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วิสัยทัศน
เราจะเปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรม

ดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล 
ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน

เราจะสรางคุณคาระยะยาว และเสริมคุณภาพชีวิตใหแก
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายของเรา ภายใตการบริหารจัดการ
อยางสุขุมรอบคอบและบรรษัทภิบาลที่ดี

“Quality Living through

Sustainable Engineering”

พันธกิจ

เราเชื่อมั่นในคุณคาและศักยภาพ
ของพนักงาน และมุงมัน่ทีจ่ะสราง
บรรยากาศการทาํงานทีม่คีวามสขุ
กระตือรือรน มีความคิดริเริ่ม และ
มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองใหแก
ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู 
บนหลักการของความถูกตอง
เท่ียงธรรม ความคิดบวก และ
ความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ

เราจะสรางความพึงพอใจใหลูกคาดวยสินคาและ
บริการท่ีมีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่นําหนาและ
การจัดการธุรกิจที่เปนเลิศ

เราจะสรางผล
ตอบแทนทีด่ตีอ
ผู ถือหุ นและ
ขยาธุร กิจให 
เติบโตตอเนื่อง
อยางยั่งยืน

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร
และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ1
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โดยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาหลักอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

เพ่ิมจํานวนผลิตภัณฑในผลิตภัณฑระบบวิศวกรรมความปลอดภัย ระบบทําความ
เย็น และระบบพิมพดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและรองรับความตองการของลูกคาได
ครบทุกกลุมมาตรฐานของสินคา

ดแูลลูกคากลุมงานโครงการ ตดิตอประสานงานผูออกแบบโครงการ เนนการจาํหนาย
สินคาที่บริษัทเปนเจาของตราสินคาเอง และสินคาที่เปนตัวแทนจําหนายใหมากขึ้น

ขยายการจาํหนายสินคาไปยังกลุมประเทศเพ่ือนบาน เชน เมยีนมา เวียดนาม กัมพูชา 
เปนตน

ปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง

ขยายกลุมลูกคารับเหมางานโครงการ กลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจ
ไปยังลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม ลูกคากลุมผูใชงานโดยตรงมากขึ้น

สรางคานิยมรวมกันภายในองคกร เพื่อใหบริษัทมีวัฒนธรรมการทํางานที่ดี 

เพิ่มขีดความสามารถที่จะขับเคลื่อนบริษัทไปสูความสําเร็จ

ความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ
Professional Responsibility

ความรวมมือทํางานเปนทีม
Teamwork

การพัฒนาอยางยั่งยืน
Sustainable Development

การสรางคุณคา
Value Creation

มีความรัก ผูกพัน และเปนเจาขององคกร
Ownership

ความคิดริเริ่มสรางสรรค
Innovation

ความซื่อสัตยและยึดมั่นในความถูกตองและเปนธรรม
Integrity

การมุงมั่นสูความเปนเลิศ
Excellence

P

I

O

T

V

S

I

E

คานิยมองคกร

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

เพิ่มการเปนตัวแทน
จําหนายสินคา

ขยายฐานลูกคา

ขยายการจําหนายสินคา

สรางคานิยมรวมกัน
(Shared Value)

รักษาระบบการทํางาน
ที่เปนมาตรฐานสากล 

สรางองคกร
ใหเกิดการเรียนรู

มุงเนนใหมีการ
ติดตามดูแลลูกคา

มุงเนนการบริหารงาน

POSITIVE
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หมายเหตุ : 1) ใชกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการคํานวณ
   2) ใชกําไรกอนหักภาษีในการคํานวณ

ฐานะทางการเงิน    

 สินทรัพยรวม ลานบาท 1,457.34 1,379.85 569.01
 หนี้สินรวม ลานบาท 242.67 242.21 117.21
 สวนของผูถือหุน ลานบาท 1,214.67 1,137.64 451.80
    
ผลการดําเนินงาน    

 รายไดจากการขายและบริการ ลานบาท 1,285.97 645.52 567.53
 รายไดรวม ลานบาท 1,300.70 662.72 582.95
 ตนทุนขายและบริการ ลานบาท 905.04 487.61 425.79
 กําไรขั้นตน ลานบาท 380.93 157.91 141.74
 กําไรสุทธิ ลานบาท 129.68 40.53 46.20
 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ลานบาท 129.64 45.48 43.77
    
อัตราสวนทางการเงิน    

 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน2) % 11.02 5.72 9.60
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย2) % 11.36 5.21 9.92
 อัตรากําไรขั้นตน % 29.62 24.46 24.98
 อัตรากําไรสุทธิ1) % 9.97 6.86 7.51
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.20 0.21 0.26
 อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.92 0.68 1.02
    
ขอมูลหุนสามัญ    

 ราคาพารตอหุน บาท 0.50 0.50 0.50
 มูลคาตามบัญชีตอหุน บาท 2.08 1.95 1.29
 เงินปนผลจายตอหุน บาท 0.14 0.09 0.10
 กําไรสุทธิตอหุน บาท 0.22 0.11 0.13
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ขอมูลหุนสามัญ

ผลการดําเนินงาน

ฐานะทางการเงิน

อัตราสวนทางการเงิน

ขอมูลสําคัญทางการเงิน2
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รายไดจากการขายและบริการรวม (ลานบาท)

ผลตอบแทนผูถือหุน (%) ROE

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลานบาท)
และอัตรากําไรสุทธิ (%) รายป

(ใชกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการคํานวณ)

567.5

43.8

9.6

7.51 6.86

45.5

5.7

129.6

11.0

9.97

645.5

1,286.0

ระบบดับเพลิง

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อัตรากําไรสุทธิ

ระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น ระบบการพิมพดิจิทัล สินทรัพยรวม (ลานบาท) หนี้สินรวม (ลานบาท) สวนของผูถือหุน (ลานบาท)

2558

2558

2558

25582559

2559

2559

25592560

2560

2560

2560

(ใชกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการคํานวณ) (ใช EBIT ในการคํานวณ)

สินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุน

ผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) ROA

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) (D/E Ratio)

9.9

5.2

11.4

2558 2559 2560

569.0

451.851.8

117.217.2

1,379.8

1,137.6,137.6

242.242.2

1,457.3

1,214.6,214.6

242.742.7

0.26 0.21 0.20

D/E (เทา)หนี้สินรวม (ลานบาท) สวนของผูถือหุน (ลานบาท)

2558 2559 2560

451.851.8

117.217.2

1,137.6,137.6

242.242.2

1,214.6,214.6

242.742.7
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ดร.ถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการบริษัท

นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานเจาหนาที่บริหาร

   ายหลังจากมีการควบรวมกิจการ และไดเปลี่ยนชื่อเปน 
   บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) โดย
   ใชตัวยอหลักทรัพย �HARN� ซึ่งสงผลดีกับบริษัทฯ 
เปนอันมาก ทําใหบริษัทฯ มีหนวยธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึน มีการดําเนินธุรกิจ
จําหนายสินคาและใหบริการในระบบวิศวกรรมท่ีหลากหลาย ไดแก 
ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลติภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑระบบ
ทําความเย็น และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล

 ในปท่ีผานมาแมเศรษฐกิจเพ่ิงจะเริ่มมีการฟ นตัว แตผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ กลับมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงผลกําไร
ก็เตบิโตอยางกาวกระโดด ซึง่เปนผลมาจากการมหีนวยธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 
ทําใหลดความเส่ียงจากการพ่ึงพาธุรกจิใดธุรกิจหน่ึง เกิดประโยชนจาก
การทํางานรวมกัน อีกทั้งยังสามารถประหยัดคาใชจายในการบริหาร
ลดลง การผนึกกําลังดังกลาวแสดงผลใหเห็นจากผลการดําเนินงาน
ในป 2560 ซึง่ไดเปดเผยแกผูถือหุนและนักลงทุนใหทราบถึงพัฒนาการ
ของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีแผนในการขยาย
ตลาดในทุกหนวยธุรกิจ มกีารเพ่ิมกลุมสินคามากข้ึนในทุกป และขยาย
สินคาเขาสูตลาดใหมๆ  ท่ียังมโีอกาสท้ังในประเทศและตางประเทศ อีก
ท้ังยังมีการพัฒนาดานนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดผลดีทางธุรกิจ มีการเพ่ิม

บคุลากรเพ่ือปฏิบตัหินาท่ีรองรับการเตบิโตในอนาคต ซึง่พวกเราเชือ่มัน่
วาจะทําใหบริษัทฯ สามารถเพ่ิมยอดขายและกําไรใหเติบโตอยางตอ
เน่ืองภายใตเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมสดใสมากย่ิงข้ึน 

 สวนการดําเนินงานภายใตนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษทัฯ ไดใหความสําคญัในการปฏิบติัตามหลกัการกํากับดแูลกิจการ
ท่ีดมีาโดยตลอด  เราดาํเนินงานดวยความรับผิดชอบตอผูมสีวนไดเสยี
ทุกฝายอยางเปนธรรม โปรงใสและสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะเห็นได
เปนรูปธรรมจากการท่ีไดรับคะแนนการกํากับดแูลกิจการท่ีเพ่ิมข้ึน อกี
ท้ังบริษัทฯ ยังไดแสดงเจตจํานงคเขารวมภาคีเครือขายตอตานทุจริต
คอรรัปชั่น เพื่อมุงหวังใหธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนและไดรับ
ความเชื่อมั่นจากพนักงาน คูคา ตลอดจนนักลงทุนทั่วไป 

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผูถือหุน ลูกคา
คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนท่ีใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา และขอให
คาํมัน่วาคณะกรรมการบริษทั ผูบริหารและพนักงาน จะรวมมอื มุงมัน่
พัฒนาบรษิทัฯ ใหเตบิโตอยางย่ังยืนภายใตหลักการกํากับดแูลกิจการ
ที่ดี เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดเสียทุกๆ ฝาย และกอให
เกิดผลดีตอเศรษฐกิจและสังคมตอไป

สารจากคณะกรรมการบริษัท3



7บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

ดร.ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท 
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 72 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท - ไมมี -
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560)

วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555
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 University, West Virginia
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัย
 หอการคาไทย
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 
  รุน 36/2017
 2. หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุน 1/2016
 3. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 228/2016
 4. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน 3/2016
 5. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 8/2005
 6. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 8/2004
ประสบการณการทํางาน
ทางธุรกิจ
• 2558 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และ
   ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาญ 
   เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
• 2555 - 2558  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจ
   สอบ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด 
   (มหาชน)

• (อดีต) กรรมการตรวจสอบ องคการกระจายเสียงและแพรภาพ
 สาธารณะแหงประเทศไทย (TPBS)
• (อดีต) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารศรีนคร 
 จํากัด (มหาชน)
• (อดีต) กรรมการ NS Electronics Bangkok (1993) Ltd.
• (อดีต) กรรมการ บริษัท ดี เอน แมชีนเนอรี่ (1980) จํากัด
• (อดีต) ประธานคณะกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพ NS Electronics 
 Bangkok (1993) Ltd.
ทางการศึกษา
• 2555 - 2558 คณบดี คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• 2548 - 2554 รองอธิการบดี ฝายบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
   หอการคา
• Adjunct Professor คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• กรรมการ โครงการพัฒนาและจัดตั้งมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 แหงใหม
• อาจารยพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• Professor of Accounting & Finance, Youngstown State 
 University, Ohio, USA.
• Graduate Council Member, Youngstown State University, 
 Ohio, USA.
• Asst. Prof., College of Business & Industry, Mississippi 
 State University, Mississippi, USA.
• Asst. Prof. of Accounting, KSU, Kent, Ohio, USA.
• (อดีต) กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• (อดตี) คณบด ีคณะบรหิารธุรกิจ  สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร (นิดา)
• (อดีต) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอํานวยการ โครงการ
 ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ, JDBA
• (อดีต) กรรมการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
• (อดีต) กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัย
 หอการคาไทย
• (อดีต) ประธานกรรมการ คณะกรรมการกําหนดตําแหนงวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ทางสังคม
• กรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
 เจาอยูหัว
• กรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• นายกสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• ที่ปรึกษา สมาคมศิษยเกาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
• (อดีต) นายก (กอตั้ง) สโมสรไลออนสแหงประเทศไทย แคมปสนิดา  

คณะกรรมการบริษัท4
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สัดสวนการถือหุนบริษัท 87,697,361 หุน (15.00%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560)

วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555
คุณวุฒิการศึกษา
• บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (E-MBA) สถาบนับณัฑิพัฒนบรหิารศาสตร (นิดา)
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) 
  รุน 12/2017
 2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy 
  (SFE) รุน 24/2015
 3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 204/2015
 4. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 36/2015
 5. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
  รุน 14/2015
 6. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน SET/2012
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสตูร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
 • หลักสูตร 12 คณุภาพผูนําสูการเปลีย่นแปลงยุคดจิติอลและ AEC
 • หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององคกร
 • หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ
 • หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
 • หลักสูตร marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
 • หลักสูตร Vice Excellence

 • หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายกับลูกคาหลากหลายรูปแบบ
 • หลักสูตร Root Cause Analysis & Corrective Actions
 • หลักสูตร การเสริมสรางและตอยอดทางวิชาการ Refreshment 
  Program 4th

 • หลกัสูตร กลยุทธตดิตามและเรงรัดหน้ีสนิทางธุรกิจและกฎหมาย
  ที่เกี่ยวของทั้งทางแพงและอาญา
 • เสวนาเจาะลึก เรือ่ง แนวทางการทําธุรกิจรบัเหมาตดิตัง้และธุรกจิ
  จําหนายสินคาใหประสบความสําเร็จ
 • หลักสูตร Fire Research, Education, Performance Codes & 
  Investigation
 • หลักสูตร �HYGOOD� SAPPHIRE FIRE SUPPRESSION SYSTEM
 • หลักสูตร TQM : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร
 • หลักสูตร วิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีกับการปองกันอัคคีภัย
 • หลักสูตร การตรวจสอบระบบความปลอดภัยดานอัคคีภัย
  ของอาคาร
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ 
    :  ธุรกิจระบบดบัเพลิง ปรบัอากาศ และสุขาภิบาล 
    บรษิทั หาญ เอน็จเินียร่ิง โซลชูัน่ส จาํกัด (มหาชน)
• 2555 - 2559 กรรมการผูจัดการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง 
    โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2544 - 2555 ผูจัดการทั่วไป บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
• 2540 - 2543 ผูจัดการขาย บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2538 - 2539 รองผูจัดการขาย  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

นายวิรัฐ สุขชัย
กรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 52 ป
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สัดสวนการถือหุนบริษัท  28,440,000 หุน (4.87%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
 พระนครเหนือ
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
 พระนครเหนือ
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 211/2015
 2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy   

 (SFE) รุน 24/2015
 3. หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 28/2015
 4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 116/2015
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสูตร IRS SYMPOSIUM AT SCHAUFLER ACADEMY, 
  Germany
 • หลักสูตร 8 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey
 • หลักสูตร commercial refrigeration training : Bitzer, Germany
 • หลักสูตร Michael Porter on Strategy 
 • หลักสูตร เทคโนโลยีการเก็บรักษาผักและผลไมสดดวยความเย็น
 • หลักสูตร Energy Saving in Green BD by Inverter
 • หลักสูตร Marketing 3.0 Human Spirit Marketing
 • หลักสูตร ถอดรหัส E - Marketplace
 • หลักสูตร การวางแผนธุรกิจและจัดทํางบประมาณ
 • หลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับหนี้และเช็ค
 • หลักสูตร เทคโนโลยีการเก็บรักษาผักและผลไมสดดวยความเย็น
 • หลักสูตร The Power of Focused Execution
 • หลักสูตร การประยุกตใช The Balanced Scorecard and KPIs
 • หลักสูตร Customer Analysis and Loyalty Program
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ : ธุรกิจระบบทําความเย็น 
   บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2558 - 2559 กรรมการผูจัดการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2557 - 2559 กรรมการ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2544 - 2558 ผูจัดการทั่วไป บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2544 - 2544 ผูจัดการฝายขาย บริษัท ดันแฮม-บุช 
   (ประเทศไทย) จํากัด
• 2536 - 2544 วิศวกรฝายขายอาวุโส บริษัท แคเรียร 
   (ประเทศไทย) จํากัด

สัดสวนการถือหุนบริษัท  20,967,423 หุน (3.59%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 211/2015
 2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy 
   (SFE) รุน 24/2015
 3. หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 28/2015
 4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 116/2015
• หลักสูตรอื่นๆ
 •  หลักสตูร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
 •  หลักสูตร เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
 •  หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ
 •  หลักสูตร การตลาด การขาย และการบริการ
 •  หลักสูตร Leadership Skill
 •  หลักสูตร Internal Quality Audit
 •  หลักสูตร After Sales Service Strategy
 •  หลักสูตร การประยุกตใช KPIs กับ ISO 9001:2000
 •  หลักสูตร CRM - Strategy & Technology
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ : ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 
   บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2558 - 2559 กรรมการผูจัดการ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2557 - 2559 กรรมการ บริษัท ชิลแมทช 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 ผูชวยผูจดัการนาํเขา บรษิทั หาญเอน็ยิเนยีริง่ จาํกัด

นายวสันต นันทขวาง นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการ, กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 51 ป

กรรมการ, กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อายุ 50 ป
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สัดสวนการถือหุนบริษัท  68,845,441 หุน (11.78%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA, Stanford, USA.
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy   

 (SFE) รุน 24/2015
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 211/2015
 3. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน SET/2012
• หลักสูตรอื่นๆ
 •  หลักสูตร P01 การบริหารความรับผดิชอบตอสังคมเพ่ือการพัฒนา
   อยางยั่งยืน
 •  หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ
 •  หลักสูตร S02 การเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและผูมีสวนไดเสีย
 •  หลักสูตร S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
 •  หลักสูตร S04 การวิเคราะหความเสีย่งและประเดน็สําคญัดานความ
   ยั่งยืน
 •  หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการขอมูลดานความ
   รับผิดชอบตอสังคม
 •  หลักสูตร S06 การจัดทํารายงานแหงความยั่งยืน
ประสบการณการทํางาน
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  บริษัท 
    หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
• 2532 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2555 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง 
    โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2544 - 2555  กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
• 2545 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2532 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด

สัดสวนการถือหุนบริษัท  68,515,420 หุน (11.72%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 28 เมษายน 2560
คุณวุฒิการศึกษา
• Doctoral Philosophy of Mechanical Engineering, Minor in 
 Management, Massachusetts Institute of Technology, 
 Cambridge, USA.
• Master of Science in Mechanical Engineering,
 Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 
   รุน 8/2015
 2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy   

 (SFE) รุน 23/2015
 3. หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุน 1/2014
 4. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 173/2013
• หลักสูตรอื่นๆ
 •  หลักสูตร P01 การบริหารความรับผดิชอบตอสังคมเพ่ือการพัฒนา
   อยางยั่งยืน
 •  หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ
 •  หลักสูตร S02 การเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและผูมีสวนไดเสีย
 •  หลักสูตร S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
 •  หลักสูตร S04 การวิเคราะหความเสีย่งและประเดน็สําคญัดานความ
   ยั่งยืน
 •  หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการขอมูลดานความ
   รับผิดชอบตอสังคม
 •  หลักสูตร S06 การจัดทํารายงานแหงความยั่งยืน
ประสบการณการทํางาน
• 2560 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท หาญ
    เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2550 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2544 - 2557 ผูกอตั้งและประธานเจาหนาที่บริหาร Siam 
    General Aviation Company Limited (SGA)
• 2542 - 2544 กรรมการและผูจัดการทั่วไป Siam Land Flying 
    Company Limited
• 2541 - 2543  Business Analyst ธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน)
• 2540 - 2541 ผูชวยผูจัดการทั่วไป Thai Air Cargo Co., Ltd.
• 2531 - 2540 อาจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
    คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ดร.เจน ชาญณรงค
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
อายุ 55 ป

กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ 51 ป
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Harn Engineering Solutions Public Company Limited

สัดสวนการถือหุนบริษัท  8,276,986 หุน (1.42%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 28/2015
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 205/2015
 3. หลักสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน 14/2015
 4. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน SET/2012
• หลักสูตรอื่นๆ
 •  หลักสูตร 12 คณุภาพผูนําสูการเปล่ียนแปลงยุคดจิติอลและ 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
 •  หลกัสตูร เจาะประเดน็ปญหาการหักภาษเีงนิเดือนคาจางสวัสดิการ
 •  หลักสูตรผานมาตรฐานบัญชีใหมที่กระทบธุรกิจ
 •  หลักสูตร เทคนิคการใชขอมูลบัญชีและการเงินสําหรับผูบริหาร
ประสบการณการทํางาน
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท หาญ 
    เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2555 - 2560 ผูชวยกรรมการผูจัดการ : ดานปฏิบัติการ บริษัท 
    หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2550 - 2559 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ชลิแมทช จาํกัด
• 2550 - 2559 กรรมการและกรรมการบริหาร บรษิทั ควิ ทู เอส จํากัด
• 2552 - 2558 กรรมการ บริษัท โปรมารค จํากัด
• 2550 - 2555 ผูอํานวยการสายงานการเงิน บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
• 2547 - 2555 ผูจัดการทั่วไป สายการเงินและบริหารทั่วไป 
    บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2542 - 2547  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท หาญ
    เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2530 - 2542 ผูจัดการบัญชีและการเงิน บริษัท คารเปท 
    อินเตอรเนชั่นแนลไทยแลนด จํากัด (มหาชน)
• 2525 - 2530 หัวหนาสวนบัญชีและการเงิน บริษัท คารเปท 
    อินเตอรเนชั่นแนลไทยแลนด จํากัด (มหาชน)

นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
อายุ 63 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท  4,230,325 หุน (0.72%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555
คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาไฟฟา) มหาวิทยาลัย Illinois 
 Institute of Technology, USA.
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟา) มหาวิทยาลัย University 
 of Illinois, USA.
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน 14/2015
 2. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 36/2015
 3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 42/2005
• หลักสูตรอื่นๆ
 •  หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ  ISO 9001:2000
 •  หลักสูตร Self Improvement (7-Habits)
 •  หลักสูตร สรุปประเด็นกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับใหม 2551
 •  หลักสูตร การตรวจสอบและการควบคุมภายในเพื่อเพิ่ม
   ประสิทธิภาพขององคกร
 •  หลักสูตร การบัญชี แบบ �ลีน�”
 •  หลักสูตร EVA สําหรับผูบริหาร
 •  หลักสูตร การประยุกตใช the Balance Scorecard & KPIs
ประสบการณการทํางาน
• 2558 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลูชัน่ส จาํกัด (มหาชน)
• 2542 - 2560 กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2545 - 2559 กรรมการ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2542 - 2559 กรรมการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2555 - 2558 ประธานกรรมการ บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส
   จํากัด (มหาชน)
• 2544 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
• 2541 - 2554 กรรมการผูจัดการ บริษัทในเครือ บริษัท หาญ
   เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2535 - 2540 กรรมการผูจัดการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย 
   จํากัด (มหาชน)
• 2528 - 2534 กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท Carpet 
   International จํากัด (มหาชน)
• 2526 - 2527 รองผูจัดการทั่วไป บริษัท ITT (Thailand) จํากัด
• 2519 - 2525 ผูจัดการโรงงาน บริษัท Carpet International 
   จํากัด (มหาชน)
• 2516 - 2518 ผูจัดการฝายผลิต บริษัท Goodyear (Thailand) จํากัด
• 2509 - 2515 วิศวกรออกแบบโรงไฟฟา บริษัท Pioneer 
   Service & Engineering และบริษัท Sarget & 
   Landy, Chicago, Illinois, USA.

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
กรรมการ 
อายุ 77 ป
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สัดสวนการถือหุนบริษัท - ไมมี -
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560)

วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Electronic Engineering) 
 The University of Tokyo ญี่ปุน
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Information and Computer 
 Sciences) Toyohashi University of Technology ญี่ปุน
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟาสื่อสาร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 
  รุน 12/2017
 2. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 
  รุน 8/2015
 3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 195/2014
 4. หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุน 20/2005
ประสบการณการทํางาน
ทางธุรกิจ
• 2559 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร  

  ความเสี่ยง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส 
    จํากัด (มหาชน)
• 2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
    บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน) 
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูฟนิกซอินโนเวชั่น จํากัด
• 2557  รองกรรมการผูจัดการ สายงานกลยุทธองคกร    

  บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
• 2550 - 2554 ผูอาํนวยการ สถาบนัวิจยัและพัฒนาอตุสาหกรรม
    โทรคมนาคม

• 2547 - 2550 ผูอํานวยการสายงานวางแผนกลยุทธองคกร, 
    ผูอํานวยการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ,
    เลขานุการคณะกรรมการบริหาร, เลขานุการ  

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, 
    บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 
• 2547 - 2550 กรรมการผูจัดการ บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไคร
    เบอร เซอรวิสเซส จํากัด
• 2547 - 2550 กรรมการ  บริษัท ทริปเปล ที โกลบอลเน็ท จํากัด
• 2538 - 2547 ผูอํานวยการฝายวางแผนวิสาหกิจ, ผูอํานวยการ
    ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีทีแอนดที 
    จํากัด (มหาชน)
• 2537 - 2538 เจาหนาที่อุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรม 
    สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโตเกี่ยว 
    ประเทศญี่ปุน
ทางการศึกษา
• ปจจุบัน ผูอํานวยการโครงการ CU Transformation 
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• 2559 - 2560 ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• 2557 - 2560 ผูอํานวยการโครงการรวมมือระหวางคณะ
    วิศวกรรมศาสตรกับภาคอุตสาหกรรม  
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• 2555 - 2557 ผูชวยอธิการบดี (ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
    ยุทธศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทางสังคม
• กรรมการบริหารและเลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมแหง
 ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
• ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
• คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันสงเสริม
 เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 

ดร.สุพจน เธียรวุฒิ
กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 51 ป



13บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

สัดสวนการถือหุนบริษัท  - ไมมี -
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555
คุณวุฒิการศึกษา
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต University of Wisconsin, USA.
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Wisconsin, USA.
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน  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

สัดสวนการถือหุนบริษัท  - ไมมี -
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Middle Tennessee State University, USA.
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน 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 
   บริษัท ทิสโก ไฟแนลเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)

ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 55 ป

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 54 ป
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สัดสวนการถือหุนบริษัท 87,697,361 หุน (15.00%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560)

วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555
คุณวุฒิการศึกษา
• บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (E-MBA) สถาบนับณัฑิพัฒนบรหิารศาสตร (นิดา)
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) 
  รุน 12/2017
 2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy 
  (SFE) รุน 24/2015
 3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 204/2015
 4. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 36/2015
 5. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
  รุน 14/2015
 6. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน SET/2012
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสตูร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
 • หลักสูตร 12 คณุภาพผูนําสูการเปลีย่นแปลงยุคดจิติอลและ AEC
 • หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององคกร
 • หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ
 • หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
 • หลักสูตร marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
 • หลักสูตร Vice Excellence

 • หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายกับลูกคาหลากหลายรูปแบบ
 • หลักสูตร Root Cause Analysis & Corrective Actions
 • หลักสูตร การเสริมสรางและตอยอดทางวิชาการ Refreshment 
  Program 4th

 • หลกัสูตร กลยุทธตดิตามและเรงรัดหน้ีสนิทางธุรกิจและกฎหมาย
  ที่เกี่ยวของทั้งทางแพงและอาญา
 • เสวนาเจาะลึก เรือ่ง แนวทางการทําธุรกิจรบัเหมาตดิตัง้และธุรกจิ
  จําหนายสินคาใหประสบความสําเร็จ
 • หลักสูตร Fire Research, Education, Performance Codes & 
  Investigation
 • หลักสูตร �HYGOOD� SAPPHIRE FIRE SUPPRESSION SYSTEM
 • หลักสูตร TQM : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร
 • หลักสูตร วิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีกับการปองกันอัคคีภัย
 • หลักสูตร การตรวจสอบระบบความปลอดภัยดานอัคคีภัย
  ของอาคาร
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ 
    :  ธุรกิจระบบดบัเพลิง ปรบัอากาศ และสุขาภิบาล 
    บรษิทั หาญ เอน็จเินียร่ิง โซลชูัน่ส จาํกัด (มหาชน)
• 2555 - 2559 กรรมการผูจัดการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง 
    โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2544 - 2555 ผูจัดการทั่วไป บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
• 2540 - 2543 ผูจัดการขาย บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2538 - 2539 รองผูจัดการขาย  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ : 
ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
อายุ 52 ป

ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท5
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Harn Engineering Solutions Public Company Limited

สัดสวนการถือหุนบริษัท  28,440,000 หุน (4.87%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
 พระนครเหนือ
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
 พระนครเหนือ
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 211/2015
 2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy   

