยางใด มีผลทําใหบริษัทฯ แทบจะไมมีดอกเบี้ย

จาย ทําใหบริษัทฯ สามารถจายเงินปนผลตอบแทนใหกับผูถือหุนไดอยางสมํ่าเสมอ โดยในป 2557 - 2559 จายเงินปนผล

ในอัตรา 15.23 บาท (ขณะนั้นมูลคา par เทากับ 10 บาทตอหุน) 0.15 บาท และ 0.10 บาทตอหุน และมีอัตราสวนหนี้สิน

ตอทุนในอัตราที่ตํ่ามากอยูระหวาง 0.21 - 0.26 เทาตลอด 3 ปที่ผานมา
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19. รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอรายงาน
ทางการเงิน

เรียน ทานผูถือหุน

  คณะกรรมการบรษิทัเปนผูรบัผดิชอบตองบการเงนิของบรษิทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส  จํากัด (มหาชน) (บริษทัฯ) (เดมิ

ชือ่ บรษิทั ไฟรวิคเตอร จาํกัด (มหาชน)) ซึง่ไดจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย ภายใตพระราช

บญัญัตกิารบญัช ีพ.ศ. 2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัทิางการบญัชีทีป่ระกาศข้ึนใชโดยสภาวชิาชีพบญัช ีในพระบรม

ราชปูถัมภ และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจดัทําและนาํเสนอรายงาน

ทางการเงนิภายใตพระราชบญัญัตหิลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย โดยไดมกีารพิจารณานโยบายทางการบญัชท่ีีเหมาะสม

และถือปฏบิติัอยางสมํา่เสมอ  การใชดลุยพินจิอยางระมดัระวังรอบคอบ และการรายงานทีส่มเหตสุมผลในการจดัทํางบการเงนิ  

รวมทัง้ใหมกีารเปดเผยขอมลูท่ีสาํคัญอยางเพียงพอและโปรงใสในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเพ่ือประโยชนตอผูถือหุนและ

นักลงทุนทั่วไป

  คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีไดอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเพียงพอที่จะ

ดํารงรักษาไวซึ่งสินทรัพย ตลอดจนปองกันมิใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินงานในรายการที่ผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแล สอบ

ทานความนาเชือ่ถือและความถูกตองของรายงานทางการเงนิ ซึง่ไดกํากับดแูลทาํการประเมนิระบบการควบคมุภายใน การ

บริหารความเสีย่ง และการตรวจสอบภายใน ใหมปีระสทิธิภาพ โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีได

ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว

  คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็นวา ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ สามารถใหความ

เชื่อมั่นไดวางบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส  จํากัด (มหาชน)  สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

น้ัน แสดงฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถูกตองตามท่ีสมควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานรายงาน

ทางการเงนิ  ซึง่ผูสอบบญัช ี(บรษิทั) ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองท่ัวไปและแสดงความเห็นไวในรายงาน

ของผูสอบบัญชีตามที่ไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว

..........................................

ดร. ถกล นันธิราภากร

ประธานกรรมการ

..........................................

นายวิรัฐ สุขชัย

ประธานเจาหนาที่บริหาร
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20. 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

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีการรายงานทาง

การเงนิอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ มรีะบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธิผล  

มีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  

พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง ครบถวน และมีการปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ โดยมีนายวิศิษฏ

วชริลาภไพฑูรย เปนเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตัหินาท่ีภายใตขอบเขตหนาที ่และความรบัผดิชอบตามกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในระหวางป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 7 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานไดเขารวม

ประชุมอยางพรอมเพรียงกัน  และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม หารือ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูบริหาร ผูตรวจ

สอบภายในและผูสอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวของ โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจ

สอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจําป 2559 โดยไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจง

จากผูบริหารและผูสอบบัญชีในเรื่องความถูกตอง ครบถวน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมี

การปฏิบัติตามขอกําหนดของสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย อยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือ

ได เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบ

ควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิผล โดยไดรับรายงานจากผลการตรวจสอบทุกไตรมาส

ที่จัดทําโดยผูตรวจสอบภายใน จากบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในที่จะสงเสริมใหบรรลุวัตถุประสงค ทั้งในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความเชื่อถือได

ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัท
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3. การสอบทานและพจิารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยงทางผลประโยชน รวมถึงการ

เปดเผยขอมูลรายการดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา

รายการดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการ

เปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวนและเพียงพอ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

4. การสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดของ

บริษัทฯ และขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไวกับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญ

ในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และหนวยงานที่เกี่ยวของ

5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559 เพ่ือนําเสนอตอคณะ

กรรมการบริษัท ใหขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผล

การปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว เห็นควรเสนอแตงต้ัง นายชวาลา เทียน

ประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301, ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356,

นายชูพงษ สุรชูติกาล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข

ที่ 5035 จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา ในรอบป 2559 บริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายใน

ที่เหมาะสม การจัดทํารายงานทางการเงินแสดงขอเท็จจริงในสวนท่ีเปนสาระสําคัญครบถวน ถูกตองตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และการเปดเผยขอมูลเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ มีการบริหารความเสี่ยงท่ีอยูใน

ระดบัท่ียอมรบัได และมกีารปฏิบติัตามกฎหมาย ขอกําหนดและขอผกูพันตางๆ และมกีารเปดเผยรายการทีเ่ก่ียวโยงกันอยาง

ถูกตอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบรหิารไดใหความสาํคญัอยางย่ิงตอการดาํเนนิงานท่ีสอดคลองและอยูภายใต

ระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไมพบรายการผิดพลาดท่ีมีสาระสําคัญท่ีจะกระทบฐานะการเงินของบริษัทฯ มีการพัฒนา

ปรับปรงุระบบการปฏิบติังานใหมคีณุภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเนือ่ง ตลอดจนการปฏบิตังิาน

ที่เปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

..........................................

(ดร. ถกล นันธิราภากร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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21. รายงานของผูสอบบัญชีอนุญาต

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน))

ความเห็น

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ

ผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่สําคัญ

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 และผลการดําเนนิงานและกระแสเงนิสดสาํหรบัปสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของ

ความรบัผดิชอบของผูสอบบญัชตีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขาพเจาขาพเจามคีวามเปนอสิระจากบริษทัตาม

ขอกาํหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวชิาชพีบญัชทีีก่าํหนดโดยสภาวิชาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถัมภ ในสวนทีเ่กีย่วของ

กับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนด

เหลาน้ี ขาพเจาเชือ่วาหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่าพเจาไดรบัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเหน็

ของขาพเจา

ขอมูลและเหตุการณที่เนน

 ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทไดซื้อและรับโอนกิจการ

ทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท คิวทูเอส จํากัด ภายใตเกณฑการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 

Transfer) โดยการออกหุนสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเปนคาตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษทัดงักลาว (ดูหมายเหตุ

ขอ 4) ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

 เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบคือเรือ่งตางๆ ทีม่นัียสาํคญัทีส่ดุตามดลุยพินจิเย่ียงผูประกอบวิชาชพีของขาพเจาในการตรวจ

สอบงบการเงนิสาํหรบังวดปจจบุนั ขาพเจาไดนาํเรือ่งเหลานีม้าพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
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การรับรูรายไดจากการขาย

บริษัทมีรายไดจากการขายซึ่งเกิดจากสวนงานธุรกิจท่ีสําคัญ 

4 กลุมผลิตภัณฑ คือ ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ 

ผลติภัณฑระบบสขุาภิบาลและปรบัอากาศ ผลติภัณฑระบบทํา

ความเย็น และระบบพิมพดิจิทัล ซึ่งแตละกลุมผลิตภัณฑมีขอ

ตกลงและเงื่อนไขการขายและการกําหนดราคาที่แตกตางกัน 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ คอื รายไดจากการขายวามกีารรบัรู

รายการถูกตองและครบถวนตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน

ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีสําหรับรายได และรายละเอียดของราย

ไดจากการขายแยกตามสวนงานดําเนินงานไดเปดเผยไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.15 และขอ 25

การซื้อกิจการ
ในระหวางป 2559 บริษัทไดทําสัญญาซ้ือกิจการเพ่ือรับโอน

กิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทชจํากัด และบริษัท คิวทูเอส 

จาํกัด ภายใตกระบวนการโอนกิจการทัง้หมด ดงัน้ัน เรื ่องสาํคญั

ในการตรวจสอบ คือ การเกิดขึ้นจริง กรรมสิทธิ์์ขอผูกพันความ

ครบถวน ความถูกตองและการแสดงมูลคาของสินทรัพยและ

หนี้สิน ณ วันโอนกิจการวาเปนไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

ทัง้นี ้นโยบายการบญัชสีาํหรบัการรวมธุรกิจ และรายละเอยีด

ของการโอนธุรกิจไดเปดเผยไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ขอ 3.1 ขอ 4 และขอ 20 ตามลําดับ

วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง
• ทําความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานและการ

• ควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการรับรูรายได

• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม

ภายในเก่ียวกับเรื่องดังกลาว

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการ

ควบคุมท่ีเก่ียวของกับรายไดจากการขาย

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซึ่งประกอบดวย

• ตรวจสอบขอตกลงและเง่ือนไขของสัญญาขายและ

ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับรูรายไดดังกลาว

• ตรวจสอบรายการรายไดจากการขายท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวางปและชวงใกลวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีกับ

เอกสารประกอบรายการ

• ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีบริษัทออกภายหลังวันส้ินรอบ

ระยะเวลาบัญชี

• ตรวจสอบโดยใชการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล

ทางการเงินและการทดสอบรายละเอียดท่ีเก่ียวของ

กับรายไดจากการขาย

วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง
• ทําความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานและการ

ควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการซื้อธุรกิจ

• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม

ภายในท่ีเก่ียวของการการซื้อธุรกิจ

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซึ่งประกอบดวย

• ตรวจสอบสัญญาโอนกิจการท่ีบริษัททํากับบริษัท

ผูโอนกิจการ หลักฐานการชําระเงินหลักฐานการโอน

กรรมสิทธ์ิในหุนสามัญและเอกสารอื่นท่ีเก่ียวของ

• ตรวจสอบรายละเอียดสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันโอน

ซึง่ประกอบดวย การตรวจสอบความมอียูจรงิ กรรมสทิธ์์ิ

ขอผูกพัน ความครบถวนและการแสดงมูลคาของ

สินทรัพยและหนี้สิน

• ตรวจสอบการแสดงมูลคาและการปนสวนมูลคาตรวจสอบการแสดงมูลคาและการปนสวนมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดที่ไดมา ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดที่ไดมา ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดที่ไดมา 

ณ วันโอนธุรกิจ ทีป่ระเมนิโดยผูประเมนิราคาอสิระ ทัง้น้ีณ วันโอนธุรกิจ ทีป่ระเมนิโดยผูประเมนิราคาอสิระ ทัง้น้ีณ วันโอนธุรกิจ ทีป่ระเมนิโดยผูประเมนิราคาอสิระ ทัง้น้ีณ วันโอนธุรกิจ ทีป่ระเมนิโดยผูประเมนิราคาอสิระ ทัง้น้ีณ วันโอนธุรกิจ ทีป่ระเมนิโดยผูประเมนิราคาอสิระ ทัง้น้ี