 (SFE) รุน 24/2015
 3. หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 28/2015
 4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 116/2015
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสูตร IRS SYMPOSIUM AT SCHAUFLER ACADEMY, 
  Germany
 • หลักสูตร 8 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey
 • หลักสูตร commercial refrigeration training : Bitzer, Germany
 • หลักสูตร Michael Porter on Strategy 
 • หลักสูตร เทคโนโลยีการเก็บรักษาผักและผลไมสดดวยความเย็น
 • หลักสูตร Energy Saving in Green BD by Inverter
 • หลักสูตร Marketing 3.0 Human Spirit Marketing
 • หลักสูตร ถอดรหัส E - Marketplace
 • หลักสูตร การวางแผนธุรกิจและจัดทํางบประมาณ
 • หลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับหนี้และเช็ค
 • หลักสูตร เทคโนโลยีการเก็บรักษาผักและผลไมสดดวยความเย็น
 • หลักสูตร The Power of Focused Execution
 • หลักสูตร การประยุกตใช The Balanced Scorecard and KPIs
 • หลักสูตร Customer Analysis and Loyalty Program
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ : ธุรกิจระบบทําความเย็น 
   บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2558 - 2559 กรรมการผูจัดการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2557 - 2559 กรรมการ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2544 - 2558 ผูจัดการทั่วไป บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2544 - 2544 ผูจัดการฝายขาย บริษัท ดันแฮม-บุช 
   (ประเทศไทย) จํากัด
• 2536 - 2544 วิศวกรฝายขายอาวุโส บริษัท แคเรียร 
   (ประเทศไทย) จํากัด

สัดสวนการถือหุนบริษัท  20,967,423 หุน (3.59%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 211/2015
 2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy 
   (SFE) รุน 24/2015
 3. หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 28/2015
 4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 116/2015
• หลักสูตรอื่นๆ
 •  หลักสตูร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
 •  หลักสูตร เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
 •  หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ
 •  หลักสูตร การตลาด การขาย และการบริการ
 •  หลักสูตร Leadership Skill
 •  หลักสูตร Internal Quality Audit
 •  หลักสูตร After Sales Service Strategy
 •  หลักสูตร การประยุกตใช KPIs กับ ISO 9001:2000
 •  หลักสูตร CRM - Strategy & Technology
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ : ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 
   บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2558 - 2559 กรรมการผูจัดการ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2557 - 2559 กรรมการ บริษัท ชิลแมทช 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 ผูชวยผูจดัการนาํเขา บรษิทั หาญเอน็ยิเนยีริง่ จาํกัด

นายวสันต นันทขวาง นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการผูจัดการ : 
ธุรกิจระบบทําความเย็น
อายุ 51 ป

กรรมการผูจัดการ : 
ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล
อายุ 50 ป



16 รายงานประจําป 2560
Annual Report 2017

สัดสวนการถือหุนบริษัท  11,241,584 หุน (1.92%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 1 มกราคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณทิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 พระจอมเกลาธนบุรี
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสตูร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
 • หลักสูตร ISO 9000 : 2000 Introduction & Implementation
 • หลักสูตร การขายสินคาอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร �HYGOOD� Sapphire Fire Suppression System 
 • หลักสูตร �VICTAULIC� Grooved System
 • หลักสูตร �POTTER ELECTRIC� Fire Alarm System
 • หลักสูตร การจัดทําแผนการขายเชิงรุก
 • หลักสูตร �CHEMGAURD� Fire Protection System (USA.)
 • หลักสูตร Root Cause Analysis And Corrective Action
 • หลักสูตร Vice Excellence
 • หลักสตูร �SIEMENS� Fire Alarm and Fire Suppression System
 • หลักสูตร  �WAGNER� ASD System
 • หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณงานอยางมืออาชีพ
 • หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองคกร
 • หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
ประสบการณการทํางาน
• 2557 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานขายงานโครงการ : ธุรกิจ
   ระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล บริษัท 
   หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2546 - 2556 ผูจดัการฝายขายโครงการ บรษิทั ไฟรวิคเตอร จาํกัด
• 2545 - 2546 วิศวกรขาย บริษัท ไทโก อินเตอรเนชั่นแนล 
   (ประเทศไทย) จํากัด
• 2543 - 2545 วิศวกรขาย บริษัท เรคอน อีควิปเมนท จํากัด
• 2541 - 2543 วิศวกรออกแบบ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2539 - 2541 วิศวกรสนาม บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

สัดสวนการถือหุนบริษัท  3,236,849 หุน (0.55%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 1 มกราคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-MBA รุนที่ 25) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตรอื่นๆ
 •  หลักสูตร P01 การบริหารความรับผดิชอบตอสังคมเพ่ือการพัฒนา
   อยางยั่งยืน
 • หลักสตูร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
 •  หลักสูตร Rick Management Certificate Program การบริหาร  

 ความเสี่ยงองกรณ รุนที่ 10
 •  หลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงดวยนํ้า
 •  หลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงคลังสินคาและสารสะอาด
   ดับเพลิง
 •  หลักสูตร การออกแบบระบบมาตรฐานเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง
 •  หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองคกร และการบริหารคน
   เพื่อผลงาน
 •  หลักสูตร Service Excellent Improvement
 •  หลักสูตร ศิลปะการขายชั้นสูง
ประสบการณการทํางาน
• 2557 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบดับเพลิง 
   ปรับอากาศและสขุาภิบาล บริษทั หาญ เอน็จเินียร่ิง
   โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2551 - 2556 ผูจัดการฝายขาย บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
• 2546 - 2551 วิศวกรขาย บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
• 2545 - 2546 Supervisor บริษัท ทรัพยสุนทร จํากัด

นายประชา พรอมพรชัย นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท
ผูอํานวยการสายงานขายโครงการ 
อายุ 45 ป  

ผูอํานวยการสายงานขาย 
อายุ 39 ป



17บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

สัดสวนการถือหุนบริษัท  567,967 หุน (0.10%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 2 มีนาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณทิต (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสตูร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
 • หลักสูตร การพัฒนาภาวะผูนาํ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิาร
 • หลกัสตูร การออกแบบระบบดับเพลงิดวยกาซ (Ansul, Kidde-Fenwal) 
 • หลักสูตร เทคนิคการตลาดและการขายอยางมืออาชีพ
 • หลักสูตร จรรยาบรรณในการทํางาน และการประกอบธุรกิจ
 • หลักสูตร การเตรียมพรอมของธุรกิจกอนกาวสู AEC
ประสบการณการทํางาน
• 2558 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานขายปโตรเคมี : ธุรกิจระบบ
    ดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล บริษัท หาญ 
    เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
• 2557 - 2558 ผูอํานวยการ บริษัท ทรีนิตี้ ไดนามิค จํากัด
• 2541 - 2557 ผูจัดการฝายขาย บริษัท การดไฟร จํากัด
• 2538 - 2541 วิศวกรขาย  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

สัดสวนการถือหุนบริษัท  30,526 หุน (0.01%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 1 ธันวาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (Ph.D.Candidate), 
 มหาวิทยาลัยสยาม
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการฝกอบรม
• หลกัสตูรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy 
  (SFE) รุน 25/2015
• หลักสูตรอื่นๆ
 •  หลักสูตร P01 การบริหารความรับผดิชอบตอสังคมเพ่ือการพัฒนา
   อยางยั่งยืน
 • หลักสตูร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
 • หลักสูตร Risk Managemet Certificate Program การบริหาร

ความเสี่ยงองคกร รุนที่ 10
 • หลักสูตร การวิเคราะหงบการเงิน เพื่อการบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตร การวิเคราะหการขาย เพื่อสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขัน
 • หลักสูตร ความรูเกี่ยวกับระบบทําความเย็น
 • หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสูความสําเร็จ
 • หลักสูตร Perspective One for the Boss
 • หลักสูตร Root Cause Analysis and Corrective Actions
ประสบการณการทํางาน
• 2558 - ปจจุบัน  ผูอํานวยการสายงานขาย : ธุรกจิระบบทําความเย็น
    บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลูชัน่ส จาํกัด (มหาชน)
• 2555 - 2558 ผูจัดการฝายขาย บริษัท เกีย รีฟริกเจอเรชั่น 
    (ประเทศไทย) จํากัด
• 2551 - 2555 ผูจัดการฝายขาย บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2544 - 2551 ผูจัดการฝายขาย บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) 
    จํากัด

นายสุชาติ สุวัฒโนดม นายนันทวัธน จีราคม
ผูอํานวยการสายงานขายปโตรเคมี 
อายุ 44 ป 

ผูอํานวยการสายงานขาย
อายุ 42 ป
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สัดสวนการถือหุนบริษัท  322,004 หุน (0.06%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 1 ธันวาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (วศ.บ. เคร่ืองกล), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 (วศ.ม. เครื่องกล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 (วศ.ด. เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสตูร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
 • หลักสตูร การบริหารความเส่ียงองคกร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 • หลักสูตร คอมเพรสเซอรและระบบทําความเย็นประยุกต BITZER  
  เยอรมันนี
 • หลักสูตร Risk Managemet Certificate Program การบริหาร

ความเสี่ยงองคกร รุนที่ 10
 • หลักสูตร การใชเทคนิค NLP ในการบริหารคนและโคชงาน
 • หลักสูตร Creative Sales and Margeting Strategies and 

Prediction
 • หลักสูตร ความรูดานเทคนิคขนสินคา KUBA
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม : ธุรกิจ

ระบบทําความเย็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง 
โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

• 2547 - 2559 ผูจัดการฝายวิศวกรรม / ผูจัดการฝายขาย บริษัท 
ชิลแมทช จํากัด

• 2544 - 2547 วิศวกรทั่วไป บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2543 - 2544 วิศวกรที่ปรึกษา ระบบปรับอากาศ บริษัท Project 

Planning Service จํากัด

สัดสวนการถือหุนบริษัท  391,693 หุน (0.07%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 1  ธันวาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีมหานคร
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสตูร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
 • Risk Management Certificate Program การบริหารความเสี่ยง
  องคกร รุนที่ 10
 • Advance Strategic Planning : ASP Model สุดยอดเครื่องมือ 

บริหารเชิงกลยุทธในศตวรรษที่ 21
 • 6 ทักษะดานการบริหารสําหรับสุดยอดผูจัดการ
 • การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ
 • Finance for Non-finance Executive
 • การพัฒนา10 ความสามารถหลักเพื่อกาวสูยอดหัวหนางาน
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน  ผูอํานวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบการพิมพ

ดิจิทัล บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด 
(มหาชน)

• 2549 - 2559 ผูอํานวยการสายงานขาย Inkjet กรุงเทพ OCG-
ตางจังหวัด / วิศวกรขาย Inkjet บริษัท คิว ทู เอส 
จํากัด

• 2542 - 2548 วิศวกรฝายขาย / วิศวกรบรกิาร / ชางเทคนิค  บริษทั 
บี.กริม เพาเวอร จํากัด 

 

นายสุกิจ ลิติกรณ นายวิฑูรย ทามี
ผูอํานวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม 
อายุ 44 ป

ผูอํานวยการสายงานขาย 
อายุ 39 ป



19บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

สัดสวนการถือหุนบริษัท  903,610 หุน (0.15%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 29 กุมภาพันธ 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสตูรอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุนที่ 36/2016
 2. หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนที่ 16/2016
 3. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 72/2016
 4. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)  
  รุนที่ 8/2015
• หลักสูตรอื่นๆ
 •  หลกัสูตร P01 การบริหารความรับผดิชอบตอสังคมเพ่ือการพัฒนา
   อยางยั่งยืน
 •  หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ
 •  หลักสูตร S02 การเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและผูมีสวนไดเสีย
 •  หลักสูตร S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
 •  หลกัสตูร S04 การวิเคราะหความเสีย่งและประเด็นสาํคัญดานความย่ังยืน
 •  หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการขอมูลดานความ
   รับผิดชอบตอสังคม
 •  หลักสูตร S06 การจัดทํารายงานแหงความยั่งยืน
 • หลักสูตร ยุทธศาสตรการวัดความสําเร็จขององคกร KPI
 • หลักสตูร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
 • หลักสูตร กลยุทธการสื่อสารทางการตลาด 360 องศา
 • หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
 • หลักสูตร Finance for the Boss
 • หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการทํางานดวยความคิดเชิงบวก
 • หลักสูตร การปรบัคาจางประจาํป และการบรหิารคาตอบแทนพนกังาน
 • หลักสูตร คุณภาพผูนําสูการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอลและ AEC
ประสบการณการทํางาน
• 2559 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ และ
    เลขานุการบริษัท บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง 
    โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2559 - 2560 ผูชวยกรรมการผูจัดการ : ดานกํากับดูแลกิจการ 
    บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลูชัน่ส จาํกัด (มหาชน)
• 2557 - 2559 ผูอํานวยการสายงานบริหารทั่วไป บริษัท หาญ 
    เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2556 - 2556 ผูจัดการทั่วไป บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2548 - 2555 หัวหนาฝายวางแผนนโยบายและทรัพยากร
    บุคคล บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2541 - 2547 ผูชวยผูบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2536 - 2540 พนักงานสนับสนุนการตลาด บริษัท หาญ
    เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

สัดสวนการถือหุนบริษัท  154,703 หุน (0.03%)
(ณ วันที่่่่ 31 ธ.ค. 2560) 
วันที่่่่ไดรับการแตงตั้ง 16 มีนาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี และนิติศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
• 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

นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย
ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ 
และเลขานุการบริษัท
อายุ 52 ป

ผูอํานวยการสายงานการเงิน
อายุ 43 ป
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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 ระบบ
ทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล รวมท้ังใหคําปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการตางๆ และ
การใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมครบวงจร  

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่  19/20-22 ซอยศูนยวิจัย  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310
   โทรศัพท +66 (2) 203-0868, โทรสาร +66 (2) 203-0245

ที่ตั้งคลังสินคาศูนยวิจัย เลขท่ี  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  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 http://www.set.or.th/tsd

ผูสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
   267/1 ถนนประชาราษฏร สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
   โทรศัพท  +66 (2) 587-8080  โทรสาร  +66 (2) 586-0301

ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ ไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่ไดแสดงไวในเว็บไซต
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th หรือเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.harn.co.th

ขอมูลทั่วไป6



21บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
  ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ แบงออกเปน 4 ผลิตภัณฑ ไดแก

  1) ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง 

 ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงเปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปองกัน เตือนภัย และเพื่อควบคุมเพลิงและควันไฟ ผลิตภัณฑระบบ
ดับเพลิง ที่บริษัทฯ จัดจําหนายประกอบดวย วาลวและขอตอซึ่งเปนอุปกรณที่ใชติดตั้งในระบบปองกันอัคคีภัย โดยวาลวชวยในการเปดหรือ
ปดน้ําของระบบดับเพลิงท่ีติดตั้งอยูกับทอน้ําของระบบดังกลาว เชน วาลวควบคุมการไหลของน้ําในระบบ วาลวเปดปดน้ําเมื่อตองการซอม
บํารุงรักษาระบบวาลวปองกันนํ้ายอนไหลกลับ เปนตน สําหรับอุปกรณดับเพลิง เปนอุปกรณที่เปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมที่ใชงานคูกับ
อุปกรณหลักในระบบดับเพลิง เพื่อใหระบบดับเพลิงใชงานไดอยางสมบูรณ และรวมถึงอุปกรณตางๆ ที่ชวยในการปองกันเพลิงไหม เชน ตูสาย
ฉีดนํ้าดับเพลิง สายฉีดนํ้าดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เปนตน 
 นอกจากนี้บริษัทฯ ใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญติดตอประสานงาน
กับลกูคาแนะนําสินคาท่ีจาํหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสนิคาและบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐานดบัเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบ
หลังการติดตั้งแลว 

วาลวระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve)

ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler)

ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณภายใน

ระบบตรวจจับควันไฟ (ASD) และกลองตรวจจับความรอน

สวิตชแจงสัญญาณ (Switch)

• ระบบโฟมดับเพลิง
• ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยแกส

ลักษณะการประกอบธุรกิจ7
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  3) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น 

“เราจะเปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมทําความเย็น
ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน”

 2) ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล

วาลวเปดปดนํ้า

เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอรโมมิเตอร
(Thermometer)

แผนกรองอากาศ (Aluminum Filter)

Flow Switch ทอทองแดงนํ้ายาสารทําความเย็น

ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting)

  ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ เปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปรับท้ังอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากาศใหอยูในอุณหภูมิ และ/
คณุภาพท่ีเหมาะสม โดยท่ัวไประบบปรบัอากาศสามารถปรบัอณุหภูมไิดตัง้แต 22oC ถงึ 25oC ในขณะท่ีผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลเปนอุปกรณ
ในระบบอาคาร ไดแก ระบบประปา ระบบทอระบายนํ้าทิ้ง และระบบทอระบายอากาศ เปนตน บริษัทจัดจําหนายผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
และระบบสุขาภิบาล ไดแก วาลว ซึ่งเปนอุปกรณที่ชวยในการเปดหรือปดของเหลวและความดันของระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลที่
ติดตั้งอยูกับทอของระบบดังกลาว นอกจากน้ี ในระบบสุขาภิบาล และปรับอากาศ ยังมีอุปกรณท่ีเปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมที่สําคัญ 
ไดแก ทอทองแดง ขอตอ และสวิตช (Flow Switch) เปนตน
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คอยลเย็น (Evaporator)

คอมเพรสเซอร
(Compressor)

อุปกรณแยกนํ้ามันหลอลื่น

คอยลรอน 
(Condensing Unit)

เกจวัดความดัน
และเทอรโมมิเตอร

วาลว

“ผูนําการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรม”

Laser Coder Variable Data Printing

Inkjet Printing TTO Printer Thermal Inkjet Printer Print & Apply Labeler Hi-Resolution Inkjet

Digital UV Inkjet Label Press 3D Printing

  ผลิตภัณฑระบบทําความเย็นเปนอปุกรณในระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาเพ่ือทําการแชแข็งหรอืลดอณุหภูมขิองสนิคาซึง่ตองการ
การควบคุมอุณหภูมิที่คงที่ โดยทั่วไประบบทําความเย็นสามารถลดอุณหภูมิไดตั้งแต -30OC ถึง +25OC บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบ
ทําความเย็นอยางครบวงจร รายละเอียดปรากฎตามแผนภาพวงจรระบบทําความเย็น ซึ่งประกอบดวย คอยลรอน (Condenser) คอยลเย็น 
(Evaporator) อุปกรณควบคุมการละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ (DOD) เปนตน และในระบบทําความเย็นยังมีวาลวซึ่งเปนอุปกรณที่สําคัญ ที่ชวย
ในการเปดหรือปดของเหลวและความดันของระบบทําความเย็น  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Units) 
โดยการประกอบรวมอปุกรณและหลักการระบบทําความเย็นตางๆ เปนหนวยผลติภัณฑหน่ึง ซึง่สามารถใชตดิตัง้ระบบหองเย็นหรอืระบบขนสง
สินคาไดทันที

  4) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
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 4.1 ผลิตภัณฑระบบการพิมพดจิทัิลกลุมเคร่ืองพิมพวันท่่่่ีผลติ/หมดอายุ ล็อตนัมเบอร ประกอบดวยเครือ่งพิมพขอความบนบรรจภุณัฑ 
เครื่องปอนชิ้นงาน อุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตาง ๆ เปนตน เครื่องพิมพที่บริษัทฯ จัดจําหนายเปนเครื่องพิมพที่ใชเพื่อการ
พิมพรหัส (Coding) ไดแกวันท่่่่ีผลติ วันหมดอายุและขอความตางบนบรรจภัุณฑ อาทิเชน ล็อตนัมเบอร เปนตน และยังสามารถพิมพภาพกราฟก 
Barcode, 2D Code, QR Code พิมพเลขรหัสชิงโชคไดดวย พื้นผิวที่พิมพไดมีดังนี้ บรรจุภัณฑที่เปนขวดพลาสติก ขวดแกว กระปองโลหะ 
อลูมิเนียม กลองกระดาษ กระดาษผิวมัน ซองพลาสติก ฟอยลอลูมิเนียม ถวยพลาสติกและอื่นๆ  ดวยเทคโนโลยีหลายชนิด เชน ชนิดเลเซอร
ไมใชหมึก ชนิดพิมพดวยหมึกโดยไมสัมผัสพื้นผิว ชนิดพิมพผานริบบอนหมึก ชนิดตลับหมึก เปนตน 

 4.2 ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเครื่องพิมพ 3 มิติ จัดจําหนาย และใหบริการพิมพ สําหรับสรางชิ้นงานจากไฟลดิจิทัล การ
ออกแบบบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ สําหรับหลายกลุมอุตสาหกรรมเชน ทันตกรรม อุปกรณชวยฟง จิวเวลล่ี ยานยนต ฯลฯ และยังไดเพ่ิม
บริการใหมสําหรับอุตสาหกรรมการแพทยในยุค 4.0 คือ การใหบริการปรับเปลี่ยนไฟลจากเครื่องสแกนชนิด MRI/CT Scan เปนไฟล 3D PDF 
วัตถุประสงคเพ่ือแสดงเปนภาพคุณภาพสูง บงชี้บริเวณท่ีปกติ หรือผิดปกติไดชัดเจน และยังรวมถึงการพิมพโมเดลอวัยวะจากไฟล MRI/CT 
Scan ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห การวิจัยและพัฒนาทางการแพทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 4.3 ผลิตภัณฑระบบการพิมพดจิทัิลกลุมเคร่ืองพิมพลาเบลสติคเกอรระบบ Digital UV Inkjet จดัจาํหนายเคร่ืองพิมพลาเบลสตคิเกอร
ระบบ UV Digital Inkjet ซึ่งสามารถพิมพลาเบลสติคเกอรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูง คมชัดสวยงาม สีสันสดใส ที่ความเร็วสูง และชวย
ลดตนทุนใหกับโรงงานผูผลิตลาเบลสติคเกอร 

 4.4 การใหบริการหลังการขาย สินคาทุกกลุมท่ีจําหนายครอบคลุมรวมถึงการใหคําปรึกษาแนะนําการเลือกสเปคใหตรงตามความ
ตองการ การติดตั้งเครื่อง การฝกอบรม การบริการ และการบํารุงรักษาเครื่อง การรับประกัน เปนตน

การรับประกันสินคา
 บริษัทฯ รับประกันความเสียหายหรือชํารุดของสินคา ตามเงื่อนไขการรับประกันสินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายหรือติดตั้งใหแกลูกคาเปน
ระยะเวลา 1 ป หรือ 6 เดือน สําหรับสินคาประเภทเครื่อง และอะไหลตามลําดับ ซึ่งสินคาของบริษัทฯ ไดรับการรับประกันมาจากผูผลิตสินคา
อีกทอดหนึ่งเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป และ 6 เดือนเชนกัน

 สําหรับงานโครงการ ภายหลังตดิตัง้งานแลวเสร็จ บริษทัฯ มกีารรบัประกันผลงานหลังตดิตัง้ โดยรบัประกันสินคาท่ีจาํหนายตามเงือ่นไข
การรับประกันเปนเวลา 1 ป ซึ่งผูผลิตสินคามีการรับประกันสินคาที่จําหนายใหแกบริษัทฯ อยางนอย 1 ป เชนเดียวกัน

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑที่จําหนาย 
 บริษทัฯ ใหความสาํคญักับคณุภาพและมาตรฐานของสนิคาท่ีจดัจาํหนาย เพ่ือใหลกูคามัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา 
วาเปนไปตามขอกําหนดที่ลูกคาไดตกลงไวกับบริษัทฯ โดยสินคาที่บริษัทฯ จัดจําหนายสวนใหญผานการรับรองมาตรฐาน 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)  สําหรับสินคาวาจางผลิตภายใตแบรนดของบริษทัฯ จะผลิตภายใตมาตรฐาน BS 
หรือ ASTM International รวมทั้งระบบงานทุกระบบของบริษัทฯ ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 

 1 Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriter Laboratories Inc. (UL) ซึ่งเปนองคกรอิสระท่ีไมแสวงหาผลกําไรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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) มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม การรับรองคณุภาพผลติภัณฑโดยสาํนกังานมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศไทย 



25บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

 5 กลุมนามสกุลชาญณรงค ประกอบดวย นางประยูรศรี ชาญณรงค นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน และนายเจน ชาญณรงค
 6 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เปนระบบดับเพลิงดวยสารสะอาด ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใชสารเคมีชนิดที่ไมทําความเสียหายตออุปกรณ

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

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
 บรษิทั หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชัน่ส  จาํกัด (มหาชน) เดิมชือ่ บริษทั ไฟรวิคเตอร จาํกัด (มหาชน) ซึง่เริม่ตนจากการเปนสวนหน่ึงของบรษิทั 
หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด ตอมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสรางการบริหารงานแบบครอบครัวสูการบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงได
จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่่่่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยกลุมนามสกุล 
ชาญณรงค5 และคุณวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเปนอดีตผูบริหารเดิมของ บริษัท หาญฯ ในสายงานขายวาลวและอุปกรณดับเพลิง บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  และใหบริการ
ตดิตัง้ระบบดบัเพลิงงานโครงการ ตอมาเมือ่วันท่่่่ี 21 กุมภาพันธ 2546, 24 กรกฎาคม 2549 และ10 ตลุาคม 2555 บริษทัฯ ไดเพ่ิมทุนจดทะเบยีน
เปน 3 ลานบาท, 4 ลานบาท และ 65 ลานบาทตามลําดับ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

 ในป 2546 บริษัทฯ ไดเริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มแผนกงานขายโครงการ ซึ่งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิง
ตางๆ เชน ระบบดับเพลิงดวยน้ํา ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire 
Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญ มุงเนนการรับงานโครงการท่ีมีขนาดไมใหญมากนัก เชน โรงงานขนาด
กลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในป 2548 เพิ่มผลิตภัณฑระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซคารบอนไดออกไซด (CO

2
) และ FM2006 ในป 2550 

บริษัทฯ ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Outstanding Distributor Award จาก NIBCO Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และในป 2560 บริษัทฯ ได
รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE) ซึ่งเปนสถาบันที่ใหการ
รับรองระดับโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร ดวยการตรวจประเมินระบบคุณภาพ จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

 พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา 

• บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบ Air Sampling Detector (ASD) ซึ่งเปนระบบตรวจจับควัน
ความไวสูง จาก WAGNER ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

• บริษทัฯ ไดรับรางวัลประกาศเกยีรตคิณุเปนผูใหความรวมมอืกับประเทศไทยในการลด และเลิกใชสารทําลายชัน้บรรยากาศ
โอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม

• บริษทัฯ ไดรับการแตงตัง้ใหเปนตวัแทนจาํหนายผลติภัณฑ Balancing and Control วาลว ของ OVENTROP ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี

• วันที่่่่ 19 มีนาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัท ไดมีมติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 65 ลาน
บาท เปน 130 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 6,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายตอผูถือหุน
เดิมตามสัดสวนการถือหุนในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในราคามูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อนําเงินที่ไดจากการเพิ่ม
ทุนมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา

 กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่่่่ 21 เมษายน 2557
• วันท่่่่ี 15 พฤษภาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ แปรสภาพจากบริษัทจํากัด

เปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ลานบาท เปน 175 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 
45,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) พรอมกับการนําหุนของบริษัทฯ
เขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย mai

ป 2556

ป 2557
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ป 2558

ป 2559

ป 2560

• วันที่่่่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา �บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด 
(มหาชน�

• วันท่่่่ี 19 กันยายน 2557 ท่ีประชมุวิสามญัผูถือหุนครัง้ท่ี 1/2557 มมีตอินุมตักิารเปล่ียนแปลงมลูคาหุนท่ีตราไวของบริษทั จาก
หุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะมีจํานวนหุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นจาก 175,000,000 หุน เปน 350,000,000 
หุน และอนุมัติการเสนอขายหุนท่ีออกใหมท้ังหมดของบริษัทฯ ใหแกประชาชนเปนคร้ังแรก ภายหลังจากการเปล่ียนแปลง
มูลคาที่ตราไว เพิ่มขึ้นจากจํานวน 45,000,000 หุน เปน 90,000,000 หุน โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
ที่ตราไวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่่่่  22 กันยายน 2557

• วันที่่่่ 13 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ(mai) และเริ่มทําการซื้อขายโดย
มีหุนจดทะเบียนจํานวน 350,000,000 หุน

• บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงดวยกาซ ของ SIEX ประเทศราชอาณาจักรสเปน
• บริษัทฯ ไดมีการเริ่มดําเนินการขยายตลาดสินคาไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
• บริษทัฯ มกีารจดัตัง้ฝายขายโครงการปโตรเคมข้ึีน เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการจาํหนายผลิตภัณฑระบบปองกันอคัคภัียเตม็

รูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก
• บริษัทฯ นําระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP มาใชในการจัดการ โดย

เชือ่มโยงการทํางานทุกระบบ ลดกระบวนการทํางาน ชวยใหการรายงานผลทางบญัชมีคีวามถูกตอง แมนยํา และทันตอเวลา 
อีกทั้งสามารถวิเคราะหขอมูลไดฉับไวมากยิ่งขึ้น

• วันที่่่่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 มีมติใหซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช 
จํากัด และบริษัทยอย ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการเขาลงนามในสัญญาที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทฯ ชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุนละ 2.62 บาทตอหุนบริษัทฯ จะออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.5 บาท ใหแกกลุมผูถือหุนของบริษัท ชิลแมทช จํากัด แทนการชําระดวย
เงินสด 