ในการตรวจสอบไดใหผูเชี่ยวชาญดานการประเมินในการตรวจสอบไดใหผูเชี่ยวชาญดานการประเมินในการตรวจสอบไดใหผูเชี่ยวชาญดานการประเมิน

มูลคาสอบทานวิธีการประเมินมูลคาและขอสมมติมูลคาสอบทานวิธีการประเมินมูลคาและขอสมมติ

ที่สําคัญที่ผูบริหารของบริษัทนํามาใชในการกําหนดที่สําคัญที่ผูบริหารของบริษัทนํามาใชในการกําหนด

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินท่ีระบุได ณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินท่ีระบุได ณ 

วันโอนกิจการ รวมถึงการปนสวนมูลคายุติธรรมของวันโอนกิจการ รวมถึงการปนสวนมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยและหนี้สินสินทรัพยและหนี้สิน

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่สําคัญ
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เรื่องอื่น

 งบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงเปน

ขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข ตามรายงานลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 

2559

ขอมูลอื่น

 ผูบริหารเป นผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําปซึ่งขาพเจาไดรับขอมูล

อื่นในรายงานประจําปฉบับเตรียมเผยแพรกอนวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้

ความเหน็ของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลมุถึงขอมลูอืน่และขาพเจาไมไดแสดงความเห็นเก่ียวกบัขอมลูอืน่ดงักลาว

 ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัด

แยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดง

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

 ขาพเจาไดอานขอมลูอืน่ในรายงานประจาํปฉบบัเตรยีมเผยแพร โดยไมพบวามกีารแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปน

สาระสําคัญที่ขาพเจาตองรายงาน

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน

 ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ี

ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

 ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผย

เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวน

แตผูบรหิารมคีวามต้ังใจท่ีจะเลกิบรษิทัหรอืหยุดดําเนนิงานหรอืไมสามารถดาํเนนิงานตอเนือ่งตอไปได ผูมหีนาท่ีในการกํากับ

ดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ 

ผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน

การรบัประกันวาการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขาพเจารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และ

ไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่

ไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่เกิดจากขอ

ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานการตัง้ใจละเวนการแสดง

ขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเหน็ตอความมปีระสทิธ์ิผลของการควบคมุภายในของบรษิทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร

• สรปุเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบญัชสีาํหรบัการดาํเนนิงานตอเนือ่งของผูบรหิารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชทีีไ่ดรบั สรปุวามคีวามไมแนนอนท่ีมสีาระสาํคญัท่ีเก่ียวกับเหตกุารณหรอืสถานการณทีอ่าจเปนเหตใุห

เกิดขอสงสยัอยางมนัียสาํคญัตอความสามารถของบรษิทัในการดําเนินงานตอเนือ่งหรอืไม ถาขาพเจาไดขอสรปุวามี

ความไมแนนอนทีม่สีาระสาํคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบญัชขีองขาพเจาถึงการเปดเผยทีเ่ก่ียวของ

ในงบการเงนิ หรอืถาการเปดเผยดงักลาวไมเพียงพอ ความเหน็ของขาพเจาจะเปลีย่นแปลงไปขอสรปุของขาพเจาขึน้

อยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือ

สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง

• ประเมนิการนาํเสนอ โครงสรางและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเป ดเผยวางบการเงนิแสดงรายการและ

เหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร

• ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

เพือ่แสดงความเหน็ตองบการเงนิ ขาพเจารบัผดิชอบตอการกําหนดแนวทางการควบคมุดแูล และการปฏิบตังิานตรวจ

สอบ ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

 ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบ

ในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

 ขาพเจาไดใหคาํรบัรองแกผูมหีนาทีใ่นการกาํกับดแูลวาขาพเจาไดปฏิบตัติามขอกําหนดจรรยาบรรณทีเ่ก่ียวของกับความ

เปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามี

เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมให

ขาพเจาขาดความเปนอิสระ

 จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลาน้ีในรายงานของผูสอบ

บัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น 

ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสือ่สารเรือ่งดงักลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดงักลาวสามารถคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560



งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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22. งบการเงิน
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ �บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)�)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  6  35,866 28,184 25,660

เงินลงทุนชั่วคราว 7 265,179 256,675 270,160

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 8 273,948 121,564 132,073

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

 สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 10,017 - -

มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 7,140 13,042 17,635

สินคาคงเหลือ 10 237,566 114,315 101,517

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 18,119 1,832 760

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 847,835 535,612 547,805

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนทั่วไป 242 - -

เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน 11,29.1 - 1,280 -

ลูกหนี้ระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน 9 10,044 - -

อุปกรณ 12 41,565 16,222 12,813

คาความนิยม 13 334,672 - -

ความสัมพันธกับลูกคา 14 102,983 - -

สินทรัพยไมมีตัวตน 15 26,749 6,715 5,478

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16 - 3,450 1,479

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 15,761 5,727 4,791

 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 532,016 33,394 24,561

รวมสินทรัพย 1,379,851 569,006 572,366

หมายเหตุ

(ปรับปรุงใหม)

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม
2559

ณ วันที่

1 มกราคม

2558

หนวย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Harn Engineering Solutions Public Company Limited

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ �บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)�)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 17 171,451 95,302 92,711

ภาษีเงินไดคางจาย 12,873 2,778 5,841

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 168 88 388

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9,756 3,528 1,789

รวมหนี้สินหมุนเวียน 194,248 101,696 100,729

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16 18,957 - -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 18 13,910 9,841 6,394

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 15,097 5,672 4,715

 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 47,964 15,513 11,109

รวมหนี้สิน 242,212 117,209 111,838

หมายเหตุ

(ปรับปรุงใหม)

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม
2559

ณ วันที่

1 มกราคม

2558

หนวย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน 20

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

หุนสามัญ 350,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท 175,000 175,000

ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญ 584,500,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท

ชําระเต็มมูลคาแลว 292,250 - -

หุนสามัญ 350,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท

  ชําระเต็มมูลคาแลว - 175,000 175,000

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 21 776,416 218,306 218,306

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 22 13,867 11,841 9,531

 ยังไมไดจัดสรร 55,106 46,650 57,691

รวมสวนของผูถือหุน 1,137,639 451,797 460,528

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,379,851 569,006 572,366

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ �บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)�)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

(ปรับปรุงใหม)

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม
2559

ณ วันที่

1 มกราคม

2558

หนวย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายไดจากการขาย 571,469 473,406

รายไดจากการใหบริการ 74,048 94,125

ตนทุนขาย   (422,443) (347,482)

ตนทุนการใหบริการ (65,169) (78,308)

กําไรขั้นตน  157,905 141,741

รายไดอื่น   17,206 15,416

คาใชจายในการขาย (36,618) (34,391)

คาใชจายในการบริหาร (87,749) (66,154)

ตนทุนทางการเงิน (21) -

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 50,723 56,612

คาใชจายภาษีเงินได 27 (10,192) (10,410)

กําไรสุทธิสําหรับป 40,531 46,202

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได 4,951 (2,433)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 45,482 43,769

กําไรตอหุน 28

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.11 0.13

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 371,201,370 350,000,000

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ �บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)�)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

(ปรับปรุงใหม)

2559 2558

หนวย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 50,723 56,613

ปรับปรุงดวย

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 5,795 4,322

คาตัดจําหนายความสัมพันธกับลูกคา 1,325 -

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,488 955

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 8,370 671

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ 227 (2,650)

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน (2,067) -

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (374) 187

(กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนชั่วคราว (7,164) 2,488

คาใชจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,200 750

รายไดดอกเบี้ยรับ (104) (585)

รายไดเงินปนผล (395) -

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

 และหนี้สินดําเนินงาน 60,024 62,751

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (8,548) 9,554

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (405) -

ลูกหนี้ระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน (51) -

มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 5,902 4,592

สินคาคงเหลือ (14,577) (13,505)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (14,913) (1,024)

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน 5,447 (1,280)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (503) (936)

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ �บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)�)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ปรับปรุงใหม)

2559 2558

หนวย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (5,629) (2,079)

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 80 (300)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,288) 6,175

จายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (535) (344)

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 575 958

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 25,579 64,562

รับดอกเบี้ย   104 585

จายภาษีเงินได  (8,189) (14,837)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 17,494 50,310

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับเงินปนผล 395 -

เงินสดรับโอนจากการรวมธุรกิจ 40,166 -

เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว 727 12,762

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (1,638) (6,858)

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 291 886

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (6,359) (2,076)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 33,582 4,714

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ �บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)�)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ปรับปรุงใหม)

2559 2558

หนวย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (8,394) -

 จายเงินปนผล (35,000) (52,500)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (43,394) (52,500)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 7,682 2,524

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 28,184 25,660

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 35,866 28,184

รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสด ประกอบดวย

1. หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน

หนี้สินที่เกิดจากการซื้อสินทรัพยถาวร

 และสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 1 มกราคม

โอนสินคาเปนสินทรัพยถาวร (167) (36)

งานระหวางทําโอนเปนสินทรัพยจากการรวมธุรกิจ (867) -

บวก ซื้อสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน 8,361 8,970

หัก เงินสดจาย (7,997) (8,934)

หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพยถาวร

และสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม (670) -

2. รายการที่ไมกระทบเงินสดซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุขอ 4)

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ �บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)�)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ปรับปรุงใหม)

2559 2558

หนวย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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23. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ สารบัญ

1. ขอมูลทั่วไป

2. เกณฑการจัดทําและนําเสนองบการเงิน

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4. การซื้อธุรกิจ

5. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

7. เงินลงทุนชั่วคราว

8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

9. ลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาการเงิน

10. สินคาคงเหลือ

11. เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน

12. อุปกรณ

13. คาความนิยม

14. ความสัมพันธกับลูกคา

15. สินทรัพยไมมีตัวตน

16. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

17. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ �บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)�)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ สารบัญ

18. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

19. โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน

20. ทุนจดทะเบียน

21. สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย

23. เงินปนผลจาย

24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

25. สวนงานดําเนินงาน

26. คาใชจายตามลักษณะ

27. คาใชจายภาษีเงินได

28. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30. การวัดมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

31. เครื่องมือทางการเงิน

32. การจัดประเภทรายการใหม

33. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

34. การอนุมัติงบการเงิน
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ �บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)�)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ขอมูลทั่วไป

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) บริษัท จดทะเบียนเป นนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนในประเทศไทยตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2557 สํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร โดยประกอบธุรกิจ ขายสง ปลีกและใหบริการซอม เชา เชาซื้อและรับเหมาติดต้ังระบบดับเพลิง รวมทั้ง

อุปกรณและวัตถุเคมีดับเพลิงจําหนายอุปกรณหองเย็น จําหนายอุปกรณการพิมพ และใหบริการซอม เชา อุปกรณการพิมพ

บริษัทไดเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) โดยได

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และไดเปลี่ยนชื่อยอหลักทรัพยของบริษัทจากเดิม 

FIRE เปน HARN มีผลตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

2. เกณฑการจัดทําและนําเสนองบการเงิน

2.1 เกณฑการถือปฏิบัติ

(1) งบการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการนําเสนองบการเงิน ซึ่งมี

ผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป และตามขอ

บังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดทําและสงงบการเงินและรายการ

เกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการนําเสนองบการเงินไม

แตกตางอยางมีสาระสําคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่องกําหนดรายการยอ

ทีต่องมใีนงบการเงนิ พ.ศ. 2554 เมือ่บรษิทัไดนาํนโยบายการบญัชใีหมมาถือปฏบิตัยิอนหลงัหรอืปรบังบการเงนิยอน

หลัง หรือเมื่อมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม บริษัทตองนําเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันตนงวดของ

งวดที่นํามาเปรียบเทียบงวดแรกสุดดวย ซึ่งในกรณีของบริษัท คือ ยอดยกมาตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ดัง

นั้น งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดแสดง

ตามรูปแบบใหม เพื่อใหสอดคลองกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(2) งบการเงนิของบรษิทัไดจดัทาํเปนภาษาไทย และมหีนวยเงนิตราเปนบาท ขอมลูทางการเงนิทัง้หมดมกีารปดเศษเปน

หลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

(3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลตอการรายงาน และ/หรือการเปดเผยขอมูลในงบการเงินสําหรับรอบบัญชี

ปจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการ

เงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป ดังตอไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)  การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ 

จากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน
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ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) การรวมการงาน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) การวัดมูลคายุติธรรม

  การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลอืจากรัฐบาล - กรณทีีไ่มมคีวามเกีย่วของอยางเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรม

ดําเนินงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ

คลายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิ์ในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ขอตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิ์พิเศษแกลูกคา

ฉบับที่ 14 ขอจาํกัดสนิทรพัยตามโครงการผลประโยชน ขอกาํหนดเงนิทนุขัน้ตํา่และปฏสิมัพันธของ

รายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจากลูกคา

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 เงินที่นําสงรัฐ
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี

แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและรับรูรายการของพืช เพื่อการใหผลิตผล

แนวปฏิบตัทิางบญัชสีาํหรบัธุรกิจประกันภยัในการกําหนดใหเครือ่งมอืทางการเงินเปนเครือ่งมือทางการเงินท่ีแสดงมลูคาดวยมลูคายุตธิรรมผานกําไร

หรือขาดทุน

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้

(4) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใชสภาวิชาชีพบัญชี

ไดออกประกาศทีเ่ก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชสาํหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชี

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไปดังตอไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) สินคาคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญากอสราง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชา

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนของพนักงาน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ

จากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ตนทุนการกูยืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) กําไรตอหุน

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวางกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การดอยคาของสินทรัพย

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน
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ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม

ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา

ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) สวนงานดําเนินงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) การรวมการงาน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลคายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ความชวยเหลือจากรัฐบาล กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ

คลายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิ์ในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่องการ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
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ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ขอตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิ์พิเศษแกลูกคา

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า และปฏิสัมพันธ

ของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจากลูกคา

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เงินที่นําสงรัฐ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ผูบริหารของบริษัท จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงิน เมื่อมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินดังกลาวมีผลบังคับใช ปจจุบันผูบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวที่มีตองบการเงินของบริษัทในงวดที่เริ่มใชถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือ

มีการตีความในสองภาษาที่แตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทย เปนหลัก

งบการเงนินีไ้ดจดัทาํขึน้โดยใชเกณฑราคาทนุเดมิในการวดัมลูคาขององคประกอบของงบการเงนิยกเวนตามทีไ่ดเปดเผย

ในนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้

3.1 การรวมธุรกิจ

บริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ ยกเวนในกรณีที่เปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

บริษัทมีอํานาจการควบคุมเมื่อบริษัท (1) มีอํานาจเหนือผูไดรับการลงทุน (2) มีโอกาสเปดรับหรือมีสิทธิ์ในผลตอบแทน

ผันแปรจากการเกี่ยวของกับผูไดรับการลงทุน และ (3) มีความสามารถในการใชอํานาจเหนือผูไดรับการลงทุนทําใหเกิด

ผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของผูลงทุน

เมื่อมีเงื่อนไขหรือสถานการณบงชี้วา อํานาจการควบคุมขอใดขอหน่ึงขางตนเปลี่ยนแปลงไปบริษัทจะทําการพิจารณา

อํานาจการควบคุมกิจการที่ถูกควบคุมใหม

คาความนิยม ถูกวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซึ่งรวมถึงการรับรูจํานวนสวน

ไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ หักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับ

มาซึ่งวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ
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สิ่งตอบแทนที่โอนให ตองวัดดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีโอนไป หนี้สินที่บริษัทกอขึ้นเพ่ือจายชําระใหแกเจาของ

เดิม และสวนไดเสียในสวนของเจาของที่ออกโดยบริษัท ท้ังนี้สิ่งตอบแทนที่โอนใหยังรวมถึงมูลคายุติธรรมของหนี้สินท่ี

อาจเกิดขึ้นและมูลคาของโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ออกแทนโครงการของผูถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ

หนีส้นิทีอ่าจเกิดขึน้ของบรษิทัทีถู่กซือ้ทีร่บัมาจากการรวมธุรกิจ รบัรูเปนหนีส้นิหากมภีาระผกูพันในปจจบุนัซึง่เกิดขึน้จาก

เหตุการณในอดีต และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ

บริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากผูถูกซื้อ

ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อของบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาธรรมเนียม

วิชาชีพและคาที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น

3.2 เงินตราตางประเทศ

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพยและหนี้สินที่เป นตัวเงินและเป นเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลก

เปลีย่น ณ วันนัน้ กําไรหรอืขาดทุนจากการแปลงคาบนัทึกรบัรูเปนกําไรขาดทุนในงบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่น

สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม 

แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

3.3 เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ

เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพนัธไดถกูนาํมาใชเพือ่จัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลีย่นแปลง ในอัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงของราคาสินคาที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหา

เงิน และกิจกรรมลงทุน

บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Foreign Exchange Contracts) ในการบริหารความ

เสี่ยงของสินทรัพยและหนี้สินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยไดเปดเผยราย

ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินไวแลวในหมายเหตุขอ 31

กําไรขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งใชเพ่ือป องกันความเส่ียงของสินทรัพยและหน้ี

สนิ โดยมไิดใชการบญัชเีพ่ือป องกันความเสีย่งรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกาํไรขาดทนุและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่น

จาํนวนเงนิทีต่องจายและจาํนวนเงนิท่ีจะไดรบัตามสญัญาดงักลาวแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะการเงนิและรวมอยู

ในรายการสินทรัพยหรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
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3.4 การบัญชีการปองกันความเสี่ยง

การบัญชีการปองกันความเสี่ยงจากมูลคายุติธรรม

ในกรณีท่ีเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ปนตราสารอนพัุนธถูกใชในการปองกันความเสีย่งตอการเปลีย่นแปลงในมลูคายุตธิรรม

ของสนิทรพัย หนีส้นิ หรอืขอผกูมดัท่ียังไมมกีารรบัรู กําไรหรือขาดทุนจากการตรีาคาตามมลูคายุตธิรรมหรือองคประกอบ

ที่เปนเงินตราตางประเทศของเครื่องมือทางการเงินที่ใชปองกันความเสี่ยงถูกบันทึกเปนคาใชจายหรือรายไดในงบกําไร

ขาดทนุและกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ รายการท่ีไดรบัการปองกันความเสีย่งวดัราคาตามมลูคายุตธิรรมเพ่ือใหสอดคลอง

กับความเสี่ยงที่มีการปองกัน

บริษัทจะหยุดใชการบัญชีปองกันความเสี่ยงเมื่อบริษัทยกเลิกการปองกันความเสี่ยง เครื่องมือปองกันความเสี่ยงหมด

อายุ ถูกขาย ถูกเพิกถอน หรือใชสิทธิ์ หรือไมเขาเงื่อนไขการบัญชีปองกันความเสี่ยง เมื่อคาดวารายการในอนาคตจะไม

เกิดขึ้นแลว กําไรหรือขาดทุนสะสมซึ่งเคยรับรูในสวนของผูถือหุนจะถูกรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนทันทีในงบกําไรขาดทุน

และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวยเงินสด เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่ถึงกําหนดจายในระยะเวลาสาม

เดือนหรือนอยกวา โดยไมรวมเงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง

3.6 เงินลงทุนชั่วคราว

ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคาแสดงในราคายุติธรรมกําไรหรือขาดทุนจากการ

ตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ราคาทุนของหลักทรัพยที่จําหนายระหวางป

ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก

3.7 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สาํหรบัผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหน้ีไมได ซึง่โดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการ

เก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายจากบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ

3.8 สินคาคงเหลือ

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา

ตนทนุสนิคาคงเหลอืคาํนวณโดยใชวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนกั ประกอบดวยราคาทนุท่ีซือ้ ตนทนุในการดดัแปลง หรอืตนทนุ

อื่น เพ่ือใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบันในกรณีของสินคาสําเร็จรูป ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุย

การผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตปกติ

มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย

บริษัทตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน
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3.9 อุปกรณ

การรับรูและการวัดมูลคา

อุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

ราคาทุนรวมถึงตนทนุทางตรงท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสนิทรพัย ตนทุนของการกอสรางสนิทรพัยท่ีกิจการกอสรางเอง 

รวมถงึตนทนุของวสัด ุแรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่น ๆ  ที่เกีย่วของกบัการจัดหาสินทรพัยเพือ่ใหสินทรพัยนัน้อยู

ในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามวัตถุประสงคเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ

สวนประกอบของอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละสวนประกอบที่มีนัยสําคัญ

แยกตางหากจากกัน

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ คือผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับมูลคาตาม

บัญชีของอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดอื่นหรือคาใชจายอื่นในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ตนทนุในการเปลีย่นแทนสวนประกอบจะรบัรูเปนสวนหนึง่ของมลูคาตามบญัชขีองรายการอปุกรณ ถามคีวามเปนไปได

คอนขางแนท่ีบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการ

นัน้ไดอยางนาเชือ่ถือ ชิน้สวนท่ีถูกเปลีย่นแทนจะถูกตดัจาํหนายตามมลูคาตามบญัช ีตนทนุทีเ่กิดข้ึนในการซอมอปุกรณ

ที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเกิดขึ้น

คาเสื่อมราคา

คาเสือ่มราคาคํานวณจากมลูคาเสือ่มสภาพของรายการอปุกรณ ซึง่ประกอบดวยราคาทนุของสนิทรพัยหรอืตนทนุในการ

เปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง

ตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้

จํานวนป

เครื่องมือและอุปกรณ 5

เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 5

ยานพาหนะ 5 - 7

สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต 5

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน และไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางกอสราง

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบป

บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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3.10 คาความนิยม

คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทรับรูในสินทรัพยไมมีตัวตน การรับรูมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยม ได

อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลังจากการรับรูเมื่อเริ่มแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคา

ทุนหักขาดทุนจากการดอยคา บริษัททําการประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนประจําทุกป โดยไมคํานึงถึงวาจะ

มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้นหรือไม

3.11 สินทรัพยไมมีตัวตน

สนิทรพัยไมมตัีวตนอืน่ๆ สนิทรพัยไมมตัีวตนทีบ่รษิทัซือ้มาและมอีายุการใชงานจาํกัดแสดงในราคาทนุหกัคาตดัจาํหนาย

สะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

คาตัดจําหนาย

คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีเสนตรงตลอดเกณฑอายุการให

ประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ซึ่งไมรวมคาความนิยม โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้น

พรอมที่จะใหประโยชน ดังนี้

วิธีการตัดจําหนายระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.12 การดอยคาของสินทรัพย

ยอดสนิทรพัยตามบญัชขีองบรษิทัไดรบัการทบทวน ณ ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงานวามขีอบงชีเ้รือ่งการดอยคาหรอื

ไม ในกรณีทีม่ขีอบงชีจ้ะทาํการประมาณมลูคาสนิทรพัยทีค่าดวาจะไดรบัคนื สาํหรบัคาความนยิมและความสมัพันธกับ

ลูกคา บริษัททําการประเมินการดอยคาเปนประจําทุกป

ขาดทนุจากการดอยคารบัรูเมือ่มลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัย หรอืมลูคาตามบญัชขีองหนวยสนิทรพัยทีก่อใหเกดิเงนิสด

สงูกวามลูคาท่ีคาดวาจะไดรบัคืน ขาดทุนจากการดอยคาบนัทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็

อื่น เวนแตเมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือ

หุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

มลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืของสนิทรพัย หมายถึง มลูคายตุธิรรมหกัตนทุนในการขายของสนิทรพัยหรอืมลูคาจากการใช

ของสินทรัพยแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ

ไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมิน

ไดในตลาด ปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ

โดยอสิระจากสนิทรพัยอืน่ใหพิจารณามลูคาท่ีคาดวาจะไดรับคนืรวมกับหนวยสนิทรัพยท่ีกอใหเกิดเงนิสดทีส่นิทรพัยนัน้

มีความเกี่ยวของดวย

จํานวนป

โปรแกรมคอมพิวเตอร 5 - 10

ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship) 7
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การกลับรายการดอยคา

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลัง 

และการเพ่ิมขึน้นัน้สมัพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาทีเ่คยรบัรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใช

สินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือ

ไม ขาดทนุจากการดอยคาจะถูกกลบัรายการ หากมกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทีใ่ชในการคาํนวณมลูคาทีค่าดวาจะ

ไดรับคืนขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี

ภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน

3.13 สัญญาเชา

สัญญาเชาดําเนินงาน

สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชาจะ

จัดเป นสัญญาเชาดําเนินงาน เงินท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูให

เชา) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น

คาใชจายท่ีเกิดขึน้จากการยกเลกิสญัญาเชาดาํเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบีย้ปรับทีต่องจายใหกับผูใหเชาจะบนั

ทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

สัญญาเชาการเงิน

สัญญาเชาซึ่งบริษัทไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพยยกเวนกรรมสิทธิทาง

กฎหมายถือเปนสัญญาเชาการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพยที่เชาในมูลคายุติธรรม ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาการเงิน

พรอมกับภาระหนี้สินท่ีจะตองจาย คาเสื่อมราคาของสินทรัพยท่ีเชาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสินทรัพย ดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงินและคาเสื่อมราคารับรูเป นคาใชจายในงบกําไรขาดทุน

และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.14 ผลประโยชนของพนักงาน

ผลประโยชนระยะสั้น

บริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง

ผลประโยชนหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว

บริษัทดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพย

ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนักงาน

และบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ
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ผลประโยชนหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว

หนี้สินผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของ

พนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงนิผลประโยชนในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรับจากการทํางานใหกับบริษทัตลอดระยะ

เวลาทาํงานถึงปทีเ่กษยีณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตรประกันภยั โดยผลประโยชนดงักลาวไดถกูคดิลดเปน

มูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการหนี้สินดัง

กลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit 

Method)

เมื่อผลประโยชนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลง สวนของผลประโยชนที่เพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวของกับการทํางานใหกับบริษัทใน

อดตีของพนกังานจะถูกบนัทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ตามวิธีเสนตรงตลอดอายุงานคงเหลอืโดย

เฉลี่ยจนกระทั่งผลประโยชนไดมีการจายจริง

เมื่อขอสมมติท่ีใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทรับรูผลกําไร(ขาดทุน)

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจํานวน

3.15 รายได

3.15.1 การขายสินคา

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา

รายไดจากการขายรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เมื่อไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทน

ของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซ้ือแลวและจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุม

หรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวน้ันหรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจาก

การขายสินคาหรือใหบริการนั้น ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมี

ความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา

3.15.2 รายไดจากการใหบริการ

รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการแกลูกคา

3.15.3 รายไดจากการใหบริการตามสัญญา

รายไดตามสญัญาบรกิารประกอบดวยจาํนวนเมือ่เริม่แรกตามท่ีตกลงไวในสญัญาบวกจาํนวนท่ีเก่ียวของกับการ

เปลีย่นแปลงสญัญาอนัเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกรองคาเสยีหาย หรือการจายเงนิเพ่ือจงูใจหากมคีวาม

เปนไปไดคอนขางแนทีจ่ะกอใหเกิดรายไดและสามารถวัดมลูคาไดอยางนาเชือ่ถือ เมือ่สามารถประมาณผลของ

งานบริการตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ รายไดและตนทุนบริการตามสัญญาจะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุนและ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามสัดสวนของขั้นความสําเร็จของงานบริการ

ขั้นความสําเร็จของงานตามสัญญาประมาณโดยอางอิงกับอัตราสวนของตนทุนบริการท่ีเกิดขึ้นของงานท่ีทํา

เสร็จจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนบริการทั้งสิ้น

หากไมสามารถประมาณผลของงานบริการตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ รายไดตามสัญญาบริการจะถูกรับรู

ไดไมเกินกวาตนทุนบริการตามสัญญาที่เกิดขึ้นและมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับตนทุนนั้นคืน
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เมือ่มคีวามเปนไปไดคอนขางแนทีต่นทุนบรกิารท้ังส้ินจะสูงกวารายไดตามสัญญาบริการท้ังส้ินจะรบัรูผลขาดทนุ

ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานบริการตามสัญญาในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สวนงานท่ีแลวเสรจ็ท่ียังมไิดสงมอบ และยังมไิดออกใบแจงหน้ีเรียกเก็บจากลกูคาแสดงเปนมลูคางานท่ีทําเสรจ็

แตยังไมเรียกเก็บ

3.15.4 รายไดคาเชา

รายไดคาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีเสนตรง

ตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายเริ่มแรกท่ีเกิดข้ึนเปนการเฉพาะเพ่ือใหเกิดสัญญาเชาเป นสวนหนึ่งของคาเชา 

ทั้งสิ้นตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งคาเชานั้นเกิดขึ้น

3.15.5 ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น

ดอกเบ้ียรบับันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ตามเกณฑคงคางโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทน

ที่แทจริง

รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง

3.16 คาใชจาย

คาใชจายรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามเกณฑคงคาง

3.17 ตนทุนทางการเงิน

ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบี้ยจายของเงินกูยืม และสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย

ตนทุนการกูยืมท่ีไมไดเก่ียวกับการไดมา การกอสรางหรอื การผลติสนิทรพัยทีเ่ขาเง่ือนไข รบัรูในงบกาํไรขาดทนุและกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

3.18 คาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น เวนแตในสวนที่เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวของในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน

หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตองเสีย

ภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดข้ึนระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคาฐาน

ภาษขีองสนิทรัพยและหนีส้นิ ภาษเีงินไดรอการตดับญัชจีะไมถูกรบัรูเมือ่เกิดจากผลแตกตางชัว่คราวตอไปนี ้การรบัรูคา

ความนยิมในครัง้แรก การรบัรูสนิทรพัยหรอืหนีส้นิในคร้ังแรกซึง่เปนรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการน้ันไมมผีลก
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ระทบตอกําไรขาดทุนทางบญัชหีรอืทางภาษ ีและผลแตกตางทีเ่ก่ียวของกับเงนิลงทนุในบรษิทัยอยและกิจการท่ีควบคมุ

รวมกันหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช

อัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน

ในการกําหนดมลูคาของภาษเีงนิไดปจจบุนัและภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ีบรษิทัตองคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ

ทางภาษท่ีีไมแนนอนและอาจทาํใหจาํนวนภาษท่ีีตองจายเพ่ิมข้ึนและมดีอกเบีย้ท่ีตองชาํระ บริษทัเชือ่วาไดตัง้ภาษเีงนิได

คางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การ

ตคีวามทางกฎหมายภาษ ีและจากประสบการณในอดตี การประเมนินีอ้ยูบนพ้ืนฐานการประมาณการและขอสมมตฐิาน

และอาจเก่ียวของกบัการตดัสนิใจเก่ียวกับเหตกุารณในอนาคต ขอมลูใหม ๆ  อาจทําใหบรษิทัเปลีย่นการตดัสนิใจโดยข้ึน

อยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษี

เงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สนิทรพัยภาษเีงินไดรอการตัดบญัชแีละหนีส้นิภาษเีงนิไดรอการตัดบญัชสีามารถหักกลบไดเมือ่บริษทัมสิีทธ์ิตามกฎหมาย

ทีจ่ะนําสนิทรพัยภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนัมาหักกลบกับหน้ีสินภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนัและภาษเีงนิไดนีป้ระเมนิโดย

หนวยงานจดัเก็บภาษหีนวยงานเดยีวกันสาํหรบัหนวยภาษเีดยีวกันหรอืหนวยภาษตีางกัน สาํหรบัหนวยภาษตีางกันน้ัน

กิจการมคีวามตัง้ใจจะจายชาํระหน้ีสนิและสนิทรัพยภาษเีงินไดของงวดปจจบุนัดวยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคนืสินทรพัย

และจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาวสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน 

ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง

3.19 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับป ที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้า

หนกัท่ีถือโดยบคุคลภายนอกในระหวางป และกําไรตอหุนปรบัลดคาํนวณจากจาํนวนหุนสามญัถัวเฉลีย่ถวงนํา้หนกัท่ีรวม

สมมติฐานวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดถูกแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด

3.20 การวัดมูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรมเปนราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย หรือจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ

ระหวางผูรวมตลาด ณ วันทีวั่ดมลูคา ไมวาราคานัน้จะสามารถสงัเกตไดโดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมนิ

มลูคา ในการประมาณมลูคายุตธิรรมของรายการสนิทรพัยหรอืหน้ีสนิรายการใดรายการหนึง่ บรษิทัพิจารณาถึงลกัษณะ