• วันที่่่่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท 
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) และไดเปลี่ยนแปลงชื่อยอหลักทรัพยของบริษัทฯ จาก �FIRE� เปน �HARN� ตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (มีผลตั้งแตวันที่่่่ 7 พฤศจิกายน 2559) เพื่อรองรับการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดของ
บริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559

• วันที่่่่ 21 มีนาคม 2560 บริษัทฯ เขารวมการประกาศเจตนารมยเปนแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) 
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต

• วันท่่่่ี 23 พฤศจกิายน 2560 บริษทัฯ ผานการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

• บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงสําหรับหองครัว Wet Chemical System ของ 
Lehavot ประเทศอิสราเอล

• บริษทัฯ  ไดรับการแตงตัง้ใหเปนตวัแทนจาํหนายผลิตภัณฑคอนเดนเซอรแบบไอระเหย ของ EVAPCO ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑอุปกรณในระบบทําความเย็น และชุดคอนเดนซิ่งยูนิต ของ 

DANFOSS ประเทศเดนมารก
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ประเภทรายได

รายไดจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง 579.54 44.56 546.09 82.40 525.96 90.23
 และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น 312.51 24.03 23.97 3.62 - -

2. ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 86.18 6.63 48.53 7.32 41.58 7.13
 และระบบสุขาภิบาล

4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 307.74 23.66 26.93 4.06 - -

รวมรายไดจากการขายและบริการ 1,285.97 98.88 645.52 97.40 567.54 97.36

รายไดอื่น 2) 14.73 1.12 17.20 2.60 15.41 2.64

รายไดรวม  1,300.70 100.00 662.72 100.00 582.95 100.00

ป 25601) ป 2559 ป 2558

ลานบาทลานบาทลานบาท รอยละรอยละรอยละ

หมายเหตุ : 1) อางอิงขอมูลจากงบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
 2)  รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายทรัพยสิน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายหลักทรัพย รายไดจากการชดเชยประกัน

ภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน เปนตน

โครงสรางรายไดป 2560

รายไดอื่น 1.12%

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง
และงานโครงการ

ติดตั้งระบบดับเพลิง
44.56%

ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล

6.63%

ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
23.66%

ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
24.03%

HARN

1,300.70

โครงสรางรายได8
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ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจนําเขาและจาํหนายผลติภัณฑระบบดบัเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ผลติภัณฑระบบทําความ
เยน็และผลติภัณฑระบบการพิมพดจิทัิล สําหรับอุตสาหกรรม รวมท้ังใหบรกิารใหคาํปรึกษา ออกแบบ และติดต้ังระบบดับเพลิงใหกับงานโครงการ
ตางๆ โดยสินคาสวนใหญที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมอาคาร เชน ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทําความเย็น กวา
รอยละ 50 ของรายไดจากการขาย จําหนายใหแกกลุมลูกคาผูรับเหมาซึ่งสวนใหญเปนผูรับเหมากอสรางงานอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงาน
ตางๆ ไดแก อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล หางสรรพสินคา โครงการรถไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม และหองเย็น เปนตน ทําให
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มคีวามสัมพันธโดยตรงกับการเตบิโตของอตุสาหกรรมกอสราง ซึง่เปนอตุสาหกรรมท่ีมกีารเตบิโตสอดคลองกบัการ
เติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แตจะมีความผันผวนมากกวา 
กลาวคอื เมือ่เศรษฐกิจเร่ิมขยายตวั การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะขยายตวัไดมากและเร็วกวา แตเมือ่เศรษฐกจิเร่ิมชะลอตวั การกอสราง
อสังหาริมทรัพยตางๆ จะชะลอตัวลงเร็วกวา และสอดคลองกับพื้นที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางในแตละป 

 เศรษฐกิจไทยในระยะขางหนามแีนวโนมขยายตวัตอเน่ืองท่ีรอยละ 3.8 ในป 2561 ซึง่ปรับสูงกวาประมาณการครัง้กอน โดยแรงขับเคล่ือน
มาจากการสงออกสินคาและการทองเท่ียวท่ีดีข้ึนตอเน่ือง การใชจายภาคเอกชนท่ีขยายตัวอยาง คอยเปนคอยไปและเร่ิมกระจายตัวมากข้ึน
อีกท้ังแรงกระตุนจากภาครัฐท่ียังมีอยูตอเน่ือง การสงออกสินคาขยายตัวตอเน่ืองและท่ัวถึงมากข้ึนท้ังในมิติของสินคาและตลาดสงออก และ
เร่ิมเห็นการสงออกดีข้ึนในผูประกอบการขนาดตางๆ มากข้ึน โดยมูลคาการสงออกสินคาในป 2560 คาดวาจะขยายตัวที่รอยละ 8.0 ตาม
เศรษฐกิจโลกท่ีขยายตัวชัดเจน สินคาอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมขยายตัวดีตามวัฏจักรเทคโนโลยี ขณะท่ีหลายสินคาไดรับประโยชนจากการ
ยายฐานการผลิตมายังไทย อีกท้ังราคาสินคาสงออกมีแนวโนมสูงข้ึนตามราคาน้ํามันดิบ โดยเฉพาะในหมวดสินคาโภคภัณฑการสงออกท่ี
ขยายตัวทําใหความตองการวัตถุดิบและสินคาข้ันกลางเพ่ิมข้ึน จึงคาดวามูลคาการนําเขาในปน้ีจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนดวย การสงออกบริการมี
แนวโนมขยายตัวดีตามภาคการทองเที่ยวที่ปรับดีขึ้นตอเนื่อง ประมาณการ จํานวนนักทองเที่ยวในป 2560 ปรับเพิ่มขึ้นจาก 34.9 ลานคน เปน 
35.6 ลานคน เน่ืองจาก (1) นักทองเท่ียวจนีท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังกลุมกรุปทัวรและกลุมนักทองเท่ียว อิสระ ตามการเปดเสนทางการบนิใหมจากจนีมายัง
จังหวัดทองเที่ยวโดยตรง (2) นักทองเที่ยวอาเซียนที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ที่ปรับดีขึ้น และ (3) มาตรการลดและยกเวนคาธรรมเนียมการ
ตรวจลงตรานักทองเที่ยว (tourist visa) นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลก ที่ดีขึ้นสงผลใหคาใชจายของนักทองเที่ยวตอคนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง การบริโภค
ภาคเอกชนในระยะขางหนามีแนวโนมขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป โดยไดรับแรงสนับสนุนจากรายไดภาคเกษตรและ การจางงานในภาค
การผลิตเพื่อการสงออกและบริการที่ปรับดีขึ้น รวมทั้งผลดีจากมาตรการภาครัฐ เชน โครงการบัตรสวัสดิการ แหงรัฐ โครงการ 9101 ตามรอย
เทาพอฯ อยางไรก็ดี กําลังซื้อในระยะขางหนายังไมเขมแข็งมากนัก เน่ืองจากการจางงานและ รายไดของแรงงานยังไมไดรับผลดีอยางเต็มที่
จากการสงออกท่ีปรับดีข้ึน สวนหน่ึงเพราะการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางและ รูปแบบการทําธุรกิจท่ีใชแรงงานนอยลง รวมท้ังภาระหน้ีของ
ครัวเรือนท่ียังอยูในระดบัสูง การใชจายภาครัฐยังคงเปนแรงขับเคลือ่นเศรษฐกิจท่ีสําคญั ตามการใชจายอุปโภคและการลงทุนภาครัฐท่ียังเบกิจาย
อยูในเกณฑดี การลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางโครงการเบิกจายลาชากวาท่ีคาดไวบาง ขณะท่ีการลงทุนของรัฐบาลมีแนวโนมชะลอลงหลังจาก
เรงไป มากในชวงกอนหนาและบางหนวยงานมีขอจํากัดดานประสิทธิภาพการเบิกจาย นอกจากน้ี ยังมีผลจากการประกาศใช พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งอาจสงผลใหการเบิกจายของบางหนวยงานท่ีกฎหมายขยายขอบเขต การบังคับใช
ไปถึงอาจลาชาบางในระยะแรก โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมเคยดําเนินการตามระบบใหมนี้มากอน การลงทุนภาคเอกชนมี
แนวโนมฟนตัว แตยังขยายตัวในระดับตํ่า โดยในระยะสั้นเริ่มเห็นสัญญาณการฟนตัวของการลงทุน ในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น สอดคลอง
กับการบริโภคภาคเอกชนและการสงออก แตภาคธุรกิจบางสวนยังมีกําลังการผลิต เหลืออยูและรอความชัดเจนตอเน่ืองของนโยบายภาครัฐ
โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน

ที่มา :  ธนาคารแหงประเทศไทย

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน9
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ธุรกิจระบบดับเพลิง

 สวนงานขายระบบปรบัอากาศและอุปกรณดับเพลงิ : มกีารเตบิโตทางดานยอดขายเพ่ิมข้ึนไดตามเปาหมาย โดยไดสงมอบสนิคา
โครงการขนาดใหญหลายแหงอยางตอเนื่อง สวนผลิตภัณฑในระบบปรับอากาศ เชน วาลวควบคุมระบบปรับอากาศ ยังทําตลาดเพิ่มขึ้นไดใน
ระดับที่ดี สวนทอทองแดงยังอยูระหวางการทําตลาดเริ่มตน ซึ่งยังมียอดขายไมสูงนัก แตมีแนวโนมที่เติบโตไดในอนาคต สวนผลิตภัณฑอื่นๆ 
ในระบบดับเพลิงมียอดขายท่ีเติบโตข้ึน รวมถึงผลิตภัณฑใหมๆ และยังคงทยอยไดรับคําสั่งซื้อเขามาหลายโครงการ เชน อาคารสํานักงาน
โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียมและออฟฟศสํานักงานตางๆ ซึ่งจะไดมีสงมอบสินคาตอเนื่องในป 2561 

 สวนงานขายระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม : ยอดขายในงานติดตั้งของโครงการ มีงานระหวางการติดตั้งจํานวนหนึ่ง และ
บริษัทไดรับงานติดตั้งเขามาเพ่ิมเติมหลายโครงการ สวนงานขายระบบกาซดับเพลิงในปน้ีมีความโดดเดน จากโครงการในมือระหวางติดตั้ง
หลายสิบแหง และยังมีโครงการขนาดใหญรอติดตั้งและสงมอบในปหนาอีกจํานวนมาก ซึ่งคาดวาจะมียอดขายในระบบกาซดับเพลิงที่เติบโต
อยางตอเน่ือง สินคาระบบ Fire Alarm และอุปกรณตรวจจับควันดวยความไวสูง มีการแขงขันคอนขางสูงในหลายโครงการ สวนงานบริการ
ตรวจสอบระบบดับเพลิงมีการเติบโตมากในปที่ผานมา จากโครงการที่บริษัทไดติดตั้ง ซึ่งมีแนวโนมที่งานบริการจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ป 

 สวนงานขายระบบดับเพลงิโครงการปโตรเคมีคัลและโรงไฟฟา : แผนกโครงการปโตรเคมคีลัและโรงไฟฟา มงีานโครงการระหวาง
การตดิตัง้อยูจาํนวนหน่ึง และอยูในระหวางการตดิตามโครงการขนาดใหญท่ีจะเร่ิมประมลูในป 2561 ซึง่มโีอกาสขยายตวัไดมากข้ึนในป 2561 
เน่ืองจากน้ํามันดิบมีราคาสูงข้ึน ทําใหอุตสาหกรรมปโตรเคมีจะมีการลงทุนขยายโรงงานและปรับปรุงอุปกรณระบบดับเพลิงเพ่ิมเติมในระยะ
ถัดไป

ธุรกิจระบบทําความเย็น

 ธุรกิจระบบทําความเย็น มีการเติบโตอยางตอเนื่องตามการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะการสงออกอาหารที่มีการขยาย
ตัวไดดีจากการฟนตัวของผลผลิตทางการเกษตร ท่ีเปนวัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรม อาหารจากภาวะภัยแลงในปกอนหนา รวมถึงการได
รับการสงเสริมจากภาครัฐที่เปนปจจัยบวกตอการเติบโตของอุตสาหกรรม ทําใหมีโครงการที่เกี่ยวกับหองเย็นเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
สินคาทางการเกษตร และโรงงานแปรรูปอาหารแชแข็ง ในขณะที่อุตสาหกรรมไกแชแข็งและแปรรูปที่มีการขยายตัวดีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ไกแปรรูป เน่ืองจากการสงออกไปยังตลาดตางประเทศภายในภูมิภาคมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง ในสวนของไกสดแชเย็นและแชแข็ง
ผูประกอบการไทยสามารถสงออกไปยังญ่ีปุนและเกาหลีใตไดมากข้ึนหลงัจากไดรับการยกเลกินําเขา มาตัง้แตไทยเกดิการระบาดของไขหวัดนก
ในป 2547 นอกจากน้ัน ความตองการการบริโภคไกในตลาดโลกกยั็งคงมอียางตอเน่ือง โดยเฉพาะในภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกมคีวามไมแนนอนสูง 
เนื่องจากเนื้อไกราคาถูกกวาเนื้ออื่นๆ อีกทั้งการแกปญหาโรคระบาดในไกเนื้อของผูผลิตไกหลายประเทศยังลาชากวาไทย

 กลุมซุปเปอรมารเก็ตและรานสะดวกซื้อ ธุรกิจคาปลีกคาดวามีแนวโนมเติบโตไดรอยละ 3.0 - 3.5 จากมาตรการกระตุนการใชจายของ
ภาครัฐ สาํหรับธุรกิจคาปลีกสมยัใหม (Modern Trade) คาดวายังคงขยายตวัไดเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะยอดขายของผูประกอบการท่ีคาดวาจะขยาย
ตัวจากการลงทุนขยายสาขาใหม และรีโนเวตสาขาเดิม 

 ในขณะท่ีตลาดเก่ียวของอื่น ไดแก อาหารแปรรูปและอาหารสําเร็จรูป ยังคงมีการขยายตัวสูงข้ึน เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไป มีความตองการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งความตองการอาหารสําเร็จรูปที่พรอมรับประทานเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง
การดํารงชีวิตในลักษณะสังคมเมื่อง เพื่อลดระยะเวลาในการเตรียมและปรุงอาหาร
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ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล

 สําหรับธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ ไดแกกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนกลมผูใชงาน
โดยตรง (End user) เน่ืองจากกระบวนการพิมพบรรจภัุณฑถือเปนกระบวนการท่ีสําคญัหน่ึงในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 
ซึง่ตองพิมพวันท่่่่ีผลิตหมดอายุ หรือล็อตการผลติ หรือขอความลงบนสินคากอนท่ีจะจดัจาํหนาย ซึง่จะรวมถึงกลุมลกูคาโรงงานท่ีเปดกจิการใหม 
ลูกคาท่ีมกีารขยายสายการผลิตเพ่ิมเตมิ รวมท้ังลูกคาท่ีมกีารเปลีย่นแทนระบบใหมและผลิตภัณฑท่ีเสือ่มสภาพตามอายใุชงาน ปจจบุนับริษทัฯ 
จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลใหแกกลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เน่ืองจากผลิตภัณฑท่ีจําหนายสามารถนําไปติดตั้ง
ใชงานไดเกือบทุกอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดืม่ อุตสาหกรรมเคร่ืองอปุโภคบริโภค อุตสาหกรรมวัสดกุอสราง อตุสาหกรรมยา
และเคร่ืองมอืแพทย และอตุสาหกรรมไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส เปนตน ดวยเหตน้ีุโดยภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมระบบการพิมพดจิทัิลของ 
บริษัทฯ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และมูลคาเงินลงทุนกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสะทอนภาวะ
โดยรวมของอุตสาหกรรมตางๆ ได

สถานการณไตรมาส 3/2560 สาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และแนวโนมเศรษฐกิจป 2561

 สาขาอุตสาหกรรม : ขยายตัวรอยละ 4.3 สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส สอดคลองกับการขยายตัวในเกณฑสูง ของการสงออกและการ
ปรับตัวดีข้ึนของอุปสงคในประเทศ ซึ่งปรับตัวดีข้ึนอยางชัดเจนจากการขยายตัวรอยละ 1.1 ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4.0

 สาขาการคาสงคาปลีก : ขยายตวัตอเน่ืองตามการขยายตวัเรงข้ึนของการใชจายภาคครัวเรือนและการขยายตวัของจาํนวนนักทองเท่ียว
ตางประเทศ โดยเปนการขยายตัวท้ังการคาปลีกและการคาสง ในไตรมาสท่ีสามของป 2560 การผลิตสาขาคาสงคาปลีกเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.4
ตอเนื่องจากการขยายตัวรอยละ 6.0 ใน ไตรมาสกอนหนา

 • ดัชนีคาสง : เพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 เปนผลจากการขยายตัวของยอดขายหมวด สินคาไมคงทน (เชน การขายสงอาหาร และการขาย
  สงสินคาทางเภสัชกรรมและทางการแพทย เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม เปนตน) และหมวดสินคาคงทน (เชน การขายสง

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชนิดใช ในครัวเรือน เปนตน) ในขณะที่ยอดขายสงหมวดอื่นๆ ลดลง

 • ดัชนีคาปลีก : เพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายปลีกในทุกหมวดสินคา ประกอบดวย หมวดสินคาไมคงทน 
(เชน รานขายปลีกเคร่ืองดื่ม และรานขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบ เปนตน) และหมวดสินคาคงทน หมวดยอดขายหางสรรพสินคา
และรานคาทั่วไป หมวดยอดขายรถยนต ซอมแซมรถยนต และนํ้ามันเชื้อเพลิง และหมวดอื่นๆ

 เศรษฐกิจไทยในป 2561 มีแนวโนมขยายตัวในเกณฑดีและเรงขึ้นอยางชาๆ โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑดีของ
เศรษฐกิจโลกและการสงออกอยางตอเน่ืองซึ่งจะสงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมมี แนวโนมการฟนตัวท่ีชัดเจนและสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจไดมากข้ึน เชนเดียวกับการลงทุนรวมท่ีมีแนวโนมเรงตัวข้ึนตามการปรับตัวดีข้ึนอยางตอเน่ืองของการลงทุนภาคเอกชนท่ีไดรับ
ปจจัยสนับสนุน จากการปรับตัวลดลงของกําลังการผลิตสวนเกินในสาขาอุตสาหกรรมสําคัญๆ และการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นในระบบ
เศรษฐกิจ รวมทั้งการขยายตัวเรงขึ้นของการลงทุนภาครัฐตามความคืบหนาของโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญๆ และการเพิ่มขึ้น
ของกรอบงบประมาณรายจายลงทุน ในขณะท่ีสาขาเศรษฐกิจ สาํคญัอ่ืนๆ ยังมแีนวโนมท่ีจะยังขยายตวัในเกณฑดอียางตอเน่ืองจากปกอนหนา 
แมกระน้ันก็ตามภาคเกษตรมีแนวโนมชะลอตัวลงหลังฐานการขยายตัวปรับตัวเขาสูภาวะปกติซึ่งทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจตองพ่ึงพิง
นอกภาคเกษตรมากข้ึน ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวนและยังตองติดตาม และประเมินสถานการณ
อยางใกลชิด 

ที่มา : ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ป 2560 และแนวโนมป 2561, สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, NESDB
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การแขงขัน
 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง เนื่องจากเปนผลิตภัณฑเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย จึงจําเปนตองใชผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี ผานการรับรองมาตรฐานสากล คูแขงสําคัญของบริษัทฯ จะเปนบริษัทท่ีเปนกลุมตัวแทน
จําหนายสินคาจากตางประเทศ ซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เนื่องจากตราสินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ประกอบกับนโยบาย
ผูผลิตสินคาสวนใหญมีนโยบายจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว หรือมีการแตงต้ังตัวแทนจําหนายใหมีจํานวนนอยราย เพ่ือ
ปองกันการแขงขันกนัเองระหวางตวัแทนจาํหนาย ท้ังน้ี คูแขงขันทางตรงซึง่ดาํเนินธุรกิจนําเขาจาํหนายผลิตภัณฑดบัเพลิงในตลาดอาคารและ
โรงงานมีจํานวน 4 - 5 ราย โดยการดําเนินธุรกิจในบางครั้งคูแขงขันอาจเปนคูคาในการซื้อสินคาจาก บริษัทฯ ไดเชนกัน หากพิจารณาสวนแบง
ตลาดของบรษิทัฯ โดยเทียบเคยีงรายไดของบริษทัและคูแขงขันหลักรวม 3 ราย ครองสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 80 โดยบริษทัฯ มสีวนแบง
การตลาดประมาณรอยละ 25 

  สําหรับธุรกิจการใหบริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มีจํานวนคูแขงขันนอย
ราย เน่ืองจากงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิงตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมออกแบบ คูแขงหลัก จะเปนกลุมผูจัดจําหนายและ
รับเหมางานวิศวกรรมระบบดบัเพลงิ โดยธุรกิจน้ียังมโีอกาสเตบิโตไดอีก เน่ืองจากภาครัฐมกีารออกกฎหมายเพ่ือปองกันการเกิดอคัคภัียใหมคีวาม
เขมงวดมากข้ึน ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงานเพือ่ใหเปนไปตามกฎหมายพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2535 ทําใหตลาดมคีวาม
ตองการสินคาและบริการเกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น 

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ มีสภาพการแขงขันรุนแรง มีผูประกอบการรายใหญและ
รายเล็กในตลาดจํานวนมาก มีตราสินคาในตลาดจํานวนมากที่ไดรับการยอมรับ แตเนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ ทําใหการจัดจําหนายสินคา
มีชองทางจําหนายไปสูลูกคาไดอีกมาก โดยบริษัทฯ มีจุดเดน ที่มีสินคาหลากหลาย สินคามีชื่อเสี่ยงในตลาด สามารถจําหนายใหลูกคาทั่วไป
และลูกคากลุมผูรับเหมาไดอยางทั่วถึง 

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในป 2560 มีสภาพการแขงขันระดับสูง ตามสภาวะการเติบโตของ
อุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป และอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง จากการที่ประเทศไทยยังคงมีศักยภาพสูงในการเปนผูผลิตอาหาร เนื่องจากมี
พ้ืนฐานดานเกษตรและประมง และมเีทคโนโลยีการผลติ ท่ีทันสมยัมคีณุภาพตามมาตรฐานสากล โดยธุรกิจท่ีเก่ียวของและมกีารเตบิโตไปดวย 
ไดแก ธุรกิจรานคาปลีกประเภทสะดวกซื้อท่ีมีการแขงขันรุนแรงข้ึน โดยปจจุบัน เซเวนอีเลฟเวน ยังคงครองตําแหนงผูจําหนายที่มีสาขามาก
ที่สุดและยังคงรักษาการเติบโตอยางตอเนื่อง แตขณะเดียวกันคูแขงรายอื่นก็พยายามหากลยุทธใหมๆ ในการดึงดูดลูกคา และมีการวางแผน
เปดสาขาเพิ่มขึ้น เชน แฟมิลี่มารท, มินิ บิ๊กซี, เทสโกเอ็กซเพรส เปนตน ทั้งนี้ ในป 2560 คาดวาจะมีผูแขงขันรายใหมอีก 1 - 2 ราย ที่เนนเปด
ในอาคารพาณิชย 3 - 4 หอง สถานีบริการน้ํามนั หรือรานสะดวกซือ้ขนาด 500 ตรม. โดยมเีปาหมาย เปด 100 สาขาในป 2560 และ1,000 สาขา
ในอกี 5 ปขางหนา  

 นอกจากน้ียังมโีอกาสในการขยายธุรกิจ จากปจจยัสนับสนุนการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) ซึง่จะกอใหเกิดการเชือ่มโยง
การคาการลงทุนในภูมภิาค การเชือ่มโยงซพัพลายเชนระหวางกันตามมา ตัวอยางเชน รานสะดวกซือ้ในประเทศพมาท่ีมกีารเตบิโตอยางรวดเร็ว
ในชวง 4 - 5 ที่ผานมา เนื่องจากบางแบรนดมีการขยายธุรกิจจากกลุมผูลงทุน ที่ทําโมเดิรนเทรด อยางซุปเปอรมารเก็ต และไฮเปอรมารเก็ตใน
ประเทศอยูแลว บางรายก็มีการรวมทุนกับตางชาติ เชน สิงคโปร ไทย และมาเลเซียดวย

 เกิดการใชเสนทางผานใหมๆ  ในการขนสงสินคา เชน การขนสงผกัและผลไมจากจนีมาไทย ผานเสนทาง R3A จงัหวัดเชยีงราย ลําเลียง
สูตลาดไทและตลาดไอยรา เปนตน ซึง่จะชวยใหมกีารเติบโตของธุรกิจอาหาร ธุรกิจรานอาหาร และธุรกิจจดัเก็บและขนสงสินคาควบคุมอณุหภมูิ
มากขึ้นไปดวย 

 ในสวนของอุตสาหกรรมประมง ยังคงตดิปญหาและสงผลกระทบตอธุรกิจทําความเย็น ท้ังในเร่ืองปญหาแรงงานผิดกฎหมาย และการ
ไดรับใบเหลืองการทําประมง IUU (Illegal Unreported and Unregulated fishing) จากกลุมประเทศสหภาพยุโรป จึงทําใหเปนอุปสรรคตอ
ผูประกอบการ ในการลงทุนหรือขยายการผลิตตอไปได
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 ธุรกิจนําเขาและจําหนายระบบการพิมพดิจิทัล มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง เนื่องจากลูกคาใหความสําคัญกับบริการหลัง
การขายที่ดี และความพรอมดานบุคลากรสําหรับบริการหลังการขาย สตอคสินคาประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล ซึ่งลูกคาความตองการ
ใชเปนประจําตอเน่ือง สินคาท่ีจําหนายสวนใหญเปนสินคาท่ีมีชื่อเส่ียง และมีคุณภาพชั้นนํา และไดรับแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายแตเพียง
ผูเดียว โครงสรางรายไดแบงเปน 3 ประเภทหลัก คือ 1) รายไดจากการจําหนายเครื่อง 2) รายไดจากการจําหนายวัสดุสิ้นเปลือง และ 3) รายได
จากคาอะไหล คาบริการ และสญัญาบรกิาร คูแขงหลักจะเปนบริษทัท่ีเปนผูแทนจาํหนายสินคาจากตางประเทศซึง่มจีาํนวนไมมากนัก เน่ืองจาก
ตราสนิคาท่ีไดรบัการยอมรับในระดบัโลกมจีาํนวนจาํกัด ดังน้ันกลุมลูกคาโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญจงึเลือกซือ้สินคาจาก
ตราสินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกเปนหลัก เมื่อเปรียบเทียบรายไดของธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัลและคูแขงขันหลักอีก 4 ราย รวมเปน
5 ราย พบวามสีวนแบงการตลาดอยูในกลุมผูนํา 3 อันดบัแรก โดยสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 23.32 (อางอิงจากฐานขอมลูกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ยอดขายป 2559)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 - ไมมี -

งานที่ยังไมไดสงมอบ
 ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีงานที่ยังไมไดสงมอบ รวมมูลคาประมาณ 380.92 ลานบาท ซึ่งเปนงานติดตั้งระบบดับเพลิงดวย
กาซ ระบบดับเพลิงโรงไฟฟา งานติดตั้งระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler) ระบบโฟมดับเพลิง และระบบปโตรเคมีคอล มูลคาประมาณ 
60 ลานบาท และมลูคาของสินคาในสวนของการจาํหนายผลิตภัณฑระบบดบัเพลิง ระบบปรับอากาศ มลูคาประมาณ 170 ลานบาท ผลติภัณฑ
ระบบทําความเย็น มูลคาประมาณ 112.50 ลานบาท และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล มูลคาประมาณ 38.42 ลานบาท ที่ไดรับใบสั่งซื้อ
และรอสงมอบในชวงป 2561
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ปจจัยความเสี่ยง
 บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการพัฒนาการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง ดวยความตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงท่ีซับซอนและรุนแรง
ขึ้นของการดําเนินธุรกิจ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโต
ไดอยางมัน่คงในระยะยาวนัน้ จําเปนตองสรางพืน้ฐานการบรหิาร ความเสี่ยงทีด่ ีเพยีงพอทีจ่ะปองกนัและลดผลกระทบของความเสีย่ง อนัเกดิ
ข้ึนไดจากปจจยัผันแปรตางๆ บริษทัฯ จงึจดัทําแบบประเมนิและควบคมุความเส่ียงดวยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดย
มกีารประเมนิ ระบปุจจยัความเสีย่ง และวิเคราะหความเส่ียงท่ีสําคญั รวมถึงกําหนดมาตรการรองรบัและปองกันความเส่ียง โดยมผูีรับผิดชอบ
ตามสายงานท่ีสังกัด อีกท้ังใชดัชนีชี้วัดความเส่ียง เพ่ือติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุ
เปาหมายและประสบผลสําเร็จตามทิศทางที่กําหนดไว โดยมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงอื่นๆ ที่สําคัญ ดังนี้ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 สินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายใหลูกคาสวนใหญเปนสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศ ยอดส่ังซื้อสินคาจากตางประเทศ ในป 2559 และป 
2560 คิดเปนรอยละ 77.49 และรอยละ 80.24 ของยอดการสั่งซื้อรวม ตามลําดับ การเสนอราคาและการชําระเงินคาซื้อสินคาสวนใหญใช
สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ปอนดสเตอรลิง และยูโร รวมกันคิดเปนรอยละ 95.16 ของยอดคาซื้อสินคาตางประเทศ ในขณะที่การจําหนาย
สินคาท้ังหมดจาํหนายภายในประเทศเปนสกุลเงนิบาท ซึง่ในบางครัง้บริษทัฯ ไมสามารถปรับราคาสนิคาใหสอดคลองกับตนทุนสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน
ไดทันที ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไรขั้นตนของ 
บริษัทฯ ได

 บริษัทฯ คํานึงถึงผลกระทบดังกลาว จึงมีนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

 • กาํหนดใหบริษทัฯ จะตองดาํเนินการเปดวงเงนิซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนากับสถาบนัการเงนิเพ่ือปองกันความเส่ียงดงักลาว 
  ซึ่งเปนวงเงินท่ีสามารถครอบคลุมยอดส่ังซื้อสินคาจากตางประเทศเกือบท้ังหมดโดยบริษัทจะพิจารณาซื้อเงินตราตางประเทศ
  ลวงหนาตามยอดในใบแจงหนี้การซื้อสินคาในแตละรอบการสั่งซื้อ 

 • ตดิตามแนวโนมการเปล่ียนแปลงของคาเงนิอยางตอเน่ืองเพ่ือสามารถตดิตาม ประเมนิและบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น
ไดอยางใกลชิด 

 ในป 2559 และป 2560 บริษัทฯ ซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวน 255.90 ลานบาท และ 502.00 ลานบาท ตามลําดับคิดเปน 
รอยละ 54.90 และรอยละ 75.80 ของยอดการสัง่ซือ้สินคาจากตางประเทศ ดวยการตดิตามความเคลือ่นไหวของอัตราแลกเปลีย่นอยางสมํา่เสมอ
ทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวนอยมาก ดังจะเห็นไดจากผลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในป 2559 
และป 2560 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 1.40 ลานบาท และ 5.05 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยูใน
ระดับที่นาพอใจ

ปจจัยความเสี่ยง10
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 นอกจากน้ี หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปล่ียนแปลงจนมีผลทําใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนมาก บริษัทฯ จะทําการปรับราคา
สินคาไปตามสภาพตลาดโดยแจงใหลูกคาทราบลวงหนา และบรษิทัฯ มสีตอ็คสนิคาจาํนวนหน่ึง ซึง่สามารถรองรับงานจาํหนายสินคาลวงหนา 
ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไมสงผลกระทบตอรายไดและตนทุนของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ  

2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคา 

 บริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบทําความเย็น และระบบการ
พิมพดจิทัิล ท่ีมสีนิคาหลากหลายรายการ โดยบริษทัฯ เปนตวัแทนจาํหนายสินคาท่ีมชีือ่เสียงระดบัโลก ซึง่ตราสนิคาท่ีมยีอดขายสูงสุด 3 อันดบั
แรก คิดเปนประมาณรอยละ 36.80 และรอยละ 28 ของยอดขายรวมในป 2559 และป 2560 ตามลําดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียการเปน
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในตราสินคาที่สําคัญไป อาจกอใหเกิดผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได 

 การไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหกับคูคา
มีท้ังลักษณะท่ีกําหนดอายุของการเปนตัวแทนและไมมีกําหนดอายุของการเปนตัวแทน โดยสวนใหญบริษัทฯ ไมไดทําสัญญาเปนตัวแทน
จาํหนายอยางเปนทางการกับบริษทัเจาของตราสินคา ดงัน้ัน บรษิทัฯ อาจมคีวามเส่ียงจากการเปนตวัแทนจาํหนายสินคาในกรณีดงักลาว โดย
หากบริษัทฯ ถกูยกเลกิการเปนตวัแทนจําหนายสนิคาใหแกเจาของตราสนิคา หรือหากบริษทัฯ ถกูยกเลกิสัญญาไมวาดวยกรณใีดๆ เชน บรษิัท
คูคามกีาร ควบรวมกิจการกับบริษทัอืน่ หรือมกีารเลิกกิจการคูคา เปนตน อาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษทัฯ ได ซึง่ตัง้แตป 2554 เปนตนมา
บริษัทฯ ไมมีการสูญเสียตราสินคาที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจ การรักษาความ
สัมพันธที่ดีกับบริษัทเจาของตราสินคาที่มี มายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินคาที่จัดจําหนายมากกวา 60 ตราสินคา ทั้งยังใหบริการและสราง
ความสัมพันธท่ีดีตอลูกคาจนเปนท่ียอมรับ อีกท้ังมีฐานลูกคาท่ีกวางขวางมากกวา 2,400 ราย บริษัทฯ จึงมั่นใจวาหากบริษัทฯ สูญเสียการ
เปนตัวแทนจําหนายสินคาในตราสินคาใดสินคาหน่ึงไป บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑตราสินคาอื่น เขามาทดแทนเพ่ือตอบ
สนองความตองการของตลาดได เน่ืองจากบริษัทฯ มีเปาหมายในการคัดสรรสินคาคุณภาพดีและเปนสินคาท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอด
เวลา ในป 2560 บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเพิ่มอีก 3 ตราสินคา อีกทั้งบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาตราสินคาภายใต
เครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑเองเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวดวย 

 นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาตามที่ตกลง และไดรับความไววางใจจากบริษัท
เจาของตราสินคาใหเปนตัวแทนจําหนายสินคามาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตขึ้นเปนลําดับ  ประกอบกับการ
ท่ีบรษิทัฯ มชีองทางการจาํหนายท่ีมปีระสิทธิภาพ มทีีมงานขายท่ีเขมแข็ง สินคาท่ีบริษทัฯ เปนตวัแทนจาํหนายสามารถสรางยอดขายใหเตบิโต
อยางตอเนื่อง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นวาบริษัทเจาของตราสินคาจะยังคงมอบหมายใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาตางๆ อยางตอเนื่องตอไป
ในอนาคต จึงจัดเปนความเสี่ยงในระดับ บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยูในระดับที่นาพอใจ 

3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจาของตราสินคาอาจเขามาทําตลาดเอง

 กรณีที่เจาของตราสินคาจากตางประเทศมีความประสงคจะเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไมผาน บริษัทฯ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ 
มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคานั้นๆ ได และอาจตองมีการแขงขันกับบริษัทเจาของตราสินคาดังกลาว 

 อยางไรกต็าม บริษทัฯ เชือ่มัน่วา ความเสีย่งดงักลาวมโีอกาสเกิดข้ึนนอย เน่ืองจากความไมคุมคาในการลงทุนเขามาจาํหนายสนิคาเอง 
อีกทั้งการจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบความเย็น รวมทั้งระบบ
การพิมพดจิทัิลตองมคีวามหลากหลายและตองสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดอยางครบวงจร  ลูกคาจะคาํนึงถึง  ความสะดวก
ในการสั่งซื้อสินคาจาก ผูจําหนายที่มีสินคาใหครบตามที่ตองการ  ซึ่งจากที่ผานมาเคยมีผูผลิตสินคาจากตางประเทศบางรายใหบริษัทในเครือ
เขามาดาํเนินธุรกิจโดยตรงแทน แตก็ไมประสบความสาํเร็จและเลอืกกลับไปจาํหนายผานตวัแทนเหมอืนเดมิ บรษิทัฯ ประเมนิการควบคมุความ
เสี่ยงนี้อยูในระดับที่นาพอใจ
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4. ความเสี่ยงจากอัตรากําลังคนและความสามารถของบุคลากรไมเพียงพอตอความตองการทางธุรกิจ  

 บริษทัฯ ตระหนักถึงความเพียงพอของอัตรากําลังคนซึง่สอดคลองกับการขยายงานตามกลยุทธ  บริษทัฯ มมีาตรการจดัการความเส่ียง
ดังกลาว ดังนี้

 • มีการทบทวนโครงสรางองคกรและวิเคราะหแผนความตองการอัตรากําลังคน 

 • ดําเนินการตามกระบวนการ สรรหา โดยคัดเลือกและเพิ่มชองทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ

 • จดัทําแผนพัฒนาบคุลากรใหสอดคลองกบัการเตบิโตของธุรกิจ มกีารประชมุปรกึษาหารือระหวางผูบริหาร เพ่ือพิจารณาผูสบืทอด
ตาํแหนงงาน รวมถึงกระตุนใหพนักงานท่ีมคีวามสามารถเล็งเห็นเปาหมายและการเตบิโตในอนาคตท่ีชดัเจน และเรงพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง

 • รกัษาบคุลากร ผานกิจกรรมท่ีสงเสรมิความสัมพันธท่ีดรีะหวางพนักงานกับบริษทัฯ เชน การเตรียมความพรอมและสรางความมัน่ใจ
ของพนักงานใหม กิจกรรมทองเที่ยวประจําป งานปใหม Family Day และกีฬาสี รวมถึงมีการสํารวจความผูกพัน ความสุข และ
ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอการทํางาน เปนประจําทุกป เพ่ือนําผลสํารวจและขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงกระบวนการ
และสภาพแวดลอมการทํางานใหดียิ่งขึ้น โดยป 2560 ผลประเมินที่ได เทากับรอยละ 81 เทียบกับป 2559 เทากับรอยละ 65 สูงขึ้น

  จากป 2559 รอยละ 16

 ในป 2560 บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงานลดลงจากรอยละ 18.90 ในป 2559 เหลือรอยละ 12.40และมีอัตราการสรรหา
พนักงานเขาบรรจุในตําแหนงท่ีวาง คิดเปนรอยละ 19 ซึ่งอยูในเปาหมายท่ีกําหนด บริษัทฯ ประเมินวาผลการควบคุมความเส่ียงอยูในระดับ
ควบคุมไดในระดับหนึ่ง แตยังไมเปนที่พอใจ  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเรงดําเนินการตามแผน HR master plan ในป 2561 

5. ความเสี่ยงจากการดอยคาของคาความนิยม 

 บริษัทฯ ตองบันทึกคาความนิยมจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และ
บริษัทยอย ซึ่งมีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ (Net Assets) บริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ณ วันที่ออกหุนสามัญเพิ่ม
ทุนเพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการท้ังหมด โดยผูสอบบญัชจีะทําการทดสอบการดอยคาเปนประจาํทุกป และตัง้คาเผือ่การดอยคา (ถาม)ี ดงัน้ัน
บริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงหากผูสอบบัญชีไดพิจารณาแลววาคาความนิยมนี้ควรจะตองมีการดอยคา ซึ่งการดอยคาดังกลาวจะมีผลกระทบ
ตองบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ในดานของกําไรสุทธิ สวนของเจาของ และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ

 ฝายบริหารไดทดสอบการดอยคาของคาความนิยม ซึ่งประกอบไปดวย หนวยธุรกิจของผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และผลิตภัณฑ
ระบบพิมพดิจิทัล โดยจัดทําประมาณการกระแสเงินสดอิสระท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคต บางครั้งเรียกวา มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน หรือ 
Realizable Value ของทั้ง 2 หนวยธุรกิจ อันประกอบไปดวย ประมาณการยอดขาย, ตนทุนขาย, คาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวมคา
เส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย), ภาษีเงินได, งบประมาณการลงทุน, ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน อันไดแก ลูกหน้ีการคา 
สินคาคงเหลือ และ เจาหนี้การคา เมื่อไดกระแสเงินสดอิสระในแตละปก็คํานวณเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตราคิดลดที่อางอิงกับอัตรากอนภาษี
ที่สะทอนถึงความเสี่ยงที่เปนลักษณะเฉพาะของแตละหนวยธุรกิจนั้น ๆ 

 ฝายบริหารคาํนวณกระแสเงนิสดอสิระโดยอางอิงกับประมาณการทางธุรกิจท่ีสมเหตสุมผล มคีวามเปนไปได และ เหมาะกับสถานการณ
ปจจบุนั ซึง่มลูคาดงักลาวมากกวามลูคาตามบญัชขีองคาความนิยมและความสมัพันธกับลูกคาอันไดมาจากการซือ้และรบัโอนกิจการท้ังหมด
จากบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด จึงถือไดวาความความนิยม
และคาสัมพันธของลูกคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไมดอยคา ทั้งนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผานการ
สอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
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 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 292,250,000  บาท  แบงเปน หุนสามัญ  584,500,000  หุน  มูลคาที่ตราไว หุนละ  0.50 บาท

 รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุนลําดับ % ของจํานวนหุนทั้งหมด

 1 นายวิรัฐ สุขชัย 87,697,361 15.004 1 นายวิรัฐ สุขชัย 87,697,361 15.004 1 นายวิรัฐ สุขชัย 87,697,361 15.004
 2 Nice Noble Limited 73,316,475 12.543 2 Nice Noble Limited 73,316,475 12.543 2 Nice Noble Limited 73,316,475 12.543
 3 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 68,845,441 11.779 3 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 68,845,441 11.779 3 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 68,845,441 11.779
 4 นายเจน ชาญณรงค 68,515,420 11.722 4 นายเจน ชาญณรงค 68,515,420 11.722 4 นายเจน ชาญณรงค 68,515,420 11.722
 5 นายวสันต นันทขวาง 28,440,000 4.866 5 นายวสันต นันทขวาง 28,440,000 4.866 5 นายวสันต นันทขวาง 28,440,000 4.866
 6 นางสาวนพพร ชาญณรงค 26,429,444 4.522 6 นางสาวนพพร ชาญณรงค 26,429,444 4.522 6 นางสาวนพพร ชาญณรงค 26,429,444 4.522
 7 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 20,967,423 3.587 7 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 20,967,423 3.587 7 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 20,967,423 3.587
 8 นายชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ 17,900,000 3.062 8 นายชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ 17,900,000 3.062 8 นายชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ 17,900,000 3.062
 9 นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม 14,832,149 2.538 9 นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม 14,832,149 2.538 9 นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม 14,832,149 2.538
 10 นางนพรัตน สุขชัย 13,000,000 2.224 10 นางนพรัตน สุขชัย 13,000,000 2.224 10 นางนพรัตน สุขชัย 13,000,000 2.224
 11 นายประชา พรอมพรชัย 11,241,584 1.923 11 นายประชา พรอมพรชัย 11,241,584 1.923 11 นายประชา พรอมพรชัย 11,241,584 1.923
 12 นางสาววิญู นานา 10,621,500 1.817 12 นางสาววิญู นานา 10,621,500 1.817 12 นางสาววิญู นานา 10,621,500 1.817
 13 นางประยูรศรี ชาญณรงค 8,341,320 1.427 13 นางประยูรศรี ชาญณรงค 8,341,320 1.427 13 นางประยูรศรี ชาญณรงค 8,341,320 1.427
 14 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย 8,276,986 1.416 14 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย 8,276,986 1.416 14 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย 8,276,986 1.416
 15 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร 7,504,024 1.284 15 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร 7,504,024 1.284 15 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร 7,504,024 1.284
 16 นางสาวอุไรรัตน หาญทวีภัทร 6,826,940 1.168 16 นางสาวอุไรรัตน หาญทวีภัทร 6,826,940 1.168 16 นางสาวอุไรรัตน หาญทวีภัทร 6,826,940 1.168
 17 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 4,230,325 0.724 17 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 4,230,325 0.724 17 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 4,230,325 0.724
 18 นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 3,236,849 0.554 18 นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 3,236,849 0.554 18 นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 3,236,849 0.554
 19 นายธนศักดิ์ ตรีนุสนธิ์ 3,201,800 0.548 19 นายธนศักดิ์ ตรีนุสนธิ์ 3,201,800 0.548 19 นายธนศักดิ์ ตรีนุสนธิ์ 3,201,800 0.548
 20 นายประเสริฐ อัครประถมพงศ 3,022,000 0.517 20 นายประเสริฐ อัครประถมพงศ 3,022,000 0.517 20 นายประเสริฐ อัครประถมพงศ 3,022,000 0.517

โครงสรางการถือหุน11
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 1 นายถกล นันธิราภากร  - - -
 2 นายวิรัฐ สุขชัย 87,697,361 86,807,809 889,552
 3 นายวสันต นันทขวาง 28,440,000 28,140,000 300,000
 4 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 20,967,423 20,842,442 124,981
 5 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 68,845,441 63,845,441 5,000,000
 6 นายเจน ชาญณรงค 68,515,420 84,091,640 (15,576,220)
 7 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย 8,276,986 8,446,518 (169,532)
 8 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 4,230,325 5,410,325 (1,180,000)
 9 นายสุพจน เธียรวุฒิ  - - -
 10 นายโสตถิธร มัลลิกะมาส  - - -
 11 นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน   - - -

 1 นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 903,610 1,196,593 (292,983)
 2 นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย 154,703 139,646 15,057

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนของกรรมการบริษัทและผูบริหาร สิ้นสุด ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560

การกระจายการถือหุนตามสัญชาติ
  การกระจายการถือหุน ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนลาสุดของบริษัทฯ ดังนี้

หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

ผูบริหาร

ณ วันที่่่่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ลําดับ
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

นิติบุคคล
คิดเปน

%
จํานวนหุน

รวม
จํานวน

ราย
ผูถือหุน

บุคคลธรรมดา

จํานวน
ราย

จํานวน
ราย

จํานวนหุน
รวม

จํานวนหุน
รวม

คิดเปน
%

คิดเปน
%

รายชื่อผูถือหุน

สัญชาติไทย 2,448 510,583,525 87.35 7 2,259,291 0.38 2,441 508,324,234 86.97
สัญชาติตางดาว 2 73,916,475 12.65 1 73,316,475 12.55 1 600,000 0.10
ยอดรวม 2,450 584,500,000 100.00 8 75,575,766 12.93 2,442 508,924,234 87.07

 1 นายถกล นันธิราภากร /1 - - -
 2 นายวิรัฐ สุขชัย 87,697,361 86,807,809 889,552
 3 นายวสันต นันทขวาง 28,440,000 28,140,000 300,000
 4 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 20,967,423 20,842,442 124,981
 5 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 68,845,441 63,845,441 5,000,000
 6 นายเจน ชาญณรงค 68,515,420 84,091,640 (15,576,220)
 7 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย 8,276,986 8,446,518 (169,532)
 8 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 4,230,325 5,410,325 (1,180,000)
 9 นายสุพจน เธียรวุฒิ /1 - - -
 10 นายโสตถิธร มัลลิกะมาส /1 - - -
 11 นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน /1  - - -

 - - -
 2 นายวิรัฐ สุขชัย 87,697,361 86,807,809 889,552
 3 นายวสันต นันทขวาง 28,440,000 28,140,000 300,000
 4 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 20,967,423 20,842,442 124,981
 5 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 68,845,441 63,845,441 5,000,000
 6 นายเจน ชาญณรงค 68,515,420 84,091,640 (15,576,220)
 7 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย 8,276,986 8,446,518 (169,532)
 8 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 4,230,325 5,410,325 (1,180,000)

 - - -
 - - -

  - - -

 1 นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 903,610 1,196,593 (292,983)
 2 นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย 154,703 139,646 15,057
 1 นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 903,610 1,196,593 (292,983)
 2 นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย 154,703 139,646 15,057
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  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหักสํารองตางๆ ทุกประเภทตาม
กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจายเงินปนผลจะข้ึนอยูกับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงิน
ทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจายชําระคืนเงินกูยืม เงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู รวมทั้ง
ขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

  ท้ังน้ี มตขิองคณะกรรมการบริษทั ท่ีอนุมตัใิหจายเงนิปนผลจะตองถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมตัจิากท่ีประชมุผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผล
ระหวางกาล  ซึง่คณะกรรมการของบรษิทัมอีาํนาจอนุมตัใิหจายเงินปนผลไดเปนคร้ังคราว เมือ่เห็นวาบริษทัฯ มผีลกําไรสมควรพอจะทําเชนน้ันได
โดยจะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป

หมายเหตุ : • เงินปนผลประจําป 2560  จํานวน 0.14 บาทตอหุน ยังไมมีความแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
 • ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 47 ทวิแหง

ประมวลรัษฎากร

ขอมูลการจายเงินปนผล ป 2559ป 2560 ป 2557ป 2558

เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) - - - -
เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.14 0.09 0.10 0.15
หุนปนผล (บาท/หุน) - - - -
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.22 0.11 0.13 0.25
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 63.64 81.82 76.92 60.00
ราคาพาร (บาท/หุน) 0.50 0.50 0.50 0.50
จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน) 584,500,000 584,500,000 350,000,000 350,000,000

นโยบายการจายเงินปนผล12
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1. คณะกรรมการบริษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 ทาน และกรรมการที่ไมได
เปนผูบริหาร 8 ทาน ดังนี้ 

 โครงสรางการจัดการภายในของบริษัทฯ ประกอบดวย 

 1. คณะกรรมการบริษัท
 2. คณะกรรมการชุดยอยตางๆ จํานวน 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร
  ความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 

และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ
 3. ฝายบริหาร โดยมีประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูบริหารสูงสุด

 โดยมีนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ทาน และมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ทาน ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีโครงสรางคณะกรรมการบริษัท
ทีม่กีรรมการอสิระไมนอยกวา 3 ทาน และไมนอยกวาหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั และมกีรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 
3 ทาน โดยกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมคีณุสมบตัเิปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ครบถวนทุกประการ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงลําดับ

 1. ดร. ถกล นันธิราภากร  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  1. ดร. ถกล นันธิราภากร  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. นายวสันต นันทขวาง  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 3. นายวสันต นันทขวาง  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 5. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 6. ดร.เจน ชาญณรงค  6. ดร.เจน ชาญณรงค 1) 2) กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร
 7. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการ และกรรมการบริหาร 7. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการ และกรรมการบริหาร
 8. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย กรรมการ  8. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย กรรมการ 
 9. ดร.สุพจน เธียรวุฒิ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 9. ดร.สุพจน เธียรวุฒิ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 10. ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 10. ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 11. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 11. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1)  ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการแตงตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค เปนกรรมการบริษัท
 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 มีมติแตงตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร โดยใหมีผล

ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2560
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 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

 ตามขอบังคับบริษัท ไดกําหนด จํานวนหรือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทไดนั้น ใหกรรมการสอง (2) คนลงลายมือ
ชื่อรวมกัน โดยใหที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได  ในป 2560 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีมติกําหนดชื่อและจํานวนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ 
ประกอบดวย กรรมการกลุมท่ีหน่ึง นายวิรัฐ สขุชยั, นายวสนัต นันทขวาง, นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร  กรรมการกลุมท่ีสอง นางสิริมา เอีย่มสกลุรัตน,
นายเจน ชาญณรงค, นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย  กรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุมหนึ่ง ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุมสอง รวม
เปนสองคน

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท

 1. ในการประชมุสามญัประจาํปทุกครัง้ กรรมการจะตองออกจากตาํแหนงอยางนอยจาํนวนหน่ึงในสามโดยอัตรา ถาจาํนวนกรรมการ
จะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

  กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ
  ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตาํแหนงนานท่ีสดุน้ันเปนผูออกจากตาํแหนงกรรมการผูออกจากตาํแหนงไปน้ันอาจจะเลือกเขารับตําแหนง

อีกก็ได

 2. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบรษิทัฯ  การลาออกมผีลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษทัฯ กรรมการซึง่
ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชนจํากัดทราบดวยก็ได

 3. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ 
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขาเปน
กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดอืน บคุคลซึง่เขาเปนกรรมการ
แทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน

  มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู

 4. ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพ่ือดําเนินกิจการ
ของบริษัทฯตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนจากตาํแหนงตามคําสัง่ศาล คณะกรรมการท่ีพนจากตาํแหนง ตองจดัใหมกีารประชมุผูถือหุนเพ่ือเลือกต้ัง
  คณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 14 วันกอนวัน

ประชมุ และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชมุในหนังสอืพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชมุดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 
3 วันติดตอกัน

 5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน ถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจาํนวนผูถือหุนซึง่มาประชมุและมสิีทธิออกเสียง และมหุีนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะ
แบงออกใหเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภาย
หลังจดทะเบยีนบริษทัน้ัน  ใหจบัสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการท่ีอยูในตาํแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตาํแหนง  กรรมการ
ผูออกจากตําแหนงไปนั้น อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
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 ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

 • คณะกรรมการบริษทัเปนผูเลือกตัง้กรรมการดวยกันดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการบริษทั  เพ่ือดแูล ควบคมุ การประชมุของคณะ
กรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนของบริษัท ใหดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
และบรรลุวัตถุประสงคในการประชุม  

 • เพ่ือใหการแบงอํานาจ และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย การกํากับดแูลกิจการและการบริหารงานประจาํวันของบริษทัฯ 
แยกจากกันอยางชัดเจน  ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร จึงไมไดเปนบุคคลเดียวกัน  

 ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่ ดังนี้

 1. เรียกประชมุคณะกรรมการบริษทั  ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบงัคบับริษทั  หรือกรณีท่ีจาํเปนเรงดวน  เปนประธานในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทั และการประชมุผูถือหุน  ตลอดจนมบีทบาทในการกําหนดระเบยีบวาระการประชมุรวมกับประธานเจาหนาที่
บริหาร

 2. สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนหรือผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุม และแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ

 3. สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ
และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 4. กํากับดูแลการใชนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ รวมถึงใหคําแนะนําและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการ

 5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

 6. เปนผูลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝายเทากัน

 ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังผลประโยชนของบริษัทฯ โดยรวมถึง
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้ 

 1. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจ
การบริหารตางๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี

 2. ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ใหทําหนาที่ดังกลาว ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจน
ดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี

 3. มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความ
เหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้ง

  ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําให คณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมี
ความขัดแยงมสีวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอืน่ใดทํากับบริษทัหรอืบริษทัยอย (ถาม)ี  ยกเวนเปนการอนุมตัริายการ
ที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
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  ในกรณีท่ีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจดัการ หรอืบคุคลอ่ืนปฏิบตักิารแทนคณะกรรมการ
บริษัทในเร่ืองใด การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือบันทึกเปนมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน  และระบุขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน

 4. ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งดูแลกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารและพนักงานอยางเหมาะสม

 5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีระบบการจัดเก็บเอกสาร
ที่ทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง 

 6. จดัใหมกีารทํางบการเงนิของบริษทัฯ ใหมคีวามถูกตอง เพ่ือแสดงฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานในรอบบญัชท่ีีผานมาไดตรงตอ
  ความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของ 

บริษัทฯ ตองตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ในรายงานประจําปของบริษัท

 7. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ี
ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่อง
รองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 8. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการท่ีชัดเจนและโปรงใส เก่ียวกับการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ

 9.  ดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจตอเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนพัฒนาพนักงาน ความตอเนื่องของผูบริหาร (Succession Plan) รวม
ทั้งดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงของกรรมการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล 

 10. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การลงทุน และการดําเนิน
การใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ ยกเวนเรื่อง
ที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

 11. ดแูลผลประโยชนของผูถือหุนท้ังรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเทาเทียมกัน มคีวามเสมอภาคเทาเทียมกัน และมกีารรายงาน
ขอมูลการดําเนินงานท่ีสําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางถูกตองและเปนไปตามท่ีขอกฎหมาย
กําหนด  โดยกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ที่ทํากับบริษัทฯ หรือถือ
หุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) ทั้งนี้ สําหรับรายการที่ทํากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือมี
สวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการทํารายการในเรื่องนั้น  

 12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะ
กรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว
มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการมอบอํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร

  ท้ังน้ี การมอบอํานาจน้ันตองไมมลีกัษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหบคุคลดงักลาวสามารถพิจารณาและอนุมตัริายการท่ีตน หรือ
บคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแยง มสีวนไดเสีย หรืออาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอืน่ใดท่ีจะทําข้ึนกับบริษทัฯ หรอืบริษทั
ยอย (ถาม)ี  เวนแตเปนการอนุมตัริายการธุรกิจปกต ิและเปนไปตามเงือ่นไขการคาโดยท่ัวไป หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
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 13. คณะกรรมการบริษทั ไดแตงตัง้เลขานุการบริษทั ท่ีมคีณุสมบตัแิละประสบการณของเลขานุการบริษทัท่ีเหมาะสมมหีนาท่ีและความ
รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาท่ีใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะ
กรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ประสานงานใหมีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยไดเปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป 

 14. คณะกรรมการบริษัท ไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง ท้ังดาน
กฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดยอย
  2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กําหนด จํานวน 3 คน   
โดยมีอยางนอย 1 ทานที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้

 โดยม ีดร. ถกล นันธิราภากร เปนผูมคีวามรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเชือ่ถือของงบการเงนิ โดย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 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 เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระอาจไดรบัการแตงตัง้ใหกลบัมาดาํรงตาํแหนงใหมได  กรณีท่ีตาํแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตอ่ืุนใดนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ  ใหคณะกรรมการบรษิทัแตงตัง้บคุคลท่ีมคีณุสมบตัคิรบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมจีาํนวนครบตามท่ีคณะ
กรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

 ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานใหบรษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเชือ่ถือได  รวมถึงการเปดเผยขอมลูอยางเพียงพอโดยการประสานงาน
  กับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป

 2. สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และอาจจะเสนอแนะใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจําเปนและเปนสิ่งสําคัญ พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคมุภายใน พิจารณาความเปนอสิระของหนวยงานตรวจสอบภายในใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงตัง้ โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบติังาน แผนการตรวจสอบประจาํป และงบประมาณ รวมท้ังบคุลากรวาเหมาะสม

  สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ ตําแหนง

 ดร. ถกล  นันธิราภากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ดร. ถกล  นันธิราภากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ดร. โสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ  ดร. โสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ 
 นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ  นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 
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 3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
นโยบายกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ

 4. พิจารณา คัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ี เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของ
บุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง

 5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย  ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

 6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน รายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ ในการปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีไดรบัมอบหมายดงักลาว คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรับผดิชอบตอคณะกรรมการบริษทัโดยตรง และกรรมการบรษิทัฯ
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก

 8. ในการปฏิบตัหินาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมขีอสงสัยวามรีายการหรอืการกระทําดงัตอไปน้ี  ซึง่อาจมผีลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  • รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  • การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
  • การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของ 

บริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย

 9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

 ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจในการดาํเนินการตางๆ ไดแก การเชญิกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษทัฯ มารวมประชมุ
หารือ ชี้แจง หรือตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  การปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญหรือที่
ปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรือจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนบุคคลภายนอกเปนครั้งคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ  การ
ขอใหพนักงานของบริษทัฯ สงเอกสารหลักฐานเกีย่วกับกิจการของบรษิทัฯ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรือ่งตางๆ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานภายใตหนาท่ีความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯคนหนึ่งหรือหลายคนกระทํา
การใดๆ ภายในขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการตางๆ ที่กลาวแลวในสวนที่
เกี่ยวของกับบริษัทยอยเทาที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชองใหดําเนินการได

 เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีฝายตรวจสอบภายในเอง จึงไดวาจางบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งเปนบุคคลภายนอกและไมมีความ
เกี่ยวของใดๆ กับบริษัทฯ เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจ
วาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
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 2.2 คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผูบริหาร หรือ พนักงานระดับสูงของ 
บริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกําหนดนโยบาย แผน
ธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริษัทกําหนด

 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 8 ทาน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตําแหนงลําดับ

 1. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ประธานกรรมการบริหาร 1. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ประธานกรรมการบริหาร
 2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการบริหาร 2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการบริหาร
 3. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการบริหาร 3. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการบริหาร
 4. นายวสันต นันทขวาง กรรมการบริหาร 4. นายวสันต นันทขวาง กรรมการบริหาร
 5. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหาร 5. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหาร
 6. นายเจน  ชาญณรงค  6. นายเจน  ชาญณรงค 1) กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
 7. นายวิศิษฎ วชิรลาภไพฑูรย  7. นายวิศิษฎ วชิรลาภไพฑูรย 1) กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
 8. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท  8. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 1) กรรมการบริหารและเลขานุการ กรรมการบริหารและเลขานุการ

หมายเหตุ : 1)  คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2560

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง  กรรมการบริหารซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
อาจไดรับการแตงตัง้ใหกลบัมาดาํรงตาํแหนงใหมได และในกรณีท่ีตาํแหนงกรรมการบริหารวางลง  ใหคณะกรรมการบริษทัเลือกบคุคลใดบคุคล
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการบริหารแทน

 ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงาน
บริหารของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีหนาที่กลั่นกรองและกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และ
อาํนาจการบรหิารตางๆ ของบรษิัทฯตลอดจนกาํหนดหลกัเกณฑในการดาํเนนิธรุกจิเพือ่ใหสอดคลองกบัสภาพเศรษฐกจิ เพือ่เสนอใหทีป่ระชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังตอไปนี้

 1. นําเสนอนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ การขยายกิจการ การกําหนด
แผนการเงิน โครงสรางองคกรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองขอเสนอของฝายบริหาร เพื่อนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
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 2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมาย
ที่กําหนดไว และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหนาที่ตอง
รายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา

 3. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป ตามที่จะไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท  หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว

 4. พิจารณาอนุมตักิารกูยืมเงนิ การจดัหาวงเงนิสนิเชือ่ หรือการขอสนิเชือ่ใดๆ ของบริษทัฯ แตละรายการภายในวงเงนิไมเกิน 10 ลาน
บาท และภายในวงเงนิรวมไมเกิน 30 ลานบาท และกรณีท่ีตองใชทรัพยสินของบริษทัฯ เปนหลักประกัน ตองนําเสนอขออนุมตัจิาก
คณะกรรมการบริษัท 

 5. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอป และอนุมัติ
  คาใชจายท่ีเพ่ิมจากงบประมาณประจําปไมเกิน 5 ลานบาท และเมื่อมีการอนุมัติรายการดังกลาวแลว ใหแจงตอคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อรับทราบตอไป

 6. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษทัฯ การเสนอจายเงนิปนผลระหวางกาลหรือเงนิปนผลประจาํปเพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษิทั
อนุมัติกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป

 7. กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนงบริหารในระดับ
  ผูจดัการฝายข้ึนไป ยกเวนตาํแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจดัการ รวมท้ังการโยกยาย เลิกจาง กําหนดเงนิคาจาง 

คาตอบแทน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม สําหรับพนักงานบริหารดังกลาว

 8. มอีาํนาจในการมอบอํานาจใหบคุคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบตักิารอยางหน่ึงอยางใด โดยอยูภายใต  การควบคุมของคณะ
กรรมการบริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบคุคลดงักลาว มอีาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร และภายในระยะเวลา
ท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไขบคุคลท่ีไดรับมอบอาํนาจ
หรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร

  ทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบ
อํานาจชวงท่ีทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ตาม
นิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) 
มสีวนไดเสยี หรืออาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนอืน่ใดกับบริษทัฯหรือบริษทัยอย และ/หรอื บรษิทัฯท่ีเก่ียวของ  คณะกรรมการ
บริหารไมมอํีานาจอนุมตักิารดาํเนินการในเร่ืองดงักลาว  โดยเรือ่งดงักลาวจะตองเสนอตอท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชมุ
ผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ืออนุมตัติอไป ยกเวนเปนการอนุมตัริายการท่ีเปนไปตามธุรกจิปกตแิละเงือ่นไขการคาปกต ิซึง่เปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด

 9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป

 2.3  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้
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ชื่อ-สกุล ตําแหนงลําดับ

 1. ดร.สุพจน เธียรวุฒิ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. ดร.สุพจน เธียรวุฒิ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. นายวิรัฐ  สุขชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง 2. นายวิรัฐ  สุขชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. นายวสันต นันทขวาง กรรมการบริหารความเสี่ยง 3. นายวสันต นันทขวาง กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหารความเสี่ยง 4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นายรัตนพันธ  มุขหริวัฒนานนท กรรมการบริหารความเสี่ยง 5. นายรัตนพันธ  มุขหริวัฒนานนท กรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. นายประชา  พรอมพรชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง 6. นายประชา  พรอมพรชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
 7. นายสุชาติ สุวัฒโนดม กรรมการบริหารความเสี่ยง 7. นายสุชาติ สุวัฒโนดม กรรมการบริหารความเสี่ยง
 8. นายนันทวัธน จีราคม กรรมการบริหารความเสี่ยง 8. นายนันทวัธน จีราคม กรรมการบริหารความเสี่ยง
 9. นายสุกิจ ลิติกรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง 9. นายสุกิจ ลิติกรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 10. นายวิฑูรย ทามี กรรมการบริหารความเสี่ยง 10. นายวิฑูรย ทามี กรรมการบริหารความเสี่ยง
 11. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย กรรมการบริหารความเสี่ยง 11. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย กรรมการบริหารความเสี่ยง
 12.  นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12.  นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง เปนการดาํรงตาํแหนงของผูบริหารจากสายงานตางๆ  ซึง่หากมกีรรมการบริหารความเส่ียงลาออกระหวาง
ดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แตงตั้งบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน และนําเร่ืองการแตงตั้งกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

 ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทตางๆ ท่ี
สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน เพื่อนํา
เสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ

 2. กําหนดยทุธศาสตรและแนวทางในการบรหิารความเสีย่งของบริษทัฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยสามารถ
ประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม

 3. ดแูลและตดิตามการปฏิบตัติามนโยบายการบริหารความเสีย่งภายใตแนวทางและนโยบายท่ีไดรบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษทั

 4. กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได

 5. กําหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ

 6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม
นโยบายที่กําหนด

 7. รายงานตอคณะกรรมการบริษทัเปนประจาํทุกไตรมาสเก่ียวกับการบริหาร การดาํเนินงาน และสถานะความเส่ียงของบริษทัฯ และ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กําหนด

 8. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน
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 1. นายถกล  นันธิราภากร 5/5 4/4 
 2. นายวิรัฐ  สุขชัย 5/5  12/12
 3. นายวสันต นันทขวาง 5/5  12/12
 4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 5/5  12/12
 5. นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน 4/5  12/12
 6. นายเจน ชาญณรงค1) 2) 5/5  10/12
 7. นางวลีรัตน  เชื้อบุญชัย 4/5  12/12
 8. นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย 5/5  
 9. นายสุพจน เธียรวุฒิ 5/5  
 10. นายโสตถิธร  มัลลิกะมาส 5/5 4/4 
 11. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน 4/5 4/4 
 12. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย 2)   10/12
 13. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 2)   10/12

ป 2560ชื่อ - สกุล

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

 9. สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเส่ียงในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนท่ีจําเปน ใหสอดคลองกับขอบเขตความ
  รับผิดชอบ

 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ

 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สรุปไดดังนี้

หมายเหตุ : 1)  ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการแตงตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค เปนกรรมการบริษัท
 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 มีมติแตงตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย และ
  นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2560

3. ผูบริหาร
 ผูบริหารของบริษัท มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย

ชื่อ-สกุล ตําแหนงลําดับ

 1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการธุรกิจระบบดับเพลิง  1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการธุรกิจระบบดับเพลิง 
    ปรับอากาศ และสุขาภิบาล    ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
 2. นายวสันต นันทขวาง กรรมการผูจัดการธุรกิจระบบทําความเย็น 2. นายวสันต นันทขวาง กรรมการผูจัดการธุรกิจระบบทําความเย็น
 3. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผูจัดการธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 3. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผูจัดการธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล
 4. นายประชา พรอมพรชัย ผูอํานวยการสายงานโครงการ 4. นายประชา พรอมพรชัย ผูอํานวยการสายงานโครงการ
 5. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ผูอํานวยการสายงานขายทั่วไป 5. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ผูอํานวยการสายงานขายทั่วไป
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ชื่อ-สกุล ตําแหนงลําดับ

 6. นายสุชาติ สุวัฒโนดม ผูอํานวยการสายงานปโตรเคมี
 7. นายนันทวัธน จีราคม ผูอํานวยการสายงานขาย
 8. นายสุกิจ ลิติกรณ ผูอํานวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม
 9. นายวิฑูรย ทามี ผูอํานวยการสายงานขาย
 10. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ
 11. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย ผูอํานวยการสายงานการเงิน

 6. นายสุชาติ สุวัฒโนดม ผูอํานวยการสายงานปโตรเคมี
 7. นายนันทวัธน จีราคม ผูอํานวยการสายงานขาย
 8. นายสุกิจ ลิติกรณ ผูอํานวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม
 9. นายวิฑูรย ทามี ผูอํานวยการสายงานขาย
 10. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ
 11. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย ผูอํานวยการสายงานการเงิน

หมายเหตุ : ผูบริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร

 1. เปนผูนําในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว

 2. ควบคุม / กํากับดูแล / แกไขปญหา การดําเนินงานโดยภาพรวมในระดับกลยุทธและนโยบาย

 3. ใหการสนับสนุนและอาํนวยการแกคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุยอยตาง ๆ  ใหสามารถปฏิบตัภิารกิจดานการกํากับ
ดูแลบริษัทไดตามเปาหมาย

 4. กํากับดูแลโครงการดานพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับเปาหมายการเติบโตของบริษัท

 5. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส

 6. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

 7. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจชวงนั้นดวย

 ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ

 กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการ
ตางๆ ดังตอไปนี้

 1. กํากับดูแลการบริหารงาน การดาํเนินงานท่ัวไป และการอนุมติัเรือ่งตางๆ ท่ีเก่ียวกับการดาํเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาํวัน
  ของบริษัทฯ เพื่อประโยชนของบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบ คําสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

และมตท่ีิประชมุผูถือหุนของบริษทัฯ  ภายใตกรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวของ และขอบเขตอาํนาจหนาท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทักําหนด

 2. จดัเตรียมนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาํป ตลอดจนโครงสรางการบรหิารงานและอาํนาจ
การบริหารตางๆ ของบรษิทัฯ เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณากอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหความเห็นชอบ 

 3. ดําเนินการหรือบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

 4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานที่รับมอบหมาย ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส

 5. ดแูลใหบคุลากรในฝายงานตางๆ สามารถดาํเนินการไดอยางมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาองคกรและบคุลากร
อยางตอเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณที่ดีขององคกร
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 6. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนตําแหนง พักงาน เลิกจาง กําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งบําเหน็จรางวัล การ
ปรับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ 

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

 8. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003) 

 9. มีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามสัญญา หรือขอตกลง (ตามงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ หรือตามท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท) ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน

 10. มอีาํนาจอนุมตักิารจดัหา การเขาทําสัญญา และการดาํเนินการตามธุรกิจปกตภิายในงบประมาณท่ีไดรบัอนุมตั ิท้ังน้ี โดยไมจาํกัด
วงเงิน

 11. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

 12. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจชวงนั้นดวย

 ท้ังน้ี  อํานาจประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจดัการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบคุคลอ่ืนท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการ
ผูจัดการเห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจท่ีทําใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจาก
กรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวของซึ่งอาจมีความขัดแยง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุและ/หรอืตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย และ/หนวยงานทีเ่กีย่วขอกาํหนด) มีสวนไดเสยี หรือผลประโยชนในลกัษณะอืน่ใด ขดัแยง
กบัผลประโยชนของบรษิัทฯ หรอืบริษัทยอย และ/หรอื บริษัททีเ่กี่ยวของ ซึ่งประธานเจาหนาทีบ่ริหาร / กรรมการผูจัดการ ไมมีอํานาจอนุมัตกิาร
ดาํเนินการในเร่ืองดงักลาว โดยเร่ืองดงักลาวจะตองเสนอตอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั และ/หรอืท่ีประชมุผูถือหุนของบริษทั  (แลวแตกรณี)  
เพ่ือพิจารณาและอนุมตัติามท่ีขอบงัคบัของบริษทัฯ  หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมตัริายการท่ีเปนไปตามธุรกิจปกตแิละ
เงื่อนไขทางการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกําหนด

4. เลขานุการบริษัท
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแตงต้ัง นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 
เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) เพ่ือทําหนาที่
ดังตอไปนี้

 1. ดูแลและใหคําแนะนําเบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
และผูบริหารจะตองทราบ 

 2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุนของบริษัท บันทึก
รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผูถือหุนของบรษิทั  รวมท้ังประสานงานใหมกีารปฏิบตัติามมตขิองท่ีประชมุ
ดังกลาว 

 3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก 
  3.1 ทะเบียนกรรมการ
  3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจําปของบริษัท
  3.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน
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 4. การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารท่ีมีหนาท่ีรายงานการมีสวน
  ไดเสียของตน และผูที่เกี่ยวของใหบริษัททราบ) 

 5. ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

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

 บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ดาน เชน อายุ คุณวุฒิดานการศึกษา ความรู
ดานภาษาตางประเทศ  ความสามารถในการส่ือสาร ความมมีนุษยสัมพันธท่ีด ี ความสามารถในการเปนผูประสานงานท้ังภายในและภายนอก
องคกร  รวมถึงการประชาสัมพันธและดูแลภาพพจนขององคกรตอบุคคลภายนอก  เปนตน  ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไม
อาจปฏิบตัหินาท่ีได ใหคณะกรรมการบรษิทัแตงตัง้เลขานุการบรษิทัคนใหมภายใน 90 (เกาสบิ) วัน นับแตวันท่ีเลขานุการบริษทัคนเดมิพนจาก
ตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี และใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหนาท่ีแทนในชวงเวลา
ดังกลาว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)

5. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ
 5.1  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

   5.1.1 กรรมการ

   ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2560  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะ
 กรรมการชุดยอย ดังนี้

ตําแหนง คาตอบแทน

1. คาตอบแทนรายเดือน
 • ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท /เดือนประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท /เดือน
 • ประธานกรรมการชุดยอย 25,000 บาท /เดือนประธานกรรมการชุดยอย 25,000 บาท /เดือน
 • กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือนกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน
 • กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 1 วัน) 40,000 บาท /เดือนกรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 1 วัน) 40,000 บาท /เดือน
 • กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 2.5 วัน) 80,000 บาท /เดือนกรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 2.5 วัน) 80,000 บาท /เดือน
2. คาเบี้ยประชุม
 • ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท /ครั้งประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท /ครั้ง
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท /ครั้งประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท /ครั้ง
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท /ครั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท /ครั้ง
 • กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท /ครั้งกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท /ครั้ง
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท /ครั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท /ครั้ง
3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท ไมมี  ไมมี 
4. สิทธิประโยชนอื่นๆ ไมมี ไมมี

หมายเหตุ : 1. กรรมการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซึ่งไดรับเงินเดือนประจํา
 2. กรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหนงอื่นๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงที่มีคาตอบแทนสูงที่สุดเพียงตําแหนงเดียว
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  5.1.2 ผูบริหารสําคัญ

  ในป 2559 และ ป 2560  บริษัทฯ  จายคาตอบแทนใหแกผูบริหารสําคัญ ดังนี้  

 ในป 2559 และ ป 2560 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกกรรมการ ดังนี้  

หมายเหตุ : *  ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการแตงตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค เปนกรรมการบริษัท

 1. นายถกล  นันธิราภากร ประธานกรรมการ / ประธาน 315,000 60,000 - 305,000 105,000
    กรรมการตรวจสอบ 
 2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ - - - 200,000 -
 3. นายวสันต นันทขวาง กรรมการ - - - 33,333.33 -
 4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการ - - - 33,333.33 -
 5. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ 360,000 -  270,000 -
 6. นายเจน ชาญณรงค* กรรมการ 640,000 - - - -
 7. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการ 300,000 - - 200,000 -
 8. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย กรรมการ 210,000 - - 270,000 -
 9. นายสุพจน เธียรวุฒิ กรรมการ / ประธานกรรมการ 250,000 - 120,000 53,333.33 -
    บริหารความเสี่ยง 
 10. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ 210,000 40,000 - 270,000 70,000
 11. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 200,000 40,000 - 270,000 70,000
  รวม   2,485,000 140,000 120,000 1,904,999.99 245,000

ป 2559ป 2560ตําแหนงรายชื่อกรรมการ

คาตอบแทน (บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี่ยง

ป 2559ป 2560
คาตอบแทน

เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ ไดแก คาตอบแทนตามผล
ดําเนินการ (Incentive) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โครงการสะสมหุนของพนักงาน (EJIP) และ
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 

3 412,696,938 8,473,456

จํานวน
(ราย)

จํานวน
(ราย)

คาตอบแทน
(บาท)

คาตอบแทน
(บาท)
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 5.2  คาตอบแทนอื่น

• • คาตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไมมี –
• • คาตอบแทนอื่นของผูบริหารสําคัญ - ไดแสดงไวในตาราง 4.1.2 ขางตน

6. บุคลากร
 6.1  จํานวนบุคลากร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) จํานวนทั้งสิ้น 224 และ 236 คนตาม
ลําดับ โดยสามารถแบงตามสายงานได ดังนี้

 6.2  คาตอบแทนพนักงาน

 พนักงานของบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา คานายหนา เงินรางวัลจูงใจ และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่เปนตัวเงิน

 คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินที่สําคัญ ไดแก กองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของพระราชบญัญัตกิองทุนสํารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2542 โดยอัตราเงนิสะสมของพนักงานจะสงูข้ึนตามอายุการปฏิบติังาน นอกจาก
น้ี บริษทัฯ ไดเปดโอกาสใหพนักงานใชสทิธิในการเลือกหรอืเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับตนเอง และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับ
ไดของแตละบุคคล โดยกําหนดใหเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนไดปละ 2 คร้ัง การจัดทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุมให
กับผูบริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชนพนักงานแตละคนจะแตกตางกันไปตามตําแหนง และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน จัด
โครงการสะสมหุน (EJIP) สาํหรับพนักงาน เพ่ือใหโอกาสพนักงานเปนเจาของบริษทัฯ รวมกัน และถือเปนสวนหน่ึงของเงนิออม เพ่ือสรางความ

จํานวนพนักงาน (คน)
สายงาน

ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2559

 สายงานขายงานโครงการ 34 28 สายงานขายงานโครงการ 34 28
 สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล 27 26 สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล 27 26
 สายงานขายปโตรเคมี 3 2 สายงานขายปโตรเคมี 3 2
 สายงานขายระบบทําความเย็น * 15 14 สายงานขายระบบทําความเย็น * 15 14
 สายงานสนับสนุนวิศวกรรม * 3 2 สายงานสนับสนุนวิศวกรรม * 3 2
 สายงานขายระบบการพิมพดิจิทัล * 26 23 สายงานขายระบบการพิมพดิจิทัล * 26 23
 สายงานบริการ * 33 32 สายงานบริการ * 33 32
 ฝายขายสินคาพิเศษ * 10 11 ฝายขายสินคาพิเศษ * 10 11
 สายงานกํากับดูแลกิจการ 7 6 สายงานกํากับดูแลกิจการ 7 6
 สายงานบริหารทั่วไป 42 43 สายงานบริหารทั่วไป 42 43
 สายงานการเงิน 36 37 สายงานการเงิน 36 37

รวม 236 224รวม 236 224

หมายเหตุ : *  ฝายที่เพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ บจ.ชิลแมทช และ บจ.คิว ทู เอส ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559



55บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

มัน่คงทางการเงนิใหกับพนักงานในระยะยาว นอกจากน้ี บริษทัฯ ยังใหคาตอบแทนแกพนักงานในรูปแบบการใหทุนการศกึษาพนักงานท้ังระดบั
ปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนคาใชจายการฝกอบรม สัมมนาตางๆ ทั้งการฝกอบรมสัมมนาภายในองคกร และภายนอกองคกร
อยางเหมาะสม

 ในป 2560 บริษัทฯ จายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงินและคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินรวม 155.02 ลานบาท 
และในป 2559 มผีลตอบแทนรวมเทากับ 81.91 ลานบาท เน่ืองจากมกีารรับโอนกิจการและพนักงานตัง้แต 2 พฤศจกิายน 2559 ทําใหไมสามารถ
เปรียบเทียบจํานวนพนักงานและคาตอบแทน ในสัดสวนที่เทากัน

 6.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา

 - ไมมี -–

 6.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

 บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ ความรูความสามารถ อันจะสามารถสรางผลงาน 
ความแข็งแกรงใหกับองคกร และเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับกับการแขงขันทางธุรกิจ โดยใหโอกาสแกพนักงานในการพัฒนาตนเองและใช
ศกัยภาพท่ีมใีหเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ัง สงเสริมใหพนักงานไดมโีอกาสในการเรียนรู การฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ศกัยภาพ 
และประสบการณใหสอดคลองกับทิศทางการเติบโตขององคกร โดยจัดใหมีการอบรมประจําปทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงเดินทาง
ไปอบรม และดูงานในตางประเทศ เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ  นอกจากนี้ บริษัทยังไดใหความสําคัญ
กับการตดิตาม วัดผลในการนําความรูท่ีไดรับน้ันมาประยุกตใชในการทํางาน ตลอดจนการถายทอดองคความรูท่ีมใีหกับทีมงานและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ



56 รายงานประจําป 2560
Annual Report 2017

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
 บริษทัฯ มคีวามมุงมัน่ท่ีจะเปนผูนําการใหบรกิารโซลูชัน่ท่ีย่ังยืนของงานระบบวิศวกรรมดบัเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น 
และระบบการพิมพดจิทัิลในประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบาน สรางความเชือ่ถือแกนักลงทุน ตลอดจนผูมสีวนไดสวนเสยีในการดาํเนินธุรกิจ 
เพิ่มมูลคาขององคกรและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการอันเปนสากล 

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และเผยแพรผานทางเวปไซคของบริษัทฯ ที่ www.harn.co.th และในเดือนสิงหาคม 
2560 บริษัทฯ ไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยจัดพิมพเลมเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติงาน
ดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ทุมเท และรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ  (REACT) อันไดแก  

  • Responsibility 
   มีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ ความสามารถ และ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ
  • Equitable Treatment
   ปฎิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกันดวยความเปนธรรม 
  • Accountability
   มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเองและของผูอื่นท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน สามารถชี้แจงและ

อธิบายการตัดสินใจนั้นได 
  • Creation of Long Term Value
   มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรในระยะยาว
  • Transparency 
   มคีวามโปรงใสในการดาํเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมลูอยางโปรงใสแกผูท่ีเก่ียวของเปนแนวทาง ดวยความ

เขาใจ เชื่อมั่น และศรัทธาโดยถือเปนกิจวัตร จนเปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร

 2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย และแผนงานที่สําคัญของบริษัทฯ  
รวมท้ังจดัโครงสรางการบริหารท่ีสอดคลองและสัมพันธกนัอยางเปนธรรมระหวางคณะกรรมการบริษทั  ผูบรหิาร และผูถือหุน  และ
มีการวางแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจท่ีมีความเหมาะสม รวมท้ังตองดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจไดวาระบบบัญชี
รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความนาเชื่อถือ

 3. คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต 
ยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบได 

 4. คณะกรรมการบริษทั ผูบริหาร และพนักงานทุกคน  จะยึดมัน่ความเปนธรรมโดยปฏิบตัติอผูมสีวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเทาเทียม 
พรอมกับดแูลสอดสอง ควบคมุ ปองกันการตดัสินใจหรือการกระทําใดๆ ท่ีมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

การกํากับดูแลกิจการ14
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 5. คณะกรรมการบริษัท ตองดําเนินการใหมีระบบที่ตอตานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหมั่นใจไดวาฝายบริหารไดตระหนักและ
ใหความสําคัญและปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต

 6. การปฏิบติัตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ ถือเปนตัวชีวั้ดท่ีสําคญัในการประเมนิผลการบริหารจดัการทางธุรกิจของ
คณะกรรมการบริษัทกับผูบริหาร  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

 จากการประเมินการกํากับดูแลกิจการตามโครงการ �ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2560� ซึ่งจัด
โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซึง่ไดรับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย พบวา บริษทัฯ ไดรบัผลการประเมนิรวมอยูท่ี 83 คะแนน ซึง่จดัอยูในเกณฑ �ดมีาก� หรือ 4 ดาว  โดยผลคะแนน
ของบริษัทฯ สูงกวาผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่สํารวจ รวมทั้งสิ้นจํานวน 620 บริษัท (คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
เทากับ 80 คะแนน) 

 ในป 2560  บริษัทฯ ไดดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรุปได ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
 บรษิทัตระหนักและใหความสาํคญัในสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ของผูถือหุน ท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลกัทรัพยและในฐานะเจาของบริษทั 
เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู  สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยาง
เพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรร
เงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท เปนตน 

 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริม และอํานวยความสะดวกในการใช
สิทธิของผูถือหุน ดังนี้

 1) การจัดประชุมผูถือหุน

 บริษทักําหนดใหมกีารประชมุสามญัผูถือหุนเปนประจาํทุกป โดยจะจดัข้ึนภายใน 4 เดอืน นับตัง้แตวันส้ินรอบปบญัชขีองบริษทั อยางไร
ก็ตาม หากมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองพิจารณาวาระพิเศษในเรื่องท่ีอาจกระทบกระเทือน หรือเก่ียวของกับผลประโยชนของผูถือหุน ซึ่ง
จาํเปนตองไดรบัการอนุมติัจากผูถือหุน คณะกรรมการบริษทัสามารถเรียกประชมุวิสามญัผูถือหุนไดเปนกรณีไป โดยในป 2560 บริษทัไดจดัการ
ประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง ดังนี้

•  การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 วันศุกรที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาต ชั้น 3 โรงแรม
โกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
โดยมีผูเขารวมประชุมรวม 112 คน แบงเปนผูถือหุนที่มาดวยตนเอง 37 คน และผานการมอบฉันทะ 75 คน โดยมีจํานวน
หุนที่ถือรวมกันไดทั้งหมด 487,947,916 หุน คิดเปนรอยละ 83.48 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท 

 ซึ่งในการจัดการประชุมผูถือหุนนี้ บริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน (AGM 
Checklist) ที่จัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เพื่อใหการจัดงานมีมาตรฐานเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้