ของสนิทรพัยหรอืหนีส้นิน้ันซึง่ผูรวมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกําหนดราคาของสนิทรพัยหรอืหนีส้นิ ณ วันทีวั่ดมลูคา 

โดยการวดัมูลคายตุธิรรมและ/หรอืการเป ดเผยขอมลูในงบการเงนินีใ้ชตามเกณฑตามทีก่ลาว ยกเวนการจายโดยใชหุน

เปนเกณฑภายใตขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรงุ 2558) รายการเชาภายใตขอบเขตของ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2558) และการวัดมลูคาท่ีมลีกัษณะคลายคลงึกับมลูคายุตธิรรม แตไมใชมลูคา

ยุติธรรม เชน มูลคาสุทธิที่จะไดรับในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) หรือมูลคาจากการใชในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
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นอกจากนี้ การวัดมูลคายุติธรรมไดจัดลําดับชั้นเปนระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบงตามลําดับขั้นของขอมูล

ที่สามารถสังเกตได และตามลําดับความสําคัญของขอมูลที่ใชวัดมูลคายุติธรรม ซึ่งมีดังตอไปนี้

• ระดบัที ่1 เปนราคาเสนอซือ้ขาย (ไมตองปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคลองสาํหรบัสนิทรัพย หรือหนีส้นิอยางเดยีวกัน

และกิจการสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา

• ระดบัที ่2 เปนขอมลูอืน่ท่ีสงัเกตไดไมวาโดยทางตรงหรอืโดยทางออมสาํหรบัสนิทรพัยน้ันหรอืหน้ีสนินัน้นอกเหนอืจาก

ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1

• ระดับที่ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยน้ันหรือหนี้สินนั้น

3.21 ประมาณการทางบัญชีและแหลงขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการ

(1) การใชดุลยพินิจของผูบริหารที่สําคัญในการใชนโยบายการบัญชี

ในการจดัทํางบการเงนิใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบรหิารของบรษิทัตองอาศยัดลุยพินจิหลาย

ประการ ในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการต้ังขอสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบตอการแสดง

จาํนวนสนิทรพัย หนีส้นิและการเปดเผยขอมลูเก่ียวกับสนิทรัพยและหน้ีสนิท่ีอาจเกิดข้ึน ณ สิน้รอบระยะเวลารายงาน

รวมท้ังการแสดงรายได และคาใชจายของงวดบญัช ีถึงแมวาการประมาณการของผูบรหิาร ไดพิจารณาอยางสมเหตุ

สมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น

การใชดุลยพินิจที่สําคัญในการใชนโยบายการบัญชีมีดังตอไปนี้

  การดอยคา

ยอดสินทรพัยคงเหลอืตามบัญชีของบริษทัจะมีการทบทวน ณ ทกุวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิวามีขอบงชี ้เรือ่งการ

ดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย

  ประมาณการตนทุนโครงการบริการรับเหมาติดตั้ง

บรษิทัประมาณการตนทุนการรบัเหมาติดต้ังของแตละโครงการจากรายละเอยีดของแบบการตดิตัง้และนาํมาคาํนวณ

จาํนวนและมลูคาวัสดทุีต่องใชในโครงการดงักลาว รวมถึงคาแรงคาใชจายอืน่ๆ ทีต่องใชในการใหบรกิารรบัเหมาตดิ

ตัง้จนเสรจ็ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโนมของการเปลีย่นแปลงราคาวสัด ุคาแรง และคาใชจายอืน่ ๆ  บรษิทัจะ

ทาํการทบทวนประมาณการตนทุนอยางสมํา่เสมอ และทุกคราวท่ีตนทนุทีเ่กิดข้ึนจริงแตกตางจากประมาณการตนทนุ

อยางเปนสาระสําคัญ

ประมาณการผลขาดทุนสําหรับโครงการบริการรับเหมาติดตั้ง

ฝายบรหิารไดใชดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดวาจะเกิดขึน้จากโครงการบรกิารรบัเหมาตดิตัง้แตละ

โครงการจากประมาณการตนทนุทีค่าดวาจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากความคบืหนาของการตดิตัง้ ตนทุนทีเ่กิดขึน้จรงิ 

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ คาแรง และสภาวการณปจจุบัน

ประมาณการคาปรับจากการสงมอบงานลาชา

บริษัทประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการถูกเรียกคาเสียหายจากการสงมอบโครงการลาชาซึ่งฝายบริหารไดใช

ดลุยพินจิในการประมาณการคาปรบัตามสญัญาและคาํนึงถึงระยะเวลาการทํางานลาชาทีเ่กดิขึน้ โดยบรษิทัไดบนัทึก

ประมาณการคาปรบัจากการสงมอบงานลาชาไวในงบการเงนิแลว อยางไรก็ตามผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจาก

ที่ไดประมาณการไว
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การจัดประเภทสัญญาเชา

ในการพิจารณาจัดประเภทสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงินผูบริหารของบริษัทได

ใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยง

และผลตอบแทนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่ใชในการคํานวณตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยโดยมขีอสมมติฐานหลายตวั รวมถึงอตัราคิดลด การเปลีย่นแปลงของขอสมมตฐิานเหลาน้ีจะสงผลกระทบ

ตอมูลคาของภาระผูกพันดังกลาว

บริษัทไดพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแตละป ซึ่งไดแกอัตราดอกเบ้ียที่ควรจะใชในการกําหนดมูลคาปจจุบัน

ของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะตองจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลด

ทีเ่หมาะสม บรษิทัพิจารณาใชอตัราผลตอบแทนในตลาดของพันธบตัรรฐับาล ซึง่เปนสกุลเงนิเดยีวกับสกุลเงนิทีต่อง

จายชําระผลประโยชน และมีอายุครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาท่ีตองจายชําระภาระผูกพันที่เก่ียวของ ขอมูล

เพิ่มเติมไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18

(2) แหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการ

การวัดมูลคายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลคา

สินทรัพยและหนี้สินบางรายการของบริษัทวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมเพื่อวัตถุประสงคในการรายงานทางการเงิน 

บริษัทใชขอมูลในตลาดที่สามารถสังเกตไดในการประมาณมูลคายุติธรรมของรายการสินทรัพยหรือหนี้สิน กรณีท่ี

ขอมูลระดับ 1 ไมสามารถหาได บริษัทไดวาจางผูประเมินมูลคาภายนอกที่ไดรับการรับรองมาเปนผูประเมินมูลคา 

เพื่อกําหนดเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมรวมทั้งขอมูลที่จะตองใช

ขอมลูเก่ียวกับเทคนิคการประเมนิมลูคาและขอมลูท่ีใชในการกําหนดมลูคายุตธิรรมของสนิทรัพยและหน้ีสนิรายการ

ตางๆ ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30

4. การซื้อธุรกิจ

เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 175,000,000 บาท เปนจํานวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุน

มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยมูลคาหุนที่ใชในการแลกเปลี่ยนตามมูลคายุติธรรมเทากับ 2.88 บาทตอหุน ซึ่งคิด

เปนทุนหุนสามัญท่ีออกและชําระแลวจํานวน 117,250,000 บาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 558,110,000

บาท รวมเปนจํานวนเงิน 675,360,000 บาท ซึ่งหุนเพ่ิมทุนดังกลาวบริษัทไดนําไปเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอน

กิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด (ดูหมายเหตุขอ 20)
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 31,326 8,840 40,166

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 76,867 69,457 146,324

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - 9,612 9,612

สินคาคงเหลือ 66,612 50,600 117,212

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 723 650 1,373

เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน - 4,167 4,167

เงินลงทุนทั่วไป 242 - 242

ลูกหนี้ระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน - 9,993 9,993

อุปกรณ 9,167 19,286 28,453

สินทรัพยไมมีตัวตน 7,943 7,801 15,744

ความสัมพันธกับลูกคา 75,364 28,943 104,307

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 1,657 1,682 3,339

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,485 7,046 9,531

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - (8,394) (8,394)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (45,510) (37,313) (82,823)

ภาษีเงินไดคางจาย (2,541) (5,776) (8,317)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (4,008) (3,508) (7,516)

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (1,839) (7,011) (8,850)

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (4,858) (4,735) (9,593)

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (16,584) (7,698) (24,282)

สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดสุทธิ 197,046 143,642 340,688

สิ่งตอบแทนในการซื้อโดยการแลกหุน (รายการที่ไมใชเงินสด) 397,112 278,248 675,360

คาความนิยม 200,066 134,606 334,672

บริษัท คิว ทู เอส จํากัดบริษัท ชิลแมทช จํากัด รวม

หนวย : พันบาท

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาที่ระบุไดของกิจการที่ถูกซื้อ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ประกอบดวยรายการตอไปนี้
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หนวย : พันบาท

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเหลาน้ีเก่ียวของกันโดยการถือ

หุนและ/หรือมีผูบริหารรวมกัน หรือเปนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่

มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลง

กันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาดรองรับ

รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญที่มีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ2558 มีดังนี้

ซื้อสินคา

 บริษัท ชิลแมทช จํากัด 4 8

ขายสินคา

บริษัท ชิลแมทช จํากัด - 7

 บริษัท คิว ทู เอส จํากัด - 1

ซื้ออุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด - 1,736

ขายอุปกรณ

นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท - 532

 นางอุไรรัตน หาญทวีภัทร - 353

รายไดอื่น

บริษัท คิว ทู เอส จํากัด 2,681 6,629

บริษัท ชิลแมทช จํากัด 1,155 4,334

คาเชาและบริการสํานักงาน

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 5,469 5,211

 นายเจน ชาญณรงค 451 469

คาตอบแทนกรรมการ

กรรมการ 3,051 495

2559 2558
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หนวย : พันบาท

หนวย : พันบาท

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 

2558 มีดังนี้

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

ลักษณะความสัมพันธของบริษัท/บุคคล

ชื่อบริษัท/บุคคล ประเทศ/สัญชาติ  ความสัมพันธ  ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวของกัน กรรมการและ/หรือผูถือหุนรวมกัน

บริษัท คิว ทู เอส จํากัด* ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนใหญ

บริษัท ชิลแมทช จํากัด* ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนใหญ

บริษัท ชาญณรงค โฮลดิ้ง กรุป จํากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวของกัน กรรมการและ/หรือผูถือหุนรวมกัน

บริษัท สรอยสวรรค จํากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวของกัน กรรมการและ/หรือผูถือหุนรวมกัน

บริษัท ปยราษฎรแลนดแอนดเฮาส จํากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวของกัน กรรมการและ/หรือผูถือหุนรวมกัน

บริษัท มาเธอรแลนด พรอพเพอรตี้ จํากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวของกัน กรรมการและ/หรือผูถือหุนรวมกัน

นายเจน ชาญณรงค ไทย บุคคลที่เกี่ยวของกัน ผูถอืหุนและบคุคลในครอบครวัเดยีว

กับกรรมการ

นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ไทย บุคคลที่เกี่ยวของกัน ผูถือหุน

นางอุไรรัตน หาญทวีภัทร ไทย บุคคลที่เกี่ยวของกัน ผูถือหุน

* เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยบริษัทไดทําสัญญาเพื่อโอนกิจการของทั้ง 2 บริษัท ซึ่งเปนบริษัทยอยภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด

(ดูหมายเหตุขอ 4)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

 บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 3,820 1,380

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

บริษัท ชิลแมทช จํากัด - 1

ผลประโยชนระยะสั้น 8,162 7,378

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 311 58

รวม  8,473 7,436

2559

2559

2558

2558
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หนวย : พันบาท

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

7. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

สัญญาที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทไดทําสัญญาเชาอาคารสํานักงาน ดังตอไปนี้

เงินสดในมือ 152 152

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 21,591 9,652

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 10,459 17,659

เงินฝากระหวางทาง 2,668 -

เงินฝากกองทุน 996 721

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 35,866 28,184

2559 2558

สัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน คุณเจน ชาญณรงค 3 ป 53,100

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 1 ป 549,600

สัญญาเชาพื้นที่คลังสินคา บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 1 ป 280,900

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

• เงินลงทุนในหนวยลงทุน 225,540 6,316 231,856

• เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน 32,481 848 33,329

หัก คาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุน (6) - (6)

รวม  258,015 7,164 265,179

ระยะเวลา

กําไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
การปรับมูลคาของ

เงินลงทุน

ผูใหเชา

ราคาทุน
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คาเชาตอเดือน
(บาท)

มูลคายุติธรรม
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2559
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เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

• เงินลงทุนในหนวยลงทุน 222,934 4,303 227,237

• เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน 35,418 (5,970) 29,448

หัก คาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุน (10) - (10)

รวม  258,342 (1,667) 256,675

กําไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
การปรับมูลคาของ

เงินลงทุน

ราคาทุน
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลคายุติธรรม
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2558

8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น 259,332 113,408

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,415) (2,926)

 รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ  253,917 110,482

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3,820 1,380

ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น 12,895 5,056

คาใชจายจายลวงหนา 2,782 4,633

รายไดคางรับ   534 13

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 273,948 121,564

2559 2558

(ปรับปรุงใหม)
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9. ลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาการเงิน

บริษัทไดทําสัญญาเชาการเงินเพ่ือจําหนายอุปกรณการพิมพ กําหนดชําระคางวดเปนรายเดือนๆ ละ 1.16 ลานบาท

ลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

หนวย : พันบาท

ลูกหนี้การคา

ยังไมถึงกําหนดชําระ 162,303 75,328

เกินกําหนดชําระ

นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 88,461 33,599

มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 560 529

มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 1,792 2,210

มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 6,216 1,742

รวม 259,332 113,408

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,415) (2,926)

ลูกหนี้การคา 253,917 110,482

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 20,061 -

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (10,017) -

ลูกหนี้ระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน 10,044 -

2559

2559

2558

2558

ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ถูกจัดประเภทตามอายุลูกหนี้ได ดังนี้
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ระยะเวลาการรับชําระ

ภายใน 1 ป 13,756 10,017 - -

เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 15,049 10,044 - -

28,805 20,061

หัก รายไดดอกเบี้ยทางการเงินรอการรับรู (8,744) - - -

20,061 20,061 - -

หนวย : พันบาท

จาํนวนเงินขัน้ตํา่ท่ีลกูหน้ีจะตองชาํระและมลูคาปจจบุนัของจาํนวนเงนิข้ันต่ําทีล่กูหนีจ้ะตองชาํระสาํหรับสญัญาเชาการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

มูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นตํ่า

ที่ลูกหนี้
จะตองชําระ

มูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นตํ่า

ที่ลูกหนี้
จะตองชําระ

จํานวนเงินขั้นตํ่า
ที่ลูกหนี้

จะตองชําระ

จํานวนเงินขั้นตํ่า
ที่ลูกหนี้

จะตองชําระ

2559 2558

หนวย : พันบาท

สินคาสําเร็จรูป  211,587 98,065

สินคาระหวางทาง 40,958 22,858

 รวม   252,545 120,923

หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (14,979) (6,608)

สินคาคงเหลือ  237,566 114,315

2559 2558

10. สินคาคงเหลือ

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลคาของสินคาคงเหลือที่ปรับลดลงที่รับรูเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย

สําหรับป ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีจํานวน 2.76 ลานบาท และ 0.67 ลานบาท ตามลําดับ
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11. เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 บรษิทัไดนําเงินฝากธนาคารบญัชอีอมทรพัยจาํนวนเงนิ 1.28 ลานบาท ไปเปนหลกัประกัน

กับธนาคารในการออกหนังสือคํ้าประกัน (ดูหมายเหตุขอ 29.1) (2559 : ไมมี)

ราคาทุน

เครื่องมือและอุปกรณ 1,192 63 2,177 (5) 3,427

เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 10,354 2,060 11,458 (63) 23,809

ยานพาหนะ 12,691 18 15,633 (791) 27,551

สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต 3,929 628 30,116 (28) 34,645

อาคารและสิ่งกอสรางระหวางทํา - - 868 (868)  -

รวมราคาทุน 28,166 2,769 60,252 (1,755) 89,432

คาเสื่อมราคาสะสม

เครื่องมือและอุปกรณ (746) (251) (995) 5 (1,987)

เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน (3,622) (2,238) (3,991) 55 (9,796)

ยานพาหนะ (4,221) (1,228) (8,183) 128 (13,504)

สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต (3,355) (609) (18,630) 14 (22,580)

  รวมคาเสื่อมราคาสะสม (11,944) (4,326) (31,799) 202 (47,867)

รวมอุปกรณ 16,222 41,565

หนวย : พันบาท

ไดมาจาก

การรวมธุรกิจ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 
2559

เพิ่มขึ้นยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม 
2559

(ลดลง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

12. อุปกรณ

อุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
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ราคาทุน

เครื่องมือและอุปกรณ 1,156 56 (20) 1,192

เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 9,006 1,478 (130) 10,354

ยานพาหนะ 9,291 5,351 (1,951) 12,691

สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต 3,922 8 (1) 3,929

  รวมราคาทุน 23,375 6,893 (2,102) 28,166

คาเสื่อมราคาสะสม

เครื่องมือและอุปกรณ  552) (214) 20 (746)

เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน (1,866) (1,885) 129 (3,622)

ยานพาหนะ (5,038) (1,134)  1,951 (4,221)

สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต (3,106) (250) 1 (3,355)

  รวมคาเสื่อมราคาสะสม (10,562) (3,483) 2,101 (11,944)

รวมอุปกรณ 12,813 16,222

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559  พันบาท 4,326

2558  พันบาท 3,483

หนวย : พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2558

เพิ่มขึ้นยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม 
2558

(ลดลง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

13. คาความนิยม

คาความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

ราคาทุน

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม - -

ไดมาจากการรวมธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ 4) 334,672 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 334,672 -

2559 2558
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14. ความสัมพันธกับลูกคา

ความสัมพันธกับลูกคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
หนวย : พันบาท

ราคาทุน

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม - -

ไดมาจากการรวมธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ 4) 104,308 -

ตัดจําหนายระหวางป (1,325)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 102,983 -

2559 2558

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร 7,249 8,192 16,956 - 32,397

โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง 833 5,077 1,640 (7,510) 40

  รวมราคาทุน 8,082 13,269 18,596 (7,510) 32,437

คาตัดจําหนายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร (1,367) (1,469) (2,852) - (5,688)

  รวมคาตัดจําหนายสะสม (1,367) (1,469) (2,852) - (5,688)

รวม สินทรัพยไมมีตัวตน 6,715 26,749

หนวย : พันบาท

ไดมาจาก

การรวมธุรกิจ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 
2559

เพิ่มขึ้นยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม 
2559

(ลดลง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

15. สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
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ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร 1,410 5,839 - 7,249

โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง 4,596 833 (4,596) 833

  รวมราคาทุน 6,006 6,672 (4,596) 8,082

คาตัดจําหนายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร (528) (839) - (1,367)

  รวมคาตัดจําหนายสะสม (528) (839) - (1,367)

รวม สินทรัพยไมมีตัวตน 5,478 6,715

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 พันบาท 1,469

2558  พันบาท 839

หนวย : พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2558

เพิ่มขึ้นยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม 
2558

(ลดลง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

16. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6,246 3,601

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (25,203) (151)

รวม   (18,957) 3,450

2559 2558
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 585 423 188 - 1,196

คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 1,322 1,695 (21) - 2,996

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 2 - (1) - 1

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,692 1,339 225 (1,238) 2,018

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - 20 15 - 35

รวม  3,601 3,477 406 (1,238) 6,246

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สินคาคงเหลือ (จากการปรับปรุง

 มูลคายุติธรรมของการรวมกิจการ) - (2,085) 574 - (1,511)

อุปกรณ (จากการปรับปรุงมูลคายุติธรรม

 ของการรวมกิจการ) - (1,336) 55 - (1,281)

กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

 จริงของเงินลงทุนชั่วคราว - - (1,433) - (1,433)

ความสัมพันธลูกคา (จากการปรับปรุงมูลคา

 ยุติธรรมของการรวมกิจการ) - (20,861) 265 - (20,596)

คาเสื่อมราคาของอุปกรณ (151) (31) (94) - (276)

สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน - (107) 1 - (106)

รวม  (151) (24,420) (632) - (25,203)

รวม 3,450 (20,943) (226) (1,238) (18,957)

หนวย : พันบาท

บันทึกในกําไร 
(ขาดทุน)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 
2559

ไดมาจาก

การรวมธุรกิจ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม 
2559

บันทึกในกําไร 
(ขาดทุน)

บ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 394 191 - 585

คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ  1,187 135 - 1,322

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 2 - - 2

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 988 96 608 1,692

 รวม 2,571 422 608 3,601

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ (994) 994 - -

คาเสื่อมราคาของอุปกรณ (98) (53) - (151)

รวม  (1,092) 941 - (151)

รวม 1,479 1,363 608 3,450

หนวย : พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2558

บันทึกใน
กําไร

(ขาดทุน)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม 
2558

บันทึกใน
กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

17. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

เจาหนี้การคา

 เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น 104,401 69,667

เจาหนี้อื่น

เจาหนี้อื่น - บริษัทอื่น 7,640 740

คาใชจายคางจาย 43,800 15,749

อื่นๆ   15,610 9,146

รวม    67,050 25,635

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 171,451 95,302

2559 2558

(ปรับปรุงใหม)
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18. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

  การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 

2558 มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการจายชําระผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน

ประมาณ 18 ป และ 22 ป ตามลําดับ

ผลของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้

หนวย : พันบาท

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม 9,841 6,394

ผลประโยชนจายโดยโครงการไดมาจากการรวมธุรกิจ 9,593 -

สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน :

 ตนทุนบริการปจจุบัน 784 469

 ตนทุนดอกเบี้ย 416 280

 จายชดเชยพนักงาน (535) (344)

สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

 จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานดานประชากรศาสตร 662 852

 จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน 688 1,027

 จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานจากประสบการณ (7,539) 1,163

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 13,910 9,841

อัตราคิดลด (เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5) (11,086) (7,597)