1.1  บรษิทัมนีโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบนัใหเขารวมประชมุผูถือหุน โดยบรษิทั
ไดจัดทาํหนงัสอืเชญิประชมุ โดยระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม ขอมูลประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระ 
พรอมความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ ที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม   
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1.2  บรษิทัไดจดัสงหนังสอืเชญิประชมุพรอมท้ังขอมลูประกอบการประชมุตามวาระตางๆ ทางไปรษณียใหผูถือหุนรับทราบลวงหนา
  25 วัน กอนวันประชมุ พรอมท้ัง เผยแพรขอมลูหนังสือเชญิประชมุประจาํป 2560 บนเวปไซตของบรษิทัท้ังในรูปแบบท่ีเปน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแจงขาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ ลวงหนากอนวันประชมุ 36 วัน เพ่ือใหผูถือหุน
  สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และไดมีเวลาในการศึกษาพิจารณาขอมูลเปนการลวงหนา เพื่อนํามาใชตัดสินใจ

ในการลงมติ นอกจากนี้ บริษัทยังไดประกาศคําบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพทันหุน กอนวัน
ประชุม 10 วัน เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 วัน ทําการ ตั้งแตวันที่ 18 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบ
คําบอกกลาวและเตรียมตัวมารวมประชุม

1.3  กอนวันประชุมบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวันประชุม โดย
จะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุม

  ผูถือหุน รวมทั้งจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบนเวปไซต ของบริษัทดวย

1.4  ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม พรอมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน

 2) การปฏิบัติตอผูถือหุนในวันประชุมผูถือหุน

2.1  บริษทัไดอาํนวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชมุและออกเสยีงอยางเตม็ท่ี และใชสถานท่ีจดัประชมุ
ท่ีสะดวกตอการเดนิทางมาเขารวมประชมุ  โดยเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบยีนกอนเวลาประชมุ 1 ชัว่โมง และแมจะพน
เวลาลงทะเบียนแลว ก็ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุม สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสียสิทธิ  และมี
การจดัเจาหนาท่ีตอนรบัและใหขอมลูในการตรวจเอกสารและลงทะเบยีนเพ่ือเขารวมประชมุ  และมกีารจดัเตรยีมของวาง
และเครื่องดื่มไวรับรองผูถือหุนอยางพอเพียง

2.2  นําระบบบารโคดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียน มาใชในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง
เพื่อความถูกตอง สะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง

2.3  บริษทัไดจดัทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสยีง เพ่ือความสะดวกในการลงและนับคะแนนเสียง 
ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จส้ินจะนํามารวมกับคะแนนเสียงท่ีไดลงไวในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือรวมคะแนนและประกาศ
คะแนนรวมทันทีในวันประชุม

2.4  บริษทัไมกระทําการใดๆ ท่ีมลัีกษณะเปนการกําจดัสิทธิในการเขารวมประชมุของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนยอมมสิีทธิเขารวม
ประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นตางๆ ไดอยาง
อิสระ

2.5  เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมท้ังผูบริหารระดับสูง ตลอดจนผูสอบบัญชี และ
  ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ (ถามี) โดยกอนเริ่มประชุม ประธานท่ีประชุมไดเชิญเลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงหลักเกณฑ
  ท่ีเก่ียวของกับการประชุมท้ังหมด อาทิ การเปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังวิธีการนับคะแนนเสียงของ
  ผูถือหุนที่จะตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัท

2.6  บรษิทัจะระบกุารมสีวนไดเสียของกรรมการไวในหนังสือเชญิประชมุ และในการประชมุผุถือหุน หากกรรมการทานใดมสีวน
ไดเสีย หรือมีสวนเก่ียวของในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุมจะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบกอนการพิจารณา
วาระ โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียนั้นจะไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ
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2.7  บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาท่ีเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพ่ือความโปรงใสในการดําเนินการ 
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง

2.8  สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น ให
ขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทในที่ประชุมผูถือหุน เชน การ
แตงตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเปนกรรมการอิสระ การอนุมตัผูิสอบบญัช ีการจดัสรรเงนิปนผล การ
ลดทุนหรือเพิ่มทุน การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับ บริคณหสนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน

 3) การดําเนินการหลังวันประชุมผูถือหุน

3.1  บริษทัไดเปดเผยมตท่ีิประชมุผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชมุสามญัผูถือหุน ในวันท่ี 2 
พฤษภาคม 2560 โดยแจงเปนจดหมายขาวไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ผานระบบ Electronic Listed Company Information 
Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และเปดเผยไวในเวปไซตของบริษทั (www.harn.co.th) 
ดวย

3.2  บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม
ตามขอกําหนดของ ตลท. และเผยแพรบันทึกรายละเอียดการประชุมอยางครบถวนเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแล
กิจการ ประกอบดวย บนัทึกรายงานการประชมุ และขอซกัถามของผูถือหุนในแตละวาระอยางละเอียด ใหผูถือหุนรบัทราบ
บนเว็บไซตบริษัท (www.harn.co.th)

 บรษิทัไดรบัคะแนน 97 คะแนน จากการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถือหุนในโครงการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญั
ผูถือหุน (AGM Checklists) ประจําป 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และจะนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นที่ไดรับจากผูถือหุน
ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน
อยางตอเนื่องตอไป 

หมวดที่ 2 การปฏบิตัติอผูถอืหุนอยางเทาเทยีมกนั (The Equitable Treatment 
of Shareholders)

 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือรายยอย ผูถือหุนท่ีเปน
ผูบริหาร หรือไมเปนผูบริหาร  ทั้งนี้ บริษัทกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังนี้

 1) การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน

1.1  บริษัทแจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และเผยแพรผานทางเวปไซต (www.harn.co.th) ของบริษัทอยางนอย 28 วันกอนวันประชุมผูถือหุน

1.2  กอนการดาํเนินการประชมุแตละครัง้ เลขานุการบริษทัจะชีแ้จงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ท่ีใชในการประชมุ ข้ันตอน
การออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระ

 2) การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย

2.1  บริษทักําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพ่ิมวาระการประชมุลวงหนากอนวันประชมุผูถือหุนใหชดัเจนเปนการ
ลวงหนา เพ่ือแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณาเพ่ิมหรือไมเพ่ิมวาระท่ีผูถือหุนสวนนอยไดเสนอมา



60 รายงานประจําป 2560
Annual Report 2017

  คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวม
กันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือ
หุนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุม
สามัญผูถือหุน มีสิทธิทําหนังสือเสนอเร่ืองท่ีจะขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนได 
การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนนั้น ผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พรอม
ขอมลูท่ีเปนประโยชนประกอบการพิจารณา โดยบริษทัไดเปดเผยหลกัเกณฑและวิธีการบนเวปไซตบริษทั หมวด Corporate 
Governance / Corporate Governance Principles 

  ขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการอิสระ จะเปนผูพิจารณากลั่นกรอง และนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพ่ือบรรจเุปนวาระการประชมุ โดยใหถือวาความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัทถือเปนที่สุด 

2.2  กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ ลวงหนา 3 - 4 เดือน
กอนวันประชมุผูถือหุน พรอมขอมลูประกอบการพิจารณาดานคณุสมบตัแิละการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชือ่  
โดยบริษัทไดเปดเผยหลักเกณฑและวิธีการบนเวปไซตบริษัท หมวด Corporate Governance / Corporate Governance 
Principles 

  คณุสมบตัขิองผูถือหุนท่ีจะเสนอชือ่บคุคลใหเขารบัการพิจารณาเพ่ือดาํรงตาํแหนงกรรมการดงักลาวขางตน เปนไปตามท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือ
หุนและมสิีทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจาํนวนสทิธิออกเสียงท้ังหมดของบริษทั และเปนการถือหุน
อยางตอเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอชือ่ฯ ดงักลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดอืน และตองถือครองหุนจนถึงวัน
ที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

  บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม
  พระราชบัญญัติบริษัทฯมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนระเบียบของสํานักงาน
  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และขอบังคับบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯกําหนด ไดแก มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณท่ีสามารถเอือ้ประโยชนและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษทัฯมปีระวัตกิารทํางานท่ีด ีมคีวามเปนอสิระ 
ปฏิบตัหินาท่ีกรรมการดวยความซือ่สัตย มคีณุธรรม จริยธรรม และสามารถเขาประชมุคณะกรรมการอยางสมํา่เสมอ เปนตน

  รายชื่อบุคคลใดที่จะไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกที่ประชุมผูถือหุนหรือไม โดยใหถือวาความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัทถือเปนที่สุด

2.3  เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน

2.4  บริษัทไมมีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา โดยไมจําเปน โดยเฉพาะ
วาระสําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระ
การประชุมกอนตัดสินใจ รวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน 
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 3) การปองกันการใชขอมูลภายใน

    บริษัทมีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแกตนเองหรือ
ผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย รายละเอียดเปดเผยไวในหัวขอการ
กํากับดูแลกิจการ เรื่อง การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

 4) การมีสวนไดเสียของกรรมการ

4.1   บรษิทัฯไดยดึหลกัการในการปฏบิตัติอผูถอืหุนอยางเทาเทยีมกนั และไดกาํหนดแนวทางการจดัการเรือ่ง การมีสวนไดเสยี
อยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทฯกับผูมีสวนไดเสีย หรือมีสวน
เกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น จะตองรายงานใหบริษัทฯทราบโดยทันที และในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะตองรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระ
นั้น และบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย

4.2  บริษทัฯ ไดกาํหนดแนวทางเพ่ือมใิหกรรมการหรือผูบรหิารท่ีมสีวนไดเสยีหรือมสีวนเก่ียวของ เขารวมกระบวนการตดัสนิใจ
ในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด 
ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หมวดที่ 3   บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
 บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน ผูบริหารและพนักงานของ
บริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เปนตน โดยบริษัทตระหนักดีวาการสนับสนุนและ
ขอคดิเห็นจากผูมสีวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดาํเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบรษิทั ดงัน้ัน บริษทัจะปฏิบตัติามกฎหมายและ
ขอกาํหนดทีเ่กีย่วของเพือ่ใหสทิธขิองผูมีสวนไดเสียดงักลาวไดรบัการดแูลเปนอยางด ีนอกจากนี ้ในการดาํเนนิธรุกจิของบรษิัทไดคาํนงึถงึสทิธิ
ของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปนี้

ผูถือหุน  : บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามท่ีจะ
พัฒนากิจการใหเจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือสรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหกับ
การลงทุนของผูถือหุนและผูลงทุนอยางตอเน่ืองและย่ังยืน บริษทัยึดหลกัการปฏิบตัติอผูถือหุนอยางเทา
เทียมกัน โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบรหิาร และพนักงานปฏิบตัหินาท่ีดวยความซือ่สัตยสุจริต ตลอดจน
ตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายอยาง
เทาเทียม เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม รวมท้ังบริษัทฯจะนําเสนอรายงานสถานภาพของ 
บริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบ
ถวนตามความจริง  โดยจะแจงให ผูถือหุนทุกรายทราบถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งดานบวก
และดานลบ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดมีขอมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอยางเพียงพอ และ
ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื่น โดยใชขอมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน 
หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร

ลูกคา   : บริษทัตระหนักถึงความพึงพอใจของลกูคาเปนสาํคญั มุงมัน่จดัหาสินคาท่ีมคีณุภาพเหมาะสมกับราคา 
สงมอบสนิคาตรงเวลา ปฏิบติัตามสญัญา ขอตกลง หรือเงือ่นไขตางๆ  พรอมใหบรกิารหลังการขายดวย
ทีมงานคุณภาพ  ไดนํามาตรฐาน ISO 9001:2015 เขามาใชในองคกร โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพ
ไววา เราจะสรางความพึงพอใจใหลูกคาดวยสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่นําหนา และ
การจัดการธุรกิจที่เปนเลิศ
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คูคาและ / หรือเจาหนี้ : บริษัทมีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือเจาหนี้ ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐาน
ของความเกื้อหนุนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ อยางเสมอภาค โดย
คาํนึงถึงประโยชนสงูสุดของบริษทั หลีกเล่ียงสถานการณท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวม
ถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน โดยจะไมดําเนินการที่ทุจริตใน
การคากับคูคา และ/หรือเจาหน้ี กรณีท่ีมีขอมูลวามีการดําเนินการท่ีไมสุจริตเกิดข้ึน ตองเปดเผยราย
ละเอยีดตอคูคา และ/หรือเจาหน้ี เพ่ือรวมกันแกปญหาอยางรวดเรว็และยุตธิรรม และปฏิบติัตามเงือ่นไข
ตางๆที่มีตอคูคา และ/หรือเจาหนี้อยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามได ตองรีบแจงและเจรจา
กับคูคา/เจาหนี้เปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันมิใหเกิดความเสียหาย 

คูแขง   : บริษทัมนีโยบายท่ีจะปฏิบติัตอคูแขงทางการคา โดยตัง้อยูบนพ้ืนฐานของกตกิาการแขงขันท่ียุตธิรรม ไม
แสวงหาขอมลูท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสจุริต หรือไมเหมาะสม โดยจะปฏิบตัิ
ภายใตกรอบกตกิาของการแขงขันท่ีด ีไมพยายามทําลายชือ่เสยีงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหา
ในทางราย โดยปราศจากความจรงิ ไมละเมิดความลบั หรอืลวงรูความลบัทางการคาของคูแขงทางการ
คาดวยวิธีฉอฉล

พนักงาน  : บริษทัใหความสําคญักับพนักงานซึง่เปนทรัพยากรท่ีสําคญัของบริษทั ซึง่จะมสีวนชวยสงเสริมและผลกั
ดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ัน บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานใหมี
คณุภาพชวิีตท่ีดข้ึีน โดยมสีภาพการจางงานท่ียุตธิรรม มสีวัสดกิารท่ีเหมาะสม มโีอกาสท่ีจะพัฒนาความ
กาวหนา รวมท้ังมีสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพ
ตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน การ
พิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม 
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเปนเกณฑ ใหความสําคัญตอ
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่
ไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสราง
ความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรม
ตามระบบและกระบวนการท่ีกําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยาง

    เทาเทียมและเสมอภาค

ภาครัฐ   : บริษทัดาํเนินธุรกจิเพ่ือการเสริมสรางและพัฒนาความเจรญิกาวหนาของประเทศ โดยยึดถือปฏิบตัติาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวของและเปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม : บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย ความมัน่คง สุขอนามยั และส่ิงแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม 
และคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยการสรางจิตสํานึกในเร่ืองความ
รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง คืนกําไรสวนหนึ่ง
เพือ่กิจกรรมท่ีจะมสีวนสรางสรรคสงัคม ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชวิีตของประชาชน ปฏิบตัแิละใหความ
รวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออก
โดยหนวยงานกํากับดูแล ใหความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนา
สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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หมวดที ่4   การเปดเผยขอมลูและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทาง
การเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใสผานชองทางท่ีเขาถึงขอมลูไดงาย มคีวามเทาเทียมกันและนาเชือ่ถือ โดยบริษทัไดเผยแพรขอมลู
สารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
และบนเว็บไซตของบริษัท รวมถึงมีการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงิน
ดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ
รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให
คณะกรรมการบริษัททราบ

 1) การเปดเผยขอมูล

1.1  บรษิทัดแูลใหการเปดเผยขอมลูท่ีมผีลตอการตดัสินใจของผูลงทุนและผูมสีวนไดเสียกบับริษทั ใหมคีวามถูกตอง ครบถวน 
ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของผูลงทุน ทั้งการรายงานขอมูลทางการเงิน
และขอมลูท่ัวไป ตามหลกัเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัท

1.2  บรษิทัจดัใหมกีารรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความเส่ียง และนโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมทั้งกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัท

1.3  คณะกรรมการมกีารรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนิ โดยไดแสดงควบคูกับรายงานของ
ผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัท

1.4  บริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อ
ประกอบการเปดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมลูและเขาใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน

1.5  บริษัทเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัท

1.6  บริษทัเปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอย จาํนวนคร้ังของการประชมุและจาํนวนครัง้
ท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชมุในปท่ีผานมา และความเห็นจากการทําหนาท่ี รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาความรู
ดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจําปของบริษัท

1.7  บริษัทเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท ท่ีสะทอนถึงภาระหนาท่ี และ
ความรับผิดชอบของแตละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึงจํานวนเงินคาตอบแทนท่ีกรรมการ
แตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย (ถามี) ในรายงานประจําปของบริษัท

 2) ขอมูลขั้นตํ่าที่เปดเผยบน website ของบริษัทฯ

 นอกจากการเผยแพรขอมลูตามเกณฑท่ีกําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป
(แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว บริษัทฯจัดใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนปจจุบันเปนภาษาอังกฤษผานชองทางอื่นอยางสมํ่าเสมอดวย 
เชน เว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
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 1. วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ
 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 3. รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร
 4. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งฉบับปจจุบันและของปกอนหนา
 5. แบบ 56 - 1 และรายงานประจําป ที่สามารถใหดาวนโหลดได
 6. ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯนําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือสื่อตางๆ
 7. โครงสรางการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม
 8. โครงสรางกลุมบริษทัฯ รวมถึงบรษิทัยอย บริษทัรวม บรษิทัรวมคา และ Special Purpose Enterprises/ Vehicles (SPEs/SPVs) (ถาม)ี
 9. กลุมผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
 10. การถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญผูบริหารระดับสูง
 11. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน
 12. ขอบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี)
 13. นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 14. นโยบายดานบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ
 15. กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ
 16. กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
 17. จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ 
 18. ขอมูลติดตอหนวยงาน  หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ  เชน ชื่อบุคคลที่สามารถให ขอมูลได หมายเลขโทรศัพท 

 3) นักลงทุนสัมพันธ

 ผูบริหารของบริษัทฯใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพบปะ ใหขอมูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูถือหุน นักลงทุน
นักวิเคราะห และนักขาว อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหกลุมคนดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันตอ
เหตุการณ ไดอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะขอมูลสําคัญท่ีจะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ สามารถนําขอมูลเหลานั้นไปตัดสิน
ใจในการลงทุนไดอยางมปีระสทิธิภาพ บริษทัยังไมไดจดัตัง้หนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ ปจจบุนัประธานเจาหนาท่ีบริหารทําหนาท่ีตดิตอ
สื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ

 ในป 2560 บริษัทฯมีกิจกรรมในการนําเสนอขอมูลทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้

เขารวมมหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4 �mai Forum 2017� ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ รวมกับสมาคม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในการนําเสนอขอมูลบริษัทแกนักลงทุน

ใหสัมภาษณทางรายการวิทยุผานสื่อตางๆ เชน FM 98.5, Money Shot, ขาวหุนเจาะตลาด 

ใหสัมภาษณ ใหขอมูลและตอบขอซักถามของนักวิเคราะห นักขาวและนักลงทุนทั่วไป อาทิ บลจ.ไทยพาณิชย บลจ.
แอปเปลเวลท บลจ.โกลเบล็กซ บลจ.เออีซี บลจ.เคทีบี บลจ.เมยแบงคกิมเอง บลจ.คันทรี และ บลจ.KTBST เปนตน

จัดทํา Company Snapshot ทุกไตรมาส เพื่อเปนขอมูลใหกับผูถือหุน นักวิเคราะห และนักลงทุนทั่วไปที่สนใจ

เขารวมกิจกรรม HARN Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใหขอมูลแกนักลงทุน
ทั่วไป จํานวน 4 ครั้ง ในวันที่ 9 มี.ค. 2560, 19 พ.ค. 2560, 11 ก.ย. 2560 และ 1 ธ.ค. 2560 ตามลําดับ
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หมวดที่ 5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board 
  of Directors)
 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และงบประมาณ
ใหฝายจัดการดําเนินงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบาย
ที่ไดมอบหมายไว ดวยความยุติธรรม โปรงใส สอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับและนโยบายตางๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ดวยเหตุนี้ คณะ
กรรมการบริษัท จะไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนดวยกระบวนการที่โปรงใส ทุกทานจึงตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณที่
สามารถเอือ้ประโยชนใหแกบรษิทัมคีวามทุมเท ใหเวลาอยางเตม็ท่ีในการปฏิบตัหินาท่ี มภีาวะผูนํา มวิีสัยทัศน มคีวามเปนอสิระในการตดัสินใจ
สามารถดูแลใหมีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

 1) โครงสรางคณะกรรมการบริษัท

1.1  ประกอบดวย กรรมการท่ีมคีณุสมบตัหิลากหลายท้ังในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชน
ตอบรษิทัฯ  โครงสรางกรรมการตองมกีรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการบรหิาร อยางนอย 1 คน ท่ีมปีระสบการณ ในธุรกิจซือ้มา

  ขายไปเกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยางนอยอีก 1 คน ที่มีประสบการณดานบัญชีและ
การเงนิ โดยคณะกรรมการบรษิทั จดัใหมกีารเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดงักลาว  รวม
ถึงจํานวนปของการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ ของกรรมการแตละคนในรายงานประจําป

1.2   มีจํานวนกรรมการเพียงพอท่ีจะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยบุคคล ท่ีมีความรู ประสบการณ และความ
สามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองมีจํานวนกรรมการรวมกันไมนอยกวา 5 คน ตาม
กฎหมาย และมีกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารอยางนอยก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังคณะ เพ่ือใหมีการถวงดุลระหวางกรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหารกับกรรมการที่เปนผูบริหาร โดยปจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 11 
คน ประกอบดวย กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 8 คน (ในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 คน) และ
กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 คน ประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหาร 1 คน กรรมการผูจัดการ 2 คน 

1.3  มสัีดสวนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจาํนวนกรรมการท้ังส้ิน 11 คน ซึง่เปนจาํนวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัทฯ กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ  ทําให
เกิดการถวงดุลในการ ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งจํานวน
กรรมการอิสระและจาํนวนกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ เปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย

  และตลาดหลักทรัพยกําหนดไว ใหมกีรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการท้ังหมด และใหมจีาํนวนกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 3 คน รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของทุกประการ

 1.4   มจีาํนวนกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสดัสวนอยางยุติธรรมของเงนิลงทุนของผูถือหุนท่ีมอํีานาจควบคมุ 
(Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ
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 2) คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2.1   คณะกรรมการบริษัท เปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง

2.2   ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย
จํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 
1 ใน 3  กรรมการท่ีจะตองออกจากตาํแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลงัจดทะเบยีนบริษทัน้ัน ใหจบัสลากวาผูใดจะออก 
สวนปหลงัๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตาํแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตาํแหนง กรรมการ ผูออกจากตาํแหนงไปน้ันอาจจะ
เลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได  

2.3  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท  กรรมการที่พนจากตําแหนง  อาจไดรับเลือกเขามา
ดาํรงตาํแหนงใหมอีกไดโดยไมจาํกัดจาํนวนคร้ัง  สําหรับคณุสมบตัใินการดาํรงตาํแหนงกรรมการอิสระน้ัน คณะกรรมการ
บริษัท กําหนดเปนนโยบายวา สําหรับผูที่ไดดํารงตําแหนงกรรมการอิสระตอเนื่องมาแลวเปนระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระ
ติดตอกัน คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนความเปนอิสระที่แทจริงของกรรมการอิสระผูนั้น เปนประจําทุกๆ ป

2.4  คณะกรรมการบริษทั กําหนดจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแตละคนจะไปดาํรงตาํแหนงในบริษทัอ่ืน ไมเกิน  5 บริษทัจดทะเบยีน 
โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการท่ีดาํรงตาํแหนงหลายบริษทั อยางรอบคอบ และเพ่ือใหมัน่ใจวากรรมการ
สามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ 

2.5  คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบขอบังคับ 
ของบริษัทฯ ที่วา กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหุนสวนไมจํากัดความ
รับผิดในหางหุนสวนจาํกัด หรือเปนกรรมการของบริษทัจาํกัด หรอืบรษิทัมหาชนจาํกัดอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมสีภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมได เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

2.6   คณะกรรมการบริษัท ไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนนอกกลุมบริษัท ในกรณีท่ีผูบริหารของ
บริษทัจะเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษิทัอืน่ ตองไดรบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวน การดํารงตาํแหนง
กรรมการในองคกรการกุศลท่ีไมแสวงหากําไร  ท้ังน้ี  การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ

  ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทฯ ไปอางอิง เพื่อสงเสริมธุรกิจภายนอก

 3) การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ

 คณะกรรมการบริษทั ไดพิจารณาแบงอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดแูล และการบรหิารงานประจาํวัน
ออกจากกันอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ ถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  
ซึ่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร ไมไดเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการ
กําหนดนโยบาย  การกํากับดแูลและการบริหารงานประจาํ ท้ังน้ี บรษิทัฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษทั 
กับผูบริหารอยางชัดเจน และมีการถวงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผูบริหาร ทําหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้ 
ประธานกรรมการบริษัท ไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทาง
ประธานเจาหนาท่ีบริหารอยางสมํ่าเสมอ ในขณะท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ 
ภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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 4) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

4.1  หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีพิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องท่ีสําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน
  วิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป การควบคุมภายใน และการบริหาร
  ความเส่ียง รวมท้ังกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
  ตรวจสอบ ทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงนิ และดแูลใหมกีารจดัทํารายงานทางการเงนิอยางมคีณุภาพ และถูกตอง

ตามมาตรฐานทางบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ อยางโปรงใสและเพียงพอ โดย
มีฝายบัญชี และ/หรือ ผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ทุกไตรมาส  โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้ง
สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป
ของบริษัทฯ

4.2  นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการบริษทั จดัใหมนีโยบายการกํากับดแูลกิจการของบริษทัฯ เปนลายลักษณอักษร และใหความเห็นชอบนโยบาย
ดังกลาวตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ มีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจถึงนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีใหถูกตองตรงกัน เพื่อสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบตัติามนโยบายดงักลาวเปนประจาํอยางนอยปละ 1 คร้ัง  ในป 2560 บริษทัไดทบทวนนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ จํานวน 1 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 

4.3  จรรยาบรรณธุรกิจ

  คณะกรรมการบริษัท  ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม โดยมีนโยบายที่จะกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code 
of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เขาใจถึง
มาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และเปนแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการที่จะ
ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึงสังคม และส่ิงแวดลอม โดยผานการ
อบรม และการสื่อสารภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทาง
ปฏิบตังิาน  ท่ีพนักงานทุกคนพึงปฏิบตัติน  และปฏิบตังิานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวในดานตางๆ โดยบรษิทัฯ ได
มีการประกาศและแจงใหทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ท้ังน้ี 
คณะกรรมการบริษัท ไดติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง

4.4  ความขัดแยงทางผลประโยชน

  คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาเร่ืองความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการ ทํารายการท่ีอาจ
มีความขัดแยงของผลประโยชน มีแนวทางท่ีชัดเจน และเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปน
สําคัญ โดยกําหนดนโยบายที่ไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาว แสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวท่ีขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ และควรหลีกเล่ียงการกระทําท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทาง

  ผลประโยชน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึง
ความสัมพันธ หรือ การเก่ียวโยงของตนในรายการดงักลาว โดยบคุคลดงักลาวไมมสีวนรวมในการตดัสนิใจใดๆ ในธุรกรรม

  ดังกลาว  
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  คณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมคีวามขัดแยงทาง
ผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ในเร่ืองการ
กําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงดานผลประโยชน ใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และการเปดเผย
ขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน โดยจะเปดเผยการทํารายการไวในงบการเงิน 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป 

4.5  ระบบการควบคุมภายใน

  คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญท่ีจะสรางความมั่นใจ ตอฝายจัดการในการชวยลดความ
เส่ียงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุ
เปาหมายตามท่ีตัง้ไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรัว่ไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤตมิชิอบ ชวยใหรายงาน
ทางการเงนิมคีวามถูกตองนาเชือ่ถือ ชวยใหบคุลากรปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบยีบขอบงัคบัท่ีเก่ียวของ และชวยคุมครอง     
เงนิลงทุนของผูถือหุน ดงัน้ัน บริษทัฯ จงึไดกําหนดภาระหนาท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูปฏิบตังิานและผูบริหารในเรือ่ง
ตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบง
แยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผล ออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน
อยางเหมาะสม

  คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งดานการ
ดาํเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏิบตัติามกฎ ระเบยีบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบตังิาน  ตลอดจนการ
จัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ  

  ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดวาจางบุคคลภายนอกท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ โดยให บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อ
ใหมัน่ใจวาบรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในดงักลาวมคีวามเปนอิสระ 
สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดลุไดอยางเตม็ท่ี ผูตรวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

  ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหความมั่นใจวาระบบท่ีวางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สําคัญอยางนอยปละ 

  1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท

4.6  นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร 
และใหฝายจดัการเปนผูปฏิบตัติามนโยบาย รวมท้ังรายงานใหคณะกรรมการบรษิทัทราบเปนประจาํทุกไตรมาส และจะจดั
ใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบวา ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย

4.7  คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงไวใน
รายงานประจําปของบริษัทฯ
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4.8  คณะกรรมการบริษทั จดัใหมแีนวทางดาํเนินการท่ีชดัเจนกับผูท่ีประสงคจะแจงเบาะแส หรือผูมสีวนไดเสยีผานทางเว็บไซต
บริษัท หรือ รายงานตรงตอบริษัทฯ โดยใหแจงเบาะแสผานกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อสั่งการ
ใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทกําหนดไว และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

 5)  การประชุมคณะกรรมการ

5.1  บริษทัฯ จดัใหมกํีาหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละคนทราบ
กําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได

5.2  บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกําหนดวันประชุมไวลวงหนา
ตลอดทั้งป และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  รวมทั้งอาจมีประชุมวาระ
พิเศษเพิ่มตามความจําเปน  อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดความคลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในแตละเดือนจึงจัด
ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหนาที่ตัดสินใจตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
โดยทุกคร้ังท่ีมกีารประชมุคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรหิารจะนําเรือ่งท่ีผานการพิจารณามาแจงใหคณะกรรมการ
บริษัททราบ เพื่อใหสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการณ

5.3   ในการจดัประชมุคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจาหนาท่ีบริหาร จะเปนผูดแูลใหความเห็นชอบ
  และรวมกันพิจารณาเลือกเร่ืองท่ีจะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอ

เรื่องที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และถือเปนความรับผิดชอบของกรรมการทุกคน
ที่จะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป

5.4  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่จัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ
การประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอนลวงหนา เวนแตในกรณีจําเปน
รีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละคร้ัง เลขานุการบริษัท ไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบันทึกรายงานการ
ประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองใน
การประชมุคร้ังถัดไป รวมท้ังเปนผูจดัเก็บขอมลูหรือเอกสารเก่ียวกับการประชมุตางๆ เพ่ือสะดวกในการสบืคนอางองิ โดย
ปกติคณะกรรมการบริษัท จะเขารวมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเวนแตมีเหตุจําเปนซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอนการ
ประชุม

5.5  ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม มีหนาท่ีดูแล และจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพียงพอ ซึ่ง
กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นที่สําคัญ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน และ
ผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม 

  ท้ังน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งเสียง
  โดยกรรมการท่ีมสีวนไดเสียจะไมเขารวมประชมุ และ/หรือ ไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถาคะแนนเสยีงเทากัน
  ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

  กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอ่ืนๆ และหากกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝายบริหารของบริษัทฯ ตองดําเนินการตอบขอสงสัยดังกลาวอยาง
รวดเร็ว และครบถวนเทาที่จะเปนไปได

  ในกรณีท่ีกรรมการไมเห็นดวยกับมตท่ีิประชมุ กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษทั บนัทึกขอคดัคานไวในรายงานการ
ประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการบริษัทได
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5.6  คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารท่ีเก่ียวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทตาม
ความจําเปนและเห็นสมควร  และนําเสนอสารสนเทศ  รายละเอียดขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ีเก่ียวของ

  อีกท้ัง จะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพ่ือประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท มีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงและสําหรับใช
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต

5.7  คณะกรรมการบริษัท สามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหาร
อื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการบริษัท อาจจัดใหมีความเห็น
อิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัทฯ

5.8  คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร สามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม  โดยไมมีกรรมการ
ที่เปนผูบริหาร หรือฝายบริหารของบริษัทฯ เขารวมการประชุม เพื่อเปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ของ บรษิทัฯ และเร่ืองท่ีอยูในความสนใจ โดยแจงใหกรรมการผูจดัการทราบถึงผลการประชมุ รวมท้ังรายงานผลการประชมุ
ใหประธานกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทัทราบดวย ในการประชมุใหประธานกรรมการบริษทัเปนประธานของ
การประชุม หากประธานกรรมการบริษัท ไมสามารถเขารวมการประชุมได ใหที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งทาน เพื่อทํา
หนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขานุการบริษัทเปนเลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

 6) คาตอบแทน

6.1  คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาท่ีขอบเขตของบทบาทและความ
  รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบัจากกรรมการแตละคน คณะกรรมการ

บริษทัมกีารกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการท่ีชดัเจน และเสนอขออนุมตัจิากท่ีประชมุผูถือหุน
  ทุกป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งอยูในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได

กับระดบัท่ีปฏิบตัอิยูในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการท่ีใกลเคยีงกัน และเพียงพอท่ีจะจงูใจและรกัษากรรมการท่ีมคีณุภาพตาม
ที่ตองการ พรอมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับเพิ่มขึ้น สําหรับกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหรับตําแหนงใน
คณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ เปนตน

6.2  คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรเปนไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนด  และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับคาตอบแทน
ท่ีเปนเงินเดอืน โบนัส และผลตอบแทนจงูใจอยูในระดบัท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับผลการปฏิบตังิานของผูบริหารแตละ
คน ผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนจะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งตองเปนอัตราที่แขงขันไดกับกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผูบริหารที่มี
คุณภาพ ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงผลประโยชนที่บริษัทและผูถือหุนไดรับดวย

6.3  กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมด เปนผูประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป เพื่อนํา
ไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ โดยใชบรรทัดฐานท่ีไดตกลง
กันลวงหนาตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิง

  กลยุทธในระยะยาว และการพัฒนาผูบริหาร โดยคณะกรรมการบริษทัเปน ผูพิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมนิขางตน 
และประธานกรรมการเปนผูแจงผลการพิจารณาใหประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการทราบ
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 7) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

7.1  คณะกรรมการบริษทั สงเสรมิและอํานวยความสะดวกใหมกีารฝกอบรมและการใหความรูแกผูเก่ียวของในระบบการกาํกับ
ดูแลกิจการของบริษัท แกกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง 

7.2  ทุกคร้ังท่ีมีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
กรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม

7.3  คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการผูจัดการรายงานเพ่ือทราบเปนประจําถึงแผนการพัฒนา และสืบทอดงาน ซึ่ง
กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง มีการเตรียมใหพรอมเปนแผนที่ตอเนื่องถึง ผูสืบทอดงานในกรณีที่ตนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได

7.4  คณะกรรมการจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหารโดยใหประธานเจาหนาที่บริหารรายงานเปนประจําทุกป ถึงสิ่งที่ได
ทําไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

 กรรมการบริษัทไดผานการอบรมหลักสูตรจากสถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทฯไทย (IOD) ดังนี้

 8) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

• • บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self Assessment) เปนประจําอยางนอยปละ
  1 คร้ัง เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพ่ือการปรับปรงุแกไขตอไป โดยจดัใหมกีารประเมนิรายคณะ และ

รายบุคคล

• • บริษัทฯ จัดทําแบบประเมินผล โดยนําแนวทางจากตลาดหลักทรัพยฯ มาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะและโครงสรางของคณะ
กรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติและทบทวนแบบ

• • เลขานุการบริษทั  เปนผูสรปุและวิเคราะหผลการประเมนิประสิทธิภาพการดาํเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการ
ชุดยอย และรายงานผลใหคณะกรรมการบริษัททราบ

รายชื่อ

ดร.ถกล   นันธิราภากร 8/2004 228/2016     8/2005  3/2016 36/2017 

นายวิรัฐ   สุขชัย SET/2012 204/2015 24/2015  36/2015 14/2015     12/2017

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

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

นางสิริมา   เอี่ยมสกุลรัตน SET/2012 211/2015 24/2015        

นายเจน ชาญณรงค1)นายเจน ชาญณรงคนายเจน ชาญณรงค   173/2013 23/2015        8/2015

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

นายภาคภูมิ   วองไพฑูรย 42/2005    36/2015 14/2015     

ดร.สุพจน   เธียรวุฒิ  195/2014      20/2005   12/2017

ดร.โสตถิธร   มัลลิกะมาส 102/2013          

นางสาววรนุช   สุไพบูลยพิพัฒน SET/2012          

 DAP DCP SFE FSD RCP ACEP ACP FND ELP ACPG HRP DAP DCP SFE FSD RCP ACEP ACP FND ELP ACPG HRP DAP DCP SFE FSD RCP ACEP ACP FND ELP ACPG HRP DAP DCP SFE FSD RCP ACEP ACP FND ELP ACPG HRP DAP DCP SFE FSD RCP ACEP ACP FND ELP ACPG HRP DAP DCP SFE FSD RCP ACEP ACP FND ELP ACPG HRP DAP DCP SFE FSD RCP ACEP ACP FND ELP ACPG HRP DAP DCP SFE FSD RCP ACEP ACP FND ELP ACPG HRP DAP DCP SFE FSD RCP ACEP ACP FND ELP ACPG HRP DAP DCP SFE FSD RCP ACEP ACP FND ELP ACPG HRP DAP DCP SFE FSD RCP ACEP ACP FND ELP ACPG HRP DAP DCP SFE FSD RCP ACEP ACP FND ELP ACPG HRP

หลักสูตร

หมายเหตุ : 1) ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการแตงตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค เปนกรรมการบริษัท
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• • เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทําแผนเพื่อเสนอดําเนินการปรับปรุง และ
เสนอแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล

8.1 หลักเกณฑการประเมินตนเอง

 คณะกรรมการรายคณะ
   • โครงสรางและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ  ประกอบดวย ความหลากหลายของกรรมการ สัดสวนของกรรมการ คณุสมบตัิ
    ของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
   • การประชุมคณะกรรมการ  ประกอบดวย กําหนดการประชุมลวงหนาทั้งป คุณภาพเอกสาร ความเพียงพอของขอมูลตอ
    การตัดสินใจของกรรมการ  
   • บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย การใชเวลาที่เพียงพอตอการพิจารณาเรื่องที่สําคัญ  
    รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน  ระบบการควบคุมภายใน  การจัดการความเสี่ยง
   • เรื่องอื่นๆ ไดแก    
•    - ความสมัพันธกับฝายจดัการ ประกอบดวย การเปดโอกาสใหมกีารปรึกษาหารือรวมกัน  การเปดโอกาสใหมสีวนรวมใน

การแกไขปญหา
•    - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวย ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของกรรมการ มีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ แผน
สืบทอดตําแหนงงาน

   กรรมการรายบุคคล
   • โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเหมาะสมเพียงพอ
    ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
   • การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบดวย การเขารวมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษาขอมูลการ
    ประชุมลวงหนา
   • บทบาท หนาท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความเปนอิสระของกรรมการในการแสดงความเห็น 
    ความเพียงพอในการเขารวมกิจกรรมของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง การเปดเผยขอมูล

8.2 การวัดผล

หลักเกณฑการประเมินผล คิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละหัวขอทั้งหมด ดังนี้

 มากกวา 90 = ดีมาก
 >80 - 90 = ดี
 >70 - 80 = คอนขางดี
 >60 - 70 = พอใช
 ตั้งแต 60 ลงมา = ควรปรับปรุง
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ป 2560  บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลการประเมินดังตอไปนี้

สรุปผลการประเมินตนเองไดดังนี้

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ป 2560

แบบประเมิน รายคณะ รายบุคคล

1. คณะกรรมการบริษัท (BOD) 86.02% 87.42%1. คณะกรรมการบริษัท (BOD) 86.02% 87.42%1. คณะกรรมการบริษัท (BOD) 86.02% 87.42%
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) 94.31% 95.00%2. คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) 94.31% 95.00%2. คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) 94.31% 95.00%
3. คณะกรรมการบริหาร (ExCom) 80.36% 85.05%3. คณะกรรมการบริหาร (ExCom) 80.36% 85.05%3. คณะกรรมการบริหาร (ExCom) 80.36% 85.05%
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk) 79.66% 80.97%4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk) 79.66% 80.97%4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk) 79.66% 80.97%
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สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายบุคคล)
ป 2560
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2.   คณะกรรมการชุดยอย
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย

 • คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 • คณะกรรมการชุดยอยอื่น ไดแก คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการชุดยอย ปฏิบัติหนาที่เพื่อกลั่นกรองและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยคณะกรรมการชุดยอยจะเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณา หรือ
รับทราบ  

 คณะกรรมการชุดยอย มีสิทธิหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ โดยประธานกรรมการ
บริษัท ไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยใดๆ เพ่ือใหการทําหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง  
(รายละเอียดไดแสดงในหมวด �โครงสรางการจัดการ�) 

3. การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร
 3.1 การสรรหา / แตงตั้ง กรรมการบริษัท

 บริษทัฯ ยังไมมคีณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการคดัเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการของบริษทัฯ  
คณะกรรมการบริษทัจงึมอบหมายใหคณะกรรมการบรหิารเปนผูรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ ท้ังน้ี จะตองมคีวามโปรงใสและชดัเจนในการ
สรรหากรรมการใหดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการ และ การพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบ
วิชาชพีของบคุคลน้ันๆ โดยมรีายละเอยีดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชนในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษทัและผูถือหุน โดยมกีระบวนการสรรหา
กรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ จากชองทางตาง ๆ ดังนี้

 หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

 1. ผูถอืหุนใหญ และ/หรือ ตวัแทนผูถือหุนรายใหญของแตละกลุม ผูทรงคณุวุฒติามสายงานท่ีเกีย่วของ กรรมการ กรรมการอสิระ ของ 
บริษัทฯ รวมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ  ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผูมีทักษะ ประสบการณ
ท่ีมีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ 
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯ กําหนด เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ 
บริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็ปไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนเสนอราย
ชื่อและประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนข้ันตํ่าสําหรับผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ
ลวงหนา โดยตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

 2. พิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หรือของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมกีารจดัทําขอมลูดังกลาว

 3. ชองทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

 โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังตอไปนี้

 1. กรรมการตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณ ท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิ มีความซื่อสัตย สุจริต
  มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทฯ อยางเต็มที่
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 2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการ
กิจการท่ีมมีหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบคุคลท่ี
มชีือ่อยูในระบบขอมลูรายชือ่กรรมการและผูบริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย

 3. กรรมการไมสามารถประกอบกจิการอนัมสีภาพอยางเดยีวกนั และเปนการแขงขนักบักจิการของ บรษิทัฯ หรอืเขาเปนหุนสวน หรอื
กรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนของตนหรือ
ประโยชนของบุคคลอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง

 จากน้ันคณะกรรมการบริหารนําเสนอรายชือ่เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิทั การเลือกและแตงตัง้กรรมการเปนไปตามวิธี
การท่ีระบไุวในขอบงัคบัของบริษทัฯ และกรรมการท่ีไดรับการแตงตัง้จะตองไดรับอนุมตัจิากท่ีประชมุผูถือหุน มตท่ีิประชมุผูถือหุนใหถือคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามวิธีการ ดังนี้

 1. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
  1.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
  1.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคล
   หลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
  1.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะ
   พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด   

 ป 2560 บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท ตามขั้นตอนที่ประกาศบนเวปไซต ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แตไมมีผูใดเสนอชื่อ

 3.2 การสรรหา / แตงตั้ง กรรมการอิสระ

 คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน ปจจุบันคณะกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน 

 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผูท่ีจะมาทําหนาท่ีเปน
กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความ
เชีย่วชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอืน่ๆ ประกอบกัน เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชมุผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตัง้เปน
กรรมการของบริษัทฯตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการ
อิสระท่ีมคีณุสมบตัติามท่ีกําหนดขางตนเขามาดาํรงตาํแหนงแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตาํแหนงไดเพียงเทาวาระ
ที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
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 2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ

 3. ไมมคีวามสัมพันธทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบดิา มารดา  คูสมรส พ่ีนอง และบตุร รวม
ทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือ

  ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตรวจสอบ

 5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบญัชขีองบริษทัฯ บรษิทัใหญ บริษทัยอย บริษทัรวม ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูมอํีานาจควบคมุของ บริษทัฯ 
และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ

  บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ ดังกลาว
  มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ

 6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
  คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ 

บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการ
  มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ

 7.  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ 
กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

 8. ไมประกอบกจิการที่มีสภาพอยางเดียวกนัและเปนการแขงขัน ที่มีนัยกบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ยอย หรือไมเปนหุนสวนที่
  มนัียในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมสีวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงนิเดอืนประจาํ หรือถือหุนเกินรอยละ
  1 ของจํานวนหุนทีม่ีสิทธอิอกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯอื่น  ซึ่งประกอบกจิการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนยักบั

กิจการของบริษัทฯหรือบริษัทฯยอย

 9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

 ท้ังน้ี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคณุสมบตัคิวามเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยจะแจงพรอมกับการรายงาน
ขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ

4.  การกํากับดูแลงานการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม การลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่น
ท่ีมีความเก่ียวของ หรือเอ้ือประโยชนกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเปนธุรกิจท่ีมีศักยภาพและสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทในระยะยาว  
โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหารงาน เสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ ตลอดจน
การสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนหรือเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทฯ 
ไมมีนโยบายเขาไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้ การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับขอตกลง
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รวมกัน โดยบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ ซึ่งทําหนาที่
ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางใกลชิดเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว

5. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
 บริษทัฯ มกีารกํากับดแูลการใชขอมลูภายในอยางเครงครดั เพ่ือปองกันการหาประโยชนจากขอมลูภายในใหแกตนเองหรือผูอืน่ในทาง
มชิอบ (Abusive Self-dealing) เพ่ือใหเกดิความยตุธิรรมตอผูมสีวนไดเสยีทุกราย โดยบริษทัฯ ไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมลูภายใน
ของบรษิทัฯ และแนวทางปองกันการใชขอมลูภายในแสวงหาประโยชนสวนตนเปนคาํส่ังท่ีเปนลายลกัษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกร
ถือปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/หรือขอมูล
ภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทาง
ตรงหรือทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่อยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูลดังกลาวกอน
เปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลท่ีเก่ียวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุ
นิตภิาวะ ไมวาจะเปนการซือ้ขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุนสวนบคุคล) ภายใน 1 เดอืน กอนมกีารเปดเผยงบการเงนิ
รายไตรมาสและงบการเงินประจําป และหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ โดยบริษัทจัดทําตารางการหามซื้อขายหุนของ
กรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรก เปนรายป สงใหกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของรับทราบทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส 

 บริษทัฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรบัผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมลูภายในของบริษทัฯ ไปใช หรือนําไปเปดเผยจนอาจทําให
บริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอด
จนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดใหขอมลูแกกรรมการ และผูบริหารเก่ียวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของบรษิทัฯ และบทกําหนด
โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือ
ผูบรหิารในบริษทัฯ รวมท้ังเมือ่มกีารเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยของบรษิทัฯ  ตองแจงใหบริษทัฯ ทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพยดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน 
หรือรบัโอน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบญัญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเพ่ือการเผยแพรตอสาธารณะตอไป

6. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
 ในป 2560 และป 2559  บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ป 2560รายคณะ ป 2559

คาสอบบัญชี  1,200,000   1,270,000คาสอบบัญชี  1,200,000   1,270,000คาสอบบัญชี  1,200,000   1,270,000
คาบริการอื่น - 1,080,000*คาบริการอื่น - 1,080,000*คาบริการอื่น - 1,080,000*
คาบริการรวม 1,200,000 2,350,000คาบริการรวม 1,200,000 2,350,000คาบริการรวม 1,200,000 2,350,000

หนวย : บาท

 ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ของบริษัทฯ เปนจํานวน
เงินรวม 1,200,000 บาท

หมายเหตุ : * คาบริการอื่น คือคาบริการทางบัญชีที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบการเงินเสมือนรวมจากการซื้อและรับโอนกิจการของ บริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท 
คิว ทู เอส จํากัด
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7. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ในป 2560
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกรที่ตองกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือสรางคณุคาใหกิจการอยางยัง่ยืน ผานกระบวนการทางธุรกิจ โดยดแูลใหมกีารวิเคราะหบรบิทองคกร ผูมสีวนไดสวนเสีย ปจจยัภายใน และ
ภายนอก รวมถึงความเส่ียงตางๆ ท่ีมผีลกระทบตอการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจท่ีวางไว  ในป 2560 กรรมการบริษทั จาํนวน 2 คน และเลขานุการ
บริษัท ไดศึกษาและเขารับฟงคําบรรยายการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน & CG Code 2560 ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีความเขาใจในหลักปฏิบัติและเห็นประโยชนของการปฏิบัติตาม CG Code 2560 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2560  มีการทบทวนผลการปฏิบัติตามหลักการกํากับ
กิจการ  พบวาบริษัทฯ สามารถปฏิบัติไดคิดเปนรอยละ 95.90  สําหรับหลักการกํากับกิจการที่ยังไมสามารถปฏิบัติไดนั้น เนื่องจากยังไมจําเปน
ตอรูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทในขณะนี้ อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการคาตอบแทน, การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และการจัดตั้ง CG 
Committee เปนตน อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจจะนําหลักปฏิบัติตาม CG Code 2560 ทั้ง 8 ขอ ไปปรับใชอยางเหมาะสม
กับธุรกิจในป 2561
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ความรับผิดชอบตอสังคม15

ตื่นรู .. สูความมั่นคงอยางยั่งยืน  
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อันเปนองคประกอบ
สําคญัท่ีสงเสริมใหเกิดความเจรญิกาวหนาของธุรกิจอยางย่ังยืน จงึกําหนดความรับผดิชอบตอสังคมของบรษิทัฯ ไวในวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 
และเปาหมายของบริษัทฯ ดังที่ไดแสดงไวในหมวด 1 และกําหนดเปนพันธสัญญาดานความยั่งยืนที่วา Quality Living through Sustainable  
Engineering ซึ่งจะนําไปพัฒนาเปนกลยุทธดานความยั่งยืนระยะยาวของ HARN ตอไป

 บริษัทฯ ใหความสําคัญและมุงมั่น ในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแกสังคม ดวยการเปนผูนําการใหบริการ  �โซลูชั่น
ทีย่ัง่ยนื� ของงานระบบวิศวกรรม โดยใชความรูความเชีย่วชาญท่ีมใีนการคดัสรรผลิตภัณฑและนวัตกรรมท่ีนําหนามาสนองความตองการ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิตของผูบริโภค ดวยสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง ในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 บริษัทฯ ได
เขารวมโครงการ ESG Health Check กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับทราบสถานะการดําเนินงานสูองคกร
ยั่งยืน รวมถึงตองการคําแนะนําเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงงานดาน ESG ตอไป

Quality Living through

Sustainable Engineering
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 หลังจากน้ันผูบริหารของบริษทัฯ หลายทานเขารวมหลกัสตูรอบรมการบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน และ
หลกัสูตรตอเนือ่งอีกหลายหลักสูตร  และริเริ่มดําเนนิการกจิกรรมในบริษัท โดยแบงกลุมดานความรบัผิดชอบตอสังคม ที่มีผลกระทบสําคญัตอ
การดําเนินธุรกิจของ HARN ออกเปน 3 กลุม ดังนี้

 Smart Business

 • การกํากับดูแลกิจการที่ดี
 • คัดสรรสินคาคุณภาพ
 • นวัตกรรม

 Smart People

 • พนักงาน
 • ผูมีสวนไดเสีย

 Smart Environment

 • ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
 • สินคาที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

ผลประเมินและขอเสนอแนะ
ESG Health Check

หมายเหตุ : แบบประเมิน ESG Health Check มีขอประเมินประมาณ 1 ใน 3  
 ของแบบประเมิน THSI

ผลการประเมิน THIS ประจําป 2559

ผลการประเมิน ESG Health Check
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ผลประเมินและขอเสนอแนะ
ESG Health Check
หมวดการประเมิน

Environmental

Social

Governance

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
และโครงสรางคณะกรรมการ

การบริหารจัดการลูกคาของธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

การใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอม
และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
และการประเมินผลของการปฏิบัติงานประจําป

นวัตกรรม

การบริหารความเสี่ยง

การเคารพสิทธิมนุษยชน การดูแลพนักงาน
และการพัฒนาบุคลากร

ประเด็นสาระสําคัญของธุรกิจ
และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
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การใหความสําคัญและการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียของ HARN

ความตองการและ
ความคาดหวัง

• ไดรับคาจางท่ีเหมาะสม และสวัสดกิาร
ที่ดี

• ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ 
และโอกาสเติบโต 

• ไดรับความเคารพซึ่งกันและกัน
• รับรูขาวสารและทิศทางดาํเนินงานของ

บริษัท

• สภาพแวดลอมการทํางานดี มีความ
ปลอดภัย

• บังคับใชขอบังคับบริษัทที่สอดคลองตาม
กม.แรงงาน

• ทบทวนโครงสรางคาจางและสวัสดิการ
 กับตลาดแรงงานใหเหมาะสม แขงขันได
• มีแผนการพัฒนาศักยภาพ
• สรางบรรยากาศการทํางาน
• สรางชองทางการสื่อสารภายในและ
 จัดประชุมพนักงานประจําป
• จัดต้ังแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิ่งแวดลอม

แนวทางการดําเนินงานผูมีสวนไดเสีย

พนักงาน กฎหมายแรงงาน

ขอกําหนดประกันสังคม

มาตรฐานขั้นตน
ที่ตองปฏิบัติ
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ความตองการและ
ความคาดหวัง

• ไดรับสินคาที่มีคุณภาพเหมาะสม
 กับราคา
• สงมอบสินคาตรงเวลา 
• รับบริการที่ซื่อสัตยและเปนธรรม
• บริการหลังการขาย

• ไดรับผลตอบแทนการลงทุนจาก
เงินปนผลที่คุมคา

• ราคาหุนที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น
• ไดรับทราบขาวสารที่สําคัญ ทันเวลา

• ปฏิบัติตามขอตกลงหรือสัญญา
• ชําระเงินตรงเวลา
• ไดรับการสั่งซื้ออยางตอเนื่อง

• ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลง
• ชําระเงินตรงเวลา

• ไมสรางภาระหรือมลภาวะตอชุมชน 
สังคม

• ใชทรัพยากรอยางพอเพียง รักษา
 สิ่งแวดลอม

• ปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ
• ชําระภาษี ถูกตอง ตรงเวลาที่กําหนด

• ทบทวนระบบการขายและบริการเปนระยะ
 เพื่อใหมั่นใจวายังคงตอบสนองความ

ตองการลูกคาไดครบถวน, วัดผลความ
 พึงพอใจลูกคา
• เขาบริการหลังการขายตามเวลาที่ระบุใน

สัญญา

• สรางผลกําไรใหไดตามเปาหมาย, ปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

• แจงขาวสารตามท่ีตลาดหลักทรัพย mai 
กําหนด

• กําหนดขั้นตอนการสั่งซื้อและปฏิบัติตาม
ข้ันตอนอยางเปนธรรม, ส่ือสารในนโยบาย
บริษัทอยางตอเนื่อง

• ตดิตามวัดผลและแจงขอมลูกลับเพ่ือรวมกัน
ปรับปรุงการทํางาน

ปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา

• ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
• ปลูกจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม, 
 สิ่งแวดลอม ใหพนักงานผานกิจกรรมตางๆ

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางการดําเนินงานผูมีสวนไดเสีย

ลูกคา

ผูถือหุน

คูคา

สถาบันการเงิน

ชุมชน/สังคม

รัฐบาล

ใบสั่งซื้อ / สัญญาการ
ซื้อขาย

• กฎหมายมหาชน, พรบ.
หลักทรัพย

• หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี

ใบสั่งซื้อ / สัญญาการ
เปนตัวแทน

สัญญา

เคารพสิทธิมนุษยชน

กฎหมายภาษีอากร, 
ศุลกากร, กรมโรงงาน ฯลฯ

มาตรฐานขั้นตน
ที่ตองปฏิบัติ
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 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางของความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้

SMART BUSINESS - การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
 ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ บริษัทยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สรางความนาเชื่อถือในการบริหาร
จัดการ ดวยยึดหลักการปฏิบัติ ตอผูมีสวนไดเสียกับองคกรทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา และคูแขงทางธุรกิจดวยความเปนธรรม บริษัท
สงเสริมการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม เพื่อกระตุนใหเกิดนวัตกรรม สงเสริมการพัฒนาสินคาและบริการใหดีขึ้น อันเปนการเสริมสรางการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุกข้ันตอน (Business Chain) 
ดูแลผลกระทบจากการกระทําของบริษัทที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอกิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทเพื่อ
หลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพตอสิทธิในทรัพยสินและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม

 1. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในลักษณะท่ีสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับของการแขงขัน ตลอดจนใหความรวมมือกับเจาหนาท่ี
  ของรัฐ
 2. กําหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการปองกันการเขาไปเกี่ยวของหรือสมรูรวมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการแขงขัน
 3. สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันและการแขงขันที่เปนธรรม
 4. สนับสนุนการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะตางๆ ที่สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม
 5. ใสใจตอบริบททางสังคมท่ีอยูแวดลอมบริษัทและไมฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคมเชนความยากจนเพ่ือสราง

ความไดเปรียบในการแขงขันอยางไมเปนธรรม

 สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซคุณคา

 1. กําหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอมไวในนโยบายและขอปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินคา
 2. สนับสนุนใหบริษัทอื่นที่เกี่ยวของยอมรับและปรับใชนโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไมกอใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรม
 3. มีสวนรวมอยางเขมแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทที่ตน