อัตราคิดลด (ลดลงรอยละ 0.5) 12,305 8,729

อัตราการขึ้นเงินเดือน (เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5) 12,284 8,711

อัตราการขึ้นเงินเดือน (ลดลงรอยละ 0.5) (11,100) (7,607)

อัตราการลาออก (เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5) (11,032) (7,561)

อัตราการลาออก (ลดลงรอยละ 0.5) 12,112 8,355

2559

2559

2558

2558
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การวิเคราะหความออนไหวขางตนอาจไมไดแสดงถึงการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้จรงิในภาระผกูพันผลประโยชนของพนกังาน 

เนื่องจากเป นการยากที่การเปลี่ยนแปลงขอสมมติตางๆ จะเกิดขึ้นแยกตางหากจากขอสมมติอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธกัน

นอกจากนี้ในการแสดงการวิเคราะหความออนไหวขางตน มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน คํานวณโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเปน

วิธีเดียวกันกับการคํานวณหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

บริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งใหสิทธ์ิแกพนักงาน

ที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด เชน 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาอัตราเงินเดือน เดือนสุดทาย 

300 วัน หรือ 10 เดือน

ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชในการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน

พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก) มีดังตอไปนี้

ขอสมมตฐิานทีส่าํคญัในการกําหนดภาระผกูพันผลประโยชนของพนักงานตามหลกัคณติศาสตรประกันภยัประกอบดวยอตัรา

คดิลด และอัตราการเพ่ิมขึน้ของเงนิเดอืนและอตัราการลาออก การวิเคราะหความออนไหวไดพิจารณาจากการเปลีย่นแปลง

ในแตละขอสมมตฐิานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเก่ียวของทีอ่าจเปนไปไดอยางสมเหตสุมผล ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในขณะที่ขอสมมติฐานอื่นคงที่

หนวย : พันบาท

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 13,910 9,841

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - ที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน 13,910 9,841

อัตราคิดลด  3.50 3.78

อัตราการขึ้นเงินเดือน 6.57 6.30

อัตราการลาออก 0 - 24 0 - 24

อัตราการมรณะ  ตารางมรณะไทยป 2551

2559

2559

รอยละ

2558

2558
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19. โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน

  เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ

โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ป

 พนักงานที่มีสิทธ์ิเขารวมโครงการ พนักงานประจาํท่ีมอีายุงานตัง้แต 1 ป ขึน้ไป หรอืผูบรหิารระดบัผูอาํนวยการ

  ฝายขึ้นไป โดยเปนไปตามความสมัครใจ

 รูปแบบโครงการ เงินสวนที่พนักงานจายเพื่อเขารวมโครงการ: อัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน

  เงนิสวนทีผู่บรหิารจายเพ่ือเขารวมโครงการ: อตัรารอยละ 5 - 25 ของเงนิเดอืน

  เงินสวนที่บริษัทจายสมทบที่เขารวมโครงการ: อัตรารอยละ 100 ของเงินที่

  พนักงานหรือผูบริหารจายเขาโครงการ

 กําหนดการซื้อหุนเขาโครงการ  ทุกเดือน

 เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย  ปที่ 1 - 2 ไมสามารถขายหุนได

  ครบ 2 ป สามารถขายหุนไดรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่สะสมได

  ครบ 3 ป สามารถขายหุนไดรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่สะสมได

  ครบ 4 ป สามารถขายหุนไดรอยละ 75 ของจํานวนหุนที่สะสมได

  ครบ 5 ป สามารถขายหุนไดทั้งจํานวน

 ตัวแทนดําเนินการ  บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 ในระหวางป 2559 และ 2558 บริษัทไดจายเงินสมทบโครงการเปนจํานวนเงิน 2.20 ลานบาท และ 1.36 ลานบาท 

 ตามลําดับ

20. ทุนจดทะเบียน

  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2559 ไดมีมติอนุมัติในเรื่องตางๆ ดังนี้

 1. การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย ภายใตการโอนกิจการทั้งหมด 

(Entire Business Transfer) ข้ันตอนการดําเนินการแบงเปน 2 ข้ันตอนดังนี้

  1.1 บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนในบริษัท คิวทูเอส จํากัด โดย

มูลคาของกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด เทากับ 614,390,000 บาทและชําระคาโอนกิจการดัง

กลาวใหแก บริษัท ชิลแมทช จํากัด เปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตรา

ไวหุนละ 0.50 บาท กาํหนดราคาหุนสามญัเพ่ิมทนุของบรษิทัเทากับ 2.62 บาทตอหุน โดยมมีลูคารวมท้ังสิน้ 

614,390,000 บาท และ บริษัท ชิลแมทช จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

และดําเนินการแจกจายทรัพยสิน (ซึ่งรวมถึงหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน) ใหแก

ผูถือหุนของบริษัท ชิลแมทช จํากัด ตามกระบวนการชําระบัญชี
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  1.2 ภายหลงัการซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดของบรษิทั ชลิแมทช จาํกัดแลว บรษิทัไดเปนผูถือหุนในบรษิทั ควิ

ทูเอส จํากัดรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และทําการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท คิวทูเอส จํากัด 

ภายใตกระบวนการโอนกิจการทัง้หมด และในวนัเดยีวกันน้ีบรษิทั ควิทูเอส จาํกัด ไดจดทะเบยีนเลกิกิจการ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และเขาสูกระบวนการชําระบัญชี

 2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 175,000,000 บาท 

เปนจํานวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 

0.50 บาท

 3. การเสนอขายหุนเพ่ิมทุนของบริษัทในวงจํากัด จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุ นละ 0.50 

บาท ในราคา 2.62 บาทตอหุน ใหแกบริษัท ชิลแมทช จํากัด เพ่ือเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ

ท้ังหมดใหแกบริษัท (ดูหมายเหตุขอ 4) 

  ตามสัญญาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ไดกําหนดมูลคาหุนสามัญของ 

บริษัทฯ ท่ีออกใหตอบแทนการโอนกิจการท้ังหมดจํานวน 234,500,000 หุนในราคาหุนละ 2.62 บาท มูลคารวม 

614,390,000 บาท ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

  ไปแลว แตเนือ่งจากตามขอกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 3เรือ่งการรวมธุรกิจ กําหนดใหบรษิทั

ตองวัดมูลคาสิ่งตอบแทนที่ออกใหดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ออกหุน ซึ่งบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนและโอนหุน

ใหกับผูถือหุนของบริษัท ชิลแมทช จํากัด เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 และราคาปดของหุนสามัญของบริษัทที่

  ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันนั้นเทากับ 2.88 บาท (ดูหมายเหตุขอ 4) มีผลทําใหการวัดมูลคา

สิ่งตอบแทนที่ออกใหตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปเปนจํานวน 675,360,000 บาท

  บรษิทัดาํเนนิการจดทะเบยีนเพ่ิมทนุกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย เมือ่วันท่ี 2 พฤศจกิายน2559 และ

บริษัทไดชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

21. สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

  ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวา

มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทจะตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (สวนเกินมูลคาหุน) สวนเกินมูลคาหุนนี้

จะนําไปจายเงินปนผลไมได

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย

  ตามบทบัญญัติแหงพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บรษิทัจะตองจดัสรรกําไรสทุธิประจาํ

ป สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยก

มา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไม

สามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได
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23. เงินปนผลจาย

  เมือ่วันที ่29 เมษายน 2559 ท่ีประชมุใหญสามญัประจาํป ผูถือหุนของบรษิทัมมีตใิหจายเงนิปนผลจากผลการดําเนนิ

งานสาํหรบัป 2558 จาํนวนหุน 350,000,000 หุน ในราคาหุนละ 0.10 บาท เปนจาํนวนเงินรวมประมาณ 35 ลานบาท

  เมือ่วันที ่24 เมษายน 2558 ท่ีประชมุใหญสามญัประจาํป ผูถือหุนของบรษิทัมมีตใิหจายเงนิปนผลจากผลการดําเนนิ

งานสาํหรบัป 2557 จาํนวนหุน 350,000,000 หุน ในราคาหุนละ 0.15 บาท เปนจาํนวนเงนิรวมประมาณ 52.50 ลานบาท

24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

  บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญตัิกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง

ประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทจายสมทบให ในปจจุบันกองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดย

บรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั กองทนุสาํรองเลีย้งชพีนีไ้ดจดทะเบยีนเป นกองทนุสาํรอง

เลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต

  สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพและบันทึกเปน

คาใชจายเปนจํานวน 1.88 ลานบาท และ 1.64 ลานบาท ตามลําดับ

25. สวนงานดําเนินงาน

  บรษิทัไดนําเสนอขอมลูทางการเงินจาํแนกตามสวนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานสวนงานธุรกิจพิจารณาจาก

ระบบการบริหารการจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทเปนเกณฑ

  นโยบายการบัญชีสําหรับสวนงานดําเนินงานเปนไปตามนโยบายการบัญชีที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 3

  บริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้

  กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้

  สวนงาน 1 ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและงานโครงการ

  สวนงาน 2 ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ

  สวนงาน 3 ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น

  สวนงาน 4 ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิตอล

  ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทไมมีรายไดจากการขายกับลูกคาบุคคลภายนอกรายใด

รายหนึ่งที่มีจํานวนเงินตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของรายไดรวม

  บริษัทมีรายไดจากการใหบริการกับลูกคาภายนอกมากกวารอยละ 10 ของรายไดรวมจากการใหบริการ

  ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการจากลูกคารายใหญจํานวน 2 

ราย จํานวนเงินรวม 21.13 ลานบาท และ 18.73 ลานบาท ตามลําดับ
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26. คาใชจายตามลักษณะ

  งบการเงินไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาที่ คาใชจายตามลักษณะสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

และ 2558 ดังนี้

27. คาใชจายภาษีเงินได

  คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

และ 2558 มีดังนี้

หนวย : พันบาท

หนวย : พันบาท

ซื้อสินคาสําเร็จรูป 610,134 395,731

การเปลี่ยนแปลงอื่นในสินคาสําเร็จรูป (113,522) (13,469)

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 81,911 68,663

คาเชาและคาบริการสํานักงาน 6,464 6,016

อื่นๆ    26,992 69,394

     611,979 526,335

ภาษีเงินไดปจจุบัน

สําหรับปปจจุบัน  9,966 11,773

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงผลแตกตางชั่วคราว 16 226 (1,363)

คาใชจายภาษีเงินได  10,192 10,410

2559

2559หมายเหตุ

2558

2558
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง
หนวย : พันบาท

กําไรสําหรับป   39,293  46,811

คาใชจายภาษีเงินได  11,430  9,801

กําไรทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินได  50,723  56,612

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  10,145 20 11,323

ผลกระทบทางภาษีสําหรับคาใชจายที่ไมสามารถหักเปน

 คาใชจาย (ผลประโยชน) ทางภาษี

  • คาใชจายไมสามารถหักทางภาษี  84  549

  • คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น  (263)  (99)

การเปลี่ยนแปลงผลแตกตางชั่วคราว  226  (1,363)

คาใชจายภาษีเงินได  10,192  10,410

2559 2558

รอยละ รอยละจํานวน จํานวน

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนรอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แตไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2559 ใหลด

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป

บริษัทใชอัตราภาษีรอยละ 20 ในการคํานวณคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาว
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28. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณจากกําไรสําหรับปที่เปนสวนของ

ผูถือหุนสามญัของบรษิทัและหุนสามญัทีอ่อกจาํหนายแลวถัวเฉลีย่ถวงนํา้หนกัระหวางป โดยแสดงการคาํนวณ ดงันี้

29. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

 29.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใช

ในการคํา้ประกันสนิคาและผลงานตามสญัญาวาจางงานตดิต้ังระบบจาํนวนเงนิ 12.64 ลานบาท และ 17.87 

ลานบาท ตามลาํดับ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บริษัทไดนาํเงนิฝากธนาคารบัญชอีอมทรัพยจํานวนเงนิ 1.28 

ลานบาท ไป เปนหลักประกันกับธนาคารในการออกหนังสือคํ้าประกันดังกลาว (ดูหมายเหตุขอ 11) (2559 : 

ไมมี)

หนวย : พันบาท

กําไรสําหรับป (พันบาท) 40,531 46,202

หุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม (หุน) 350,000,000 350,000,000

ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนายระหวางป (หุน) 21,201,370 -

หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักสําหรับป

 (ขั้นพื้นฐาน) (หุน) 371,201,370 350,000,000

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน) 0.11 0.13

2559 2558
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 29.2  วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

เงินเบิกเกินบัญชี 17.00 9.00 MOR MOR

       เงินฝากประจํา เงินฝากประจํา

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

หนังสือคํ้าประกัน 30.00 14.00 2% 2%

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 363.39 60.39

ตั๋วสัญญาใชเงิน 15.00 5.00 MLR MLR

เช็คตางจังหวัดรอเรียกเก็บ 3.00 -

 รวม   659.39 145.39

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

 (ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 3.00 0.30

วงเงิน (ลานบาท) อางอิงอัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

2559ประเภทสินเชื่อ 25592558 2558

 29.3 คาเชาและคาบริการขั้นตํ่าที่ตองจายมีดังนี้

คาเชาและคาบริการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจํานวนเงิน 6.36 ลานบาท และ 6.02 ลานบาท 

ตามลําดับ

30. การวัดมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  บรษิทัใชวิธีราคาตลาดในการวัดมลูคายุติธรรมของสนิทรพัยและหนีส้นิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ก่ียวของ

กําหนดใหตองวัดมลูคาดวยมลูคายุติธรรม ยกเวนในกรณีทีไ่มมตีลาดท่ีมสีภาพคลองหรือไมสามารถหาราคาเสนอซือ้

ขายในตลาดทีม่สีภาพคลองได บรษิทัจะใชวธีิราคาทนุหรอืวิธีรายไดในการวัดมลูคายุตธิรรมของสนิทรพัยและหนีส้นิ

ดังกลาวแทน

  ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม

  ในการนาํเทคนิคการวัดมลูคายติุธรรมขางตนมาใช บริษทัจะตองพยายามใชขอมลูทีส่ามารถสงัเกตไดทีเ่ก่ียวของกับ

สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลคา

ยุติธรรม กําหนดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมออกเป นสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคา

ยุติธรรม ดังนี้

หนวย : พันบาท

ครบกําหนดไมเกิน 1 ป 12.83 5.55

ครบกําหนดเกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 22.03 0.54

2559ระยะเวลาการชําระ 2558
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หนวย : พันบาท

หนวย : พันบาท

ระดับ 1

ระดับ 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 2

รวม

รวม

 ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

 ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม

 ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่บริษัทประมาณขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดดวยมูลคายุติธรรมซึ่งแยกตามลําดับชั้น

ของมูลคายุติธรรมได ดังนี้

เทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรมและขอมูลท่ีใชสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 2

มลูคายุตธิรรมของเงินลงทนุในหนวยลงทุนท่ีมไิดจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคาํนวณโดยใชมลูคาสินทรพัย

สุทธิตอหนวยที่ประกาศโดยผูจัดการกองทุน

มลูคายุตธิรรมของตราสารอนุพันธคํานวณโดยใชเทคนคิการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการ

ประเมนิมลูคา ซึง่ขอมลูทีน่าํมาใชในการประเมนิมลูคาสวนใหญเปนขอมลูท่ีสามารถสงัเกตไดในตลาดทีเ่ก่ียวของ เชน อตัรา

แลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาของเงินตราตางประเทศ และ เสนอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เปนตน

ในระหวางปไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม

สินทรัพย (หนี้สิน) ทางการเงินที่วัดดวยมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในหนวยลงทุน - 231,856 - 231,856

เงินลงทุนในตราสารทุน 33,329 - - 33,329

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - (168) - (168)

สินทรัพย (หนี้สิน) ทางการเงินที่วัดดวยมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในหนวยลงทุน - 227,237 - 227,237

เงินลงทุนในตราสารทุน 29,448 - - 29,448

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - 47 - 47
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นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของบริษัทกําหนดใหมีการกําหนดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินและ

ไมใชทางการเงนิ มลูคายุตธิรรม หมายถึง จาํนวนเงนิทีผู่ซือ้และผูขายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรัพยหรือชาํระหนีส้นิกัน ในขณะ

ที่ทั้งสองฝ ายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผู

ที่ไมมีความเกี่ยวของกันวัตถุประสงคของการวัดมูลคาและ/หรือการเป ดเผยมูลคายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีตอไปนี้ ขอมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลคายุติธรรมถูกเปดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้นๆ

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

ตารางตอไปนีแ้สดงการวิเคราะหสนิทรพัยทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงินท่ีวัดมลูคาดวยมลูคายุตธิรรมตามลาํดบัชัน้ของ

มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

สินทรัพยทางการเงิน/

หนี้สินทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงิน

ลําดับชั้นมูลคา

ยุติธรรม

มูลคายุติธรรม

ณ วันที่

31 ธันวาคม

(พันบาท)
2559 2558

เทคนิคการประเมินมูลคา

และขอมูลที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม

1. สัญญาซื้อขายเงินตรา - 46,808 ลําดับ 2

 ตางประเทศลวงหนา

1. สัญญาซื้อขายเงินตรา 168,223 - ลําดับ 2

 ตางประเทศลวงหนา

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา (จากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาที่สามารถ

สังเกตได ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตรา

แลกเปลี่ยนลวงหนาตามสัญญา ซึ่งคิดลดดวยอัตรา

ที่สะทอนถึงความเสี่ยงดานสินเชื่อของคูสัญญาตางๆ

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา (จากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาที่สามารถ

สังเกตได ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตรา

แลกเปลี่ยนลวงหนาตามสัญญา ซึ่งคิดลดดวยอัตรา

ที่สะทอนถึงความเสี่ยงดานสินเชื่อของคูสัญญาตางๆ
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สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินขางตน แสดงรวมเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยหมุนเวียนอื่นและหนี้สินหมุนเวียน

อื่น ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการที่บริษัทใชในการประมาณมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม มีดังนี้

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ลกูหน้ีการคาและลูกหนีอ้ืน่ ลูกหนีต้ามสญัญาเชาทางการเงนิสวนทีถึ่งกําหนดชําระภายใน

หนึง่ป มีราคาตามบญัช ีใกลเคยีงกับมลูคายุตธิรรม เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิเหลานีจ้ะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสัน้

เงินลงทุนทั่วไป มีมูลคายุติธรรมไมตางจากมูลคาตามบัญชี ณ วันที่รายงานอยางมีสาระสําคัญ

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ประมาณการหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น มีราคาตามบัญชี ณ วันที่รายงานของหนี้

สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น

31. เครื่องมือทางการเงิน

  นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน

  บรษิทัมคีวามเสีย่งจากการดําเนนิธุรกิจตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตาง

ประเทศ และจากการไมปฏิบติัตามขอกําหนดตามสญัญาของคูสัญญา บรษิทัไมมกีารถือหรอืใชเครือ่งมอืทางการเงนิ

ที่เปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา

  การจัดการความเสี่ยงเปนสวนที่สําคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุลของระดับ

ความเสี่ยงท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝาย

บริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวามีความสมดุล

ระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

  การบริหารจัดการทุน

  นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั คอืการรกัษาระดบัเงนิทุนใหมัน่คงเพือ่รกัษานกัลงทนุ เจาหนีแ้ละความเชือ่มัน่ของ

ตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ง

บรษิทัพิจารณาจากสดัสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานตอสวนของผูถือหุน อกีทัง้ยังกํากับดแูลระดบัการ

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ

  ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ

  บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ ซึง่เกิดจากการซือ้สนิคาท่ีเป นเงนิตราตางประเทศ บริษทั

ไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกินหนึ่งป เพื่อป องกันความเสี่ยง

ของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันท่ี

รายงานเป นรายการที่เกี่ยวของกับรายการซื้อสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศในงวดถัดไป
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หนวย : พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนี้

2559

เงินตราตางประเทศ

2558

ไมไดปองกันความเสี่ยง

ดอลลารสหรัฐอเมริกา 788,508 754,498

ดอลลารสิงคโปร 161 99,115

ยูโร   - 15,093

ปอนดสเตอรลิง 43,278 -

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกบริษัทตามเงื่อนไขท่ีตกลงไวเมื่อครบ

กําหนด

ฝายบรหิารไดกําหนดนโยบายทางดานสนิเชือ่เพ่ือควบคมุความเสีย่งทางดานสนิเชือ่ดงักลาวโดยสมํา่เสมอโดยการวิเคราะห

ฐานะทางการเงนิของลกูคาทกุรายท่ีขอวงเงินสนิเชือ่ในระดับหน่ึงๆ ณ วันท่ีในรายงานไมพบวามคีวามเสีย่งจากสนิเชือ่ทีเ่ปน

สาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการในงบแสดง

ฐานะการเงิน อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระ

สําคัญจากการเก็บหนี้ไมได

ความเสี่ยงจากสภาพคลอง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียง

พอตอการดําเนินงานของบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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เงินทดรองจายคาเดินทางและอื่นๆ 27 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา

 และคาใชจายจายลวงหนาอื่นๆ 4,633 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินกองทุนประกันสังคมรอนําสง 172 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ 24 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

รายไดรับลวงหนางานโครงการ 6,877 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

รายไดคาขนสง 7 รายไดจากการขายและการใหบริการ รายไดอื่น

33. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

  เมือ่วนัที ่24 กุมภาพันธ 2560 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2560 ไดมมีตอินุมตัใิหจายเงนิปนผลในอตัราหุน

ละ 0.09 บาท สาํหรบัหุนทีอ่อกจาํหนายและไดรับชาํระแลวจาํนวน 584,500,000 หุน คดิเปน จาํนวนเงนิ 52,605,000 

บาท และใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติตอไป

34. การอนุมัติงบการเงิน

  งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560

รายการ การแสดงรายการเดิม การแสดงรายการใหมจํานวนเงิน 

พันบาท

32. การจัดประเภทรายการใหม

  รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 และงบกาํไรขาดทุนและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ

อื่นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการในงบ

การเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้