เขาไปเกี่ยวของ
 4. สงเสริมการปฏิบัติตอกันอยางเปนธรรมทั่วทั้งหวงโซคุณคาทุกครั้งที่เปนไปได ทั้งในดานตนทุนและผลตอบแทนในการดําเนินการ

ดานความรับผิดชอบตอสงัคม กลาวคอื เพ่ิมพูนความสามารถในการบรรลวัุตถุประสงคดานความรับผิดชอบตอสงัคมของทุกกิจการ
ในหวงโซคุณคา ไดแก การดําเนินการจัดซื้ออยางเหมาะสม เชน การสรางหลักประกันใหเกิดราคาที่เปนธรรมดวยเวลาสงมอบที่
เพียงพอและสัญญาการคาที่มั่นคง เปนตน

 สงเสริมการเคารพสิทธิในทรัพยสิน

 1. ปฏิบัติการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายในการใชและใหสิทธิใชสอยทรัพยสิน
ตางๆ

 2. ไมเขาไปเก่ียวของกับกิจกรรมใดๆอันเปนการละเมิดทรัพยสิน ไดแก การใชตําแหนงทางการตลาดท่ีเหนือกวาในทางมิชอบ การ
ผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา

 3. ชําระคาการใชหรือไดมาซึ่งทรัพยสินอยางเปนธรรม

 ทั้งนี้ บริษัทเปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผานประธานกรรมการตรวจสอบ 
โดยจัดใหมีกระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแส โดยใหมีการตรวจสอบขอมูลและมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
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 นอกจากนี้ บริษัทยังกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณ
และภาระความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตางๆ เพ่ือประโยชนในการสรางมาตรฐานดานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวใหอยู
บนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริต โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
ทั่วถึงทั้งองคกร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ

SMART BUSINESS - ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
 บริษทัฯ มุงมัน่เปนผูนําการใหบริการ �โซลูชัน่ท่ีย่ังยืน� ของงานระบบวิศวกรรม โดยใชความรูความเชีย่วชาญท่ีมใีนการคดัสรรผลติภณัฑ
และนวัตกรรมท่ีนําหนามาสนองความตองการ เพ่ือยกระดบัคณุภาพและความปลอดภัยในชวิีตของผูบริโภค ดวยสินคาคณุภาพสูง เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย การขายและบริการที่รวดเร็ว ตรงตอเวลา ถูกตอง และคุมคา ถือเปนเครื่องมือในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา และสรางความ
แตกตางและความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนสรางความเชื่อถือและความภักดีตอตราสินคาไดในระยะยาวและเพิ่มคุณคาใหกับบริษัทฯ 
อีกทั้งบริษัทฯ ยังคํานึงถึงความคุมคาตอการลงทุนเพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคาอีกดวย 

 บริษัทฯ พัฒนาความรับผิดชอบตอลูกคาผานข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝายตางๆ ตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 ที่บริษัทฯ ไดรับการตรวจประเมินระบบในเดือนพฤศจิกายน 2560 และผานการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561  
บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผลิตภัณฑท่ียกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยใหแกผูบริโภค จึงใหความใสใจในกระบวนการ
ตางๆ จนสินคาถึงมือผูบริโภค ดังนี้ 

เลือกสรรเปนตัวแทนจําหนาย
มีคุณภาพสูง

HARN

คัดเลือกเทคโนโลยี และแหลง
ผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบตามหวงโซ
อุปทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปรงใส ตรวจ

สอบได มีขอมูลผลิตภัณฑท่ีครบถวนถูกตอง 
สามารถตรวจสอบรายละเอียด

ภาพการรับรองตาม
มาตรฐานสากล

มกีารจัดเก็บรับษาผลคิภัณฑตามมาตรฐาน เพ่ือ
พรอมสงมอบใหกับลูกคา

มีการขายและการตลาดท่ีไมเอารัดเอาเปรียบ
ผูบริโภค มีบริการหลังการขาย มีการติดตอกับ
ลูกคาอยางตอเน่ืองหลังจากสงมอบสินคาแลว

มีกระบวนการรับคํารองเรียนจากลูกคาผานชองทางโทรศัพท 
ผานพนักงานของบริษัทฯ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
โดยฝายบริหารระบบคุณภาพเปนผูรับผิดชอบคํารองเรียน 
เพ่ือทบทวน ตรวจสอบ และแกไข พรอมทั้งหามาตรการเพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดซ้ําจากสาเหตุเดียวกัน

ความพึงพอใจของลูกคารวม 8086

ป 2559ป 2560

 ผลความพึงพอใจของลูกคา ป 2560

 บริษัทฯ กําหนดเปนนโยบายใหทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจําทุกป เพื่อใหบริษัทฯ ไดรับทราบผลงานที่ไดสงมอบ
แกลูกคาในหมวด
 • คุณภาพและความหลากหลายของสินคา 
 • การใหบริการและความรูความเขาใจของวิศวกรขาย 
 • การใหบริการท่ัวไป หรือความคดิเห็นอืน่ใด อันจะทําใหบรษิทัฯ ไดมโีอกาสพัฒนาการบริการและสรางความพึงพอใจแกลูกคาอยาง
สมํ่าเสมอ
 ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
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 บริษัทฯ ไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคารวมถึงขอเสนอแนะตางๆ ไปวิเคราะห เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง สินคาและการ
ใหบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง

SMART BUSINESS - การคนหาและเผยแพรนวตักรรมสูสงัคมและผูมสีวนไดสวนเสยี
 เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการเปน �ผูนําในการใหบริการโซลูชั่นอยางย่ังยืนของงานวิศวกรรมระบบ� บริษัทฯ ทุมเทศึกษาเทคโนโลยี
ใหมๆ เพ่ือใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยสงพนักงานไปอบรมดูงานตางประเทศ และนําความรูประสบการณมาตอยอดพัฒนางานใหมี
ความกาวหนา รวมถึงถายทอดประสบการณและใหการอบรมแกพนักงานอ่ืนๆ ในสายงาน และมุงมั่นในการสรางความสําเร็จรวมกันระหวาง
พนักงานและบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดสงเสริมนวัตกรรมใหเปนสวนหนึ่งของคานิยมองคกร  และเผยแพรนวัตกรรมไปสูสาธารณชน ซึ่งถือ
เปนสวนหน่ึงของความรบัผิดชอบตอสังคม โดยใชชองทางการส่ือสารเผยแพรท่ีหลากหลายไปสูกลุมผูมสีวนไดสวนเสยีรับทราบท้ังทางตรงและ
ทางออมอยางทั่วถึง

 โครงการ �QMakr Factory�

 เกิดจากการเล็งเห็นความจําเปนของการเผยแพรเทคโนโลยีการพิมพสามมิติใหกับสังคม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาความ
สามารถในการแขงขันดานการออกแบบและพัฒนาตนแบบ รวมถึงการพัฒนาใชเทคโนโลยีดานดังกลาวตอประโยชนทางการแพทย บริษัทฯ 
จึงเปดจุดใหบริการการพิมพสามมิติข้ึนมาในสถาบันการศึกษา โดยไดรับความรวมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัดสรรพื้นที่ให 40 ตารางเมตร จนสามารถเริ่มตนใหบริการการพิมพสามมิติดวยเทคโนโลยี FDM (fused deposition modeling) และ DLP 
(Direct Light Projection) ในราคาที่ตํ่ากวาทองตลาด ภายใตโครงการ �QMakr Factory� ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559 จนถึงปจจุบัน ทั้งนี้
ทาง QMakr Factory เปดโอกาสใหนิสิตไดเห็นกระบวนการของการพิมพสามมติ ิพรอมท้ังอธิบายข้ันตอนและเหตผุลเพ่ือใหเกิดความรูพ้ืนฐาน
และความเขาใจ แกนิสิตในวิชา Design Methodology ของภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล โดยผลิตชิน้สวนของหุนยนตดวยการพิมพสามมติ ิและ
ภาควิชาคอมพิวเตอรนั้น นิสิตสามารถพิมพชิ้นงานที่บรรจุแผงวงจรซึ่งเปนสวนประกอบภายในเปนสินคา 

 ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ QMakr Factory มีสวนรวมการสนับสนุนการสรางชิ้นงานตางๆ สําหรับการวิจัยทั้งระดับปริญญาโทและ
เอก เกือบทุกภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร ตลอดจนใหบริการไปยังคณะแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
อีกดวย   

 ปจจุบัน QMakr Factory มีสมาชิกที่เขามาขอรับบริการการพิมพสามมิติประจําเกินกวา 250 คน

 กิจกรรม �QMakr Factory�

 วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ
งานจุฬาฯ วิชาการ �60 �จุฬาฯ เอ็กซโป - จุฬาฯ 100 ป นวัตกรรมคิดทําเพื่อสังคม� ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิง
สุชาดา กีระนันทน นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ อธิการบดีจุฬาฯ และผูบริหารมหาวิทยาลัย เฝาฯ รับเสด็จ ในโอกาสนี้
ผูบริหารของ QMakr Factory ไดมีโอกาสถวายรายงานและทูลเกลาทูลกระหมอมถวายชิ้นงานพิมพสามมิติ
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 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม

 บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยมวัีตถุประสงคในการมุงสรางนวัตกรรมมาเปนเครือ่งมอืบรกิารจดัการอยางเปนระบบ เพ่ือพัฒนาศกัยภาพของ
พนักงานและสรางความยั่งยืนทางธุรกิจตอไป และไดรับรางวัล �องคกรนวัตกรรมยอดเยี่ยม� ประจําป 2560 (Total Innovation Management 
Awards 2017) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 

 งานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดระหวางวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2560 มีผูสนใจเยี่ยมชม QMarkr Factory จํานวน
มาก ผูเขาชมงานจะไดรับความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีดังกลาวไปใชงานในภาคปฏิบัติ

 QMakr Factory เปนโครงการ CSR ของบริษัทฯ มีวัตถุประสงคที่จะแนะนําเทคโนโลยีการพิมพสามมิติเขาสูภาคการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาในระดับอุดมศึกษา เพื่อชวยใหสามารถพัฒนาตนแบบรวมถึงผลิตชิ้นงานพรอมใชไดอยางรวดเร็ว และตลอดระยะเวลา 10 เดือนของ
การจัดกิจกรรมนี้ในคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสามารถผลิตชิ้นงานไดกวา 1,000 ชิ้น    
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SMART PEOPLE - การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความความเคารพตอชีวิตและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนทุกฝาย สงเสริมใหทุกสวนงานของบริษัท
ตองปฏิบัติอยูบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ซึ่งเปนรากฐานของการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1. บริษัทฯ มีแนวทางที่จะสงเสริมและกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไมคํานึง
ถึงความแตกตางในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการ เมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ
หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะ

 2. บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการ
ลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงานเด็ก เปนตน

 3. บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการใหความ เห็นโดยปราศจากการ
แทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานสื่อตางๆ รวมท้ังจัดใหมีชองทางการส่ือสารเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน

  ไดเสียอยางเสรี

SMART PEOPLE - การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของบริษัท ท่ีมีสวนชวยขับเคล่ือนใหองคกรเติบโตอยางย่ังยืน บริษัทฯ 
จึงใหความสําคัญตอการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรมและกําหนดนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสภาพการจางงานท่ี
ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ตามที่ไดกําหนด
เปนพันธกิจไววา �เราเชือ่มัน่ในคณุคา และศกัยภาพของพนักงาน  และมุงมัน่ท่ีจะสรางบรรยากาศการทํางานท่ีมคีวามสุข กระตอืรือลน มคีวามคดิ
ริเริ่ม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหแกทีมงานที่มีความสามารถรอบรู บนหลักการของความถูกตอง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความ
รับผิดชอบอยางมืออาชีพ�” 

 โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
 2.  จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน
 3.  ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
 4.  ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
 5.  การพิจารณาการแตงตั้งและการโยกยาย รวมท้ังการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู 

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเปนเกณฑ
 6.  ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ
 7.  หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสราง

ความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน
 8. พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด
 9.  รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค
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 ดานผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

 บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการข้ึนเพ่ือดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองคกร เพ่ือเปดโอกาสใหพนักงาน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายอยางเต็มที่ เนื่องจากพนักงานมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหมีความเติบโตและมั่นคงจากอดีตจนถึง
ปจจบุนั  นอกจากเงนิเดอืนท่ีพนักงานไดรับแลว บริษทัฯ ยังไดจดัใหมสีวัสดกิารและผลประโยชนอืน่ในรปูแบบตางๆ อยางเปนธรรมและเหมาะสม
ใหแกพนักงานอีกดวย โดยสวัสดิการตางๆ ท่ีบริษัทฯ จัดใหน้ันตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีสามารถแขงขันไดกับบริษัทเอกชนชั้นนําในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน และบริษัทฯ อยูในสถานภาพที่สามารถจะจายได

 ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานท่ีปจจุบันมีอยู ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป ตามผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ผูบริหาร โดยมีหลักเกณฑการวัดผลงานที่ชัดเจน และไดสื่อสารใหพนักงานรับทราบเปาหมายของการปฏิบัติงานแตละป นอกจากนั้นบริษัทฯ 
ยังปรารถนาท่ีจะเห็นพนักงานทุกคนมีความเปนอยูท่ีดี มีสุขภาพสมบูรณ มีหลักประกันท่ีมั่นคงในการทํางาน จึงไดจัดสวัสดิการตางๆ อาทิ
เงนิรางวัลประเภทตางๆ  การประกนัชวิีตและอุบตัเิหต ุกองทุนเงนิทดแทน กองทุนประกันสังคมตามอัตราท่ีกระทรวงแรงงานกําหนดข้ึน กองทุน
สํารองเล้ียงชพี และโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพ่ือใหพนักงานไดมโีอกาสซือ้หุนบรษิทัและรวมเปนเจาของกิจการ
อยางแทจริง เคร่ืองแบบพนักงาน เงินชวยเหลืองานฌาปนกิจศพ งานทองเท่ียวประจําป เพ่ือใหพนักงานไดพักผอน และเปนการสรางความ
สัมพันธอันดีระหวางพนักงาน อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีใหสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากขอกําหนดตามกฎหมาย เชน การตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจําป การรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยนอกเหนือจากอุบัติเหตุในงาน ทุนศึกษาตอระดับปริญญาโท รวมถึงโอกาสในการศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ สวัสดิการตางๆ เหลานี้เปนสิ่งตอบแทนพนักงานที่อุทิศตนตองานอยางมืออาชีพ ทุมเทการทํางานดวยความรู ความสามารถดวย
ความตั้งใจ และทํางานใหเกิดผลงานที่ดีที่สุด

 ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

 บริษัทมีความหวงใยในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และมุงมั่นดําเนินการใหมีมาตรฐานตาม พรบ. ความ
ปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 โดยไดจดัตัง้เปนคณะกรรมการความปลอดภัย ซึง่มกีารประชมุเปนประจาํ
ทุกเดือน  เพื่อรายงานผลการดําเนินงานดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงติดตามแกไขสภาพการ
ทํางานที่ไมปลอดภัย และทบทวน �คูมือความปลอดภัย� รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ใหเปนปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอยางปลอดภัย  

 ในป 2560 ไมพบการเจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางานเกิดขึ้นกับพนักงาน  

 • มกีารจดัอบรมและฝกซอมพ้ืนฐานการดบัเพลงิเบือ้งตน ตลอดจนมกีารวางแผน กําหนดผูรับผิดชอบหนาท่ีอยางชดัเจน เพ่ือใหการ
ปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพในวันจันทรที่ 25 ธันวาคม 2560

 • จดัใหมกีารตรวจสุขภาพประจาํป ในวันพุธท่ี 5 เมษายน 2560 โดยมพีนักงานท่ีอยูในเกณฑตองรับการตรวจสุขภาพท้ังหมดจาํนวน 
212 คน เขารับการตรวจจริง 212 คน คิดเปน 100%
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 ดานพัฒนาบุคลากร

 บรษิทัฯ ใหความสาํคญัตอการพัฒนาบคุลากร  ซึง่ถือเปนปจจยัสําคญัของการดาํเนินงานใหประสบความสําเร็จ  บริษทัฯ จงึมนีโยบาย
ในการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร โดยนําคานิยมองคกรมาเปนกรอบในการฝกอบรม
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 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีไดวางไวในป 2560 อยางครบถวนครอบคลุมในทุกระดับ นอกจากการเพ่ิม
ทักษะที่จําเปนในงานแลว บริษัทฯ ยังสงเสริมใหมีกิจกรรมอื่นๆ อันจะสรางความสัมพันธที่ดี การรวมแรงรวมใจระหวางพนักงานอีกดวย  
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 การฝกอบรมและพัฒนา

 บรษิทัฯ มุงมัน่พัฒนาและเตรียมความพรอมในดานการพัฒนาบคุลากรตัง้แตพนักงานเขาใหม ในการสรางความพรอมท้ังทักษะ ความรู
และความฉลาดทางอารมณ ทุกคนจะตองผานหลกัสตูร �EQ ศลิปะการจดัการอารมณเพ่ือชวิีตและการทํางานอยางมปีระสิทธิภาพ� ท้ังน้ีบริษทัฯ 
ยังใหความสําคญักับการขายและบริการซึง่เปนหัวใจหลักของธุรกิจ โดยมกีารฝกอบรมพฒันาสาํหรับพนักงานขายและบริการ เปนการฝกอบรม
เพ่ือปรบัเปล่ียนทัศนคตใินงานขาย ใหมจีติใจรกังานบรกิาร มคีวามกระตอืรือรนกับงานขาย มศีลิปะการพูดและการเจรจาตอรองซึง่เปนกุญแจ
สําคัญในการสรางความเชื่อมั่นในตนเองตอการนําเสนอสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหตรงกับความตองการของลูกคา รวมถึงสามารถให
คําแนะนําและแกไขปญหาอยางมืออาชีพ สรางความประทับใจใหกับลูกคา เพื่อใหการบริหารงานสําเร็จตามวิสัยทัศนบริษัท �เปนผูนําในการ
ใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรม� บริษัทฯ จึงตองศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ซึ่งสวนใหญจําเปนตองเดินทางไป
ตางประเทศ เพื่อศึกษาดูงาน และเขารับการอบรมในตางประเทศ เพื่อนําความรู ประสบการณ มาตอยอด พัฒนางานใหมีความกาวหนา 

คาเฉลี่ยจํานวนชั่วโมงการฝกอบรม รวม
25 ชั่วโมง / คน / ป

คาใชจายในการอบรม / ศึกษาดูงาน
ในประเทศ 1,227,800 บาท
ตางประเทศ 3,560,000 บาท

จํานวนพนักงานที่เขาอบรม
240 คน 
คิดเปน 100% ของพนักงานทั้งหมด

ชาย 138 คน
หญิง 102 คน
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 การสื่อสารกับพนักงาน  

 บรษิทัฯ ใหความสาํคญัในการส่ือสารกับพนักงาน เพ่ือใหพนักงานไดรบัทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบตังิาน และขอมลูตาง ๆ  ในการ
ทํางานใหเปนทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารกับพนักงานตามความสําคัญของเรื่องที่จะสื่อสาร ดังนี้

 • การประชุมใหญพนักงานประจําป วันท่ี 4 มีนาคม 2560 เพ่ือเปนโอกาสใหผูบริหารระดับสูงไดถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และ
กลยุทธในแตละปใหแกพนักงานทุกระดับในองคกร  

 • การประเมินผล ความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอการทํางาน  เพราะบริษัทฯ เชื่อวาการสรางความ
มั่นคงในอาชีพของพนักงาน การดูแลใหมีชีวิตในการทํางานที่ดี มีสุขภาพดี มีความสุข เปนสวนหนึ่งในการสรางประสิทธิภาพใน
การทํางาน  ในป 2560 มีพนักงานตอบแบบประเมินผล จํานวน 144 คนจากพนักงานทั้งหมด 238 คน คิดเปน 60.50% สรุปผล
การประเมินป 2560 เทากับ 81% เทียบกับป 2559 เทากับ 65% สูงขึ้น 16%

 • LINE ADD เปนชองทางใหมที่สื่อสารไดรวดเร็ว นอกเหนือจากการสื่อสารผานระบบอีเมล การประกาศบน Intranet หรือเวปไซต
  ของบริษัท

SMART ENVIRONMENT - การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
 บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตการคัดเลือกผลิตภัณฑท่ีไมทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาตแิละเปนมติรส่ิงแวดลอม การปฏิบติัอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบยีบท่ีออกโดยหนวยงานกํากับ
ดแูล  การลดเศษวัสดใุนขบวนการทํางาน การรกัษาสิง่แวดลอมและการประหยัดพลังงานในสถานท่ีทํางาน โดยกําหนดมาตรการในการใชเคร่ือง
ปรับอากาศ ไฟแสงสวาง เครื่องคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของการใชงาน เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย และสรางจิตสํานึกใน
การประหยัดพลังงานอยางย่ังยืน เพ่ือประโยชนสวนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล ในป 2560 บริษทัฯ ใหความสําคญั
ของการลดการใชกระดาษจากกระบวนการทํางาน จึงกําหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

แนวทางหลักการ

1. ใชระบบการสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสทาง Gmail/Outlook
2. การจัดเก็บเอกสาร แบบฟอรมโดยใช Data Center

RE-DUCE
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 โดยทุกกิจกรรมดําเนินการสําเร็จ 100% ในป 2560 และกําหนดใหเปนโครงการที่ปฏิบัติตอเนื่องในปตอไป

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process)
การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

 บริษทัฯ มจีติสํานึกถึงบทบาทหนาท่ีการเปนสมาชกิท่ีดีตอสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของชมุชนและสงัคมท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาสภาพแวดลอม  และสงเสริมพนักงานบริษทัใหรวมตวักันเพ่ือจดักิจกรรมเพ่ือสังคม เชน โรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร  สถานเดก็กําพรา  
สถานคนพิการ เพื่อเปนการตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาสในงบประมาณที่เหมาะสม

 1) โครงการ �สานฝน...ปนสุข� เพ่ือสงมอบอุปกรณทางการศกึษาและกีฬา และจดัเล้ียงอาหารเดก็นักเรยีนใหแกโรงเรยีนท่ีขาดแคลน 
ในป 2560 บริษัทฯ ไดเลือกโรงเรียนบานหัวถนน ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยจัดกิจกรรมในวันศุกรที่ 30 มิถุนายน 2560 
เวลา 10.30 - 14.00 น.

แนวทางหลักการ

3. การประชุมโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส e-meeting
4. กําหนดการพิมพเปนแบบ Economy Mode
5. ลดขนาดของแบบฟอรมจาก A4 เปน A5
6. เปลี่ยนแบบสอบถามจากกระดาษเปนออนไลน โดยใช Google Form
7. ลดการแจกเอกสารการอบรม โดยใชชองทางอิเล็กทรอนิกสทดแทน

ใชกระดาษ ที่ใชแลวหนาเดียวนํากลับมาใชใหม

จดัใหมถัีงขยะแยกประเภท คอื ขยะท่ัวไป กระดาษท่ีใชงานแลว ขวด/พลาสตกิ และเพ่ิมมลูคา
จากการจําหนายขยะประเภทกระดาษ ขวด พลาสติก

RE-DUCE

RE-USE

RE-CYCLE
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 2) วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ ไดมอบอปุกรณชดุเคร่ืองทําความเย็นเพ่ือการศกึษาจาํนวน 7 ชดุ ใหกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปทุมธานี ประกอบ
ดวย ชุดคอนเดนซิ่งยูนิต ชุดคอยลเย็น และอุปกรณทําความเย็น ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเปนครั้งที่ 4

การตอตานการทุจริต
 การทุจริต (Fraud) หมายความถึง การกระทําผิดตอบริษัท ใน 3 ลักษณะดังตอไปนี้

 1) การยักยอกทรัพย (Asset Misappropriation) คือ การลักทรัพยฉอโกง เบียดบัง หรือใชประโยชนจากทรัพยากรของบริษัท เพ่ือ
ประโยชนสวนตน

 2) การคอรรัปชัน่ (Corruption) คอื การกระทําใดๆ ไมวาจะเปนการนําเสนอ การใหคาํมัน่สัญญา การขอ การเรยีกรอง การใหหรอืการ
รับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด กับเจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในภาครัฐและเอกชน ไมวาทางตรงหรือทางออม เพื่อ
ใหบคุคลดงักลาวปฏิบติัหรือละเวนการปฏิบตัหินาท่ี เพ่ือใหไดมาหรือรักษาไวซึง่ผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนธรรมทางธุรกิจ  ยกเวน
กรณีที่กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือจารีตทางการคาใหกระทําได  

 3) การตกแตงบัญชี (Falsifying financial statements) คือ การละเวนในการใหขอมูล หรือเจตนาใหขอมูลเท็จในการรายงานสถานะ
การเงินของบริษัท 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต การฉอโกง การหาผลประโยชนสวนตัวจากบริษัท จึงไดกําหนด นโยบายการตอตานทุจริต 
และแนวปฏิบัติในการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อปองกันการทุจริต และเปนแนวทางใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองถือปฏิบัติ 
และหลกีเล่ียงการกระทําอันมชิอบ โดยใหมกีารสอบทานการปฏิบตัติามนโยบายดงักลาวอยางสมํา่เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ
และขอกําหนดในการดาํเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบยีบ ขอบงัคบั และขอกําหนดทางกฎหมาย โดยมแีนวทาง
ปฏิบัติดังนี้

 1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองการทุจริต
  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตลอดจนไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตที่เกี่ยวของกับบริษัท

 2) ไมกระทําหรือสนับสนุนการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมท้ังควบคุมใหการบริจาค การใหของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจการ
ตางๆ มีความโปรงใส และไมมีเจตนาเพื่อโนมนาวใหเจาหนาที่ภาครัฐหรือเอกชนดําเนินการไมเหมาะสม

 3) จดัใหมรีะบบการควบคมุภายใน การบรหิารความเส่ียง รวมถึงการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมปีระสทิธิผล เพ่ือปองกันการ
ประพฤติมิชอบตางๆ
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 4) เสริมสรางใหพนักงาน คูสัญญา และคูคา ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และการตอตานการทุจริต 

 5) ใหความรูดานการตอตานการทุจริตแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือสงเสริมความซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเร่ืองการตอตานการทุจริตใหแกพนักงานใหม ภายใน 90 วัน นับจาก

  วันเขาทํางาน 

 6) ตระหนักถึงความสําคญัในการเผยแพรใหความรู และทําความเขาใจกับบคุคลอ่ืนท่ีตองปฏิบตัหินาท่ีท่ีเก่ียวของกับบรษิทั หรอือาจ
เกิดผลกระทบตอบริษัท ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการทุจริต 

 7) จัดใหมีแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือมิใหเกิดชองทางทุจริต 
หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเก่ียวของอื่น ตลอดจนเพ่ือใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
โดยใหหลีกเล่ียงการรับของขวัญ และ/หรือ ของกํานัล ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยจากผูท่ีเก่ียวของทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผูอื่น 
ซึ่งอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท ตลอดจนการหลีกเลี่ยงการรับเล้ียงจากผูท่ีเก่ียวของทางธุรกิจกับ
บริษัทหรือจากผูอื่น ซึ่งอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท

 8) จัดใหมีชองทางการส่ือสารสําหรับแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจง หรือรายงานเหตุการณทุจริต หรือ
เหตกุารณท่ีนาสงสัยวาจะมกีารทุจริตไดในชองตามท่ีกําหนดในประกาศของบริษทั โดยมกีารกําหนดรายละเอียดความผิด สถานะ
ความผิด และมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย

 9) ใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจงเรื่องการทุจริตเก่ียวกับบริษัท โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือ
  ผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต

มาตราการการรองเรียนและแจงเบาะแส
 บริษทัฯไดจดัใหมชีองทางในการรองเรยีน ขอคดิเห็น ขอเสนอแนะ และการแจงเบาะแส ซึง่ครอบคลุมกระบวนการรบัเร่ืองราวรองเรียน 
การตรวจสอบขอเท็จจรงิ และการสรปุผล รวมท้ังการใหความคุมครองผูแจงและบคุคลท่ีเก่ียวของ หรอืผูมสีวนไดสวนเสยีท่ีไดรับผลกระทบหรือ
มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือการปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยว
กับการทําผิดจรรยาบรรณ การทําผิดกฎหมาย รวมทั้งพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต บริษัทฯสงเสริมใหผูแจงเรื่องรองเรียนหรือเบาะแส

 ท้ังน้ีผูแจงเร่ืองรองเรยีนสามารถแจงเร่ืองราวหรือเบาะแส โดยระบเุอกสารใหชดัเจนวาเปน �เอกสารลับ� เรียนประธานกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางชองทางตอไปนี้

 • จดหมาย เรียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
    เลขที่ 19/18-19 RCA Block A ถนนพระราม 9  
    แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 • อีเมล     chairac@harn.co.th

 ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูรับเร่ืองโดยตรง โดยผูแจงเบาะแสไมจําเปนตองระบุชื่อตนเองหากมีความประสงคจะไมเปดเผย
ผูเแจงเรื่องรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมและเปนธรรมจากบริษัทฯ เชน ไมมีการเปลี่ยน
ตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง หรือ การกระทําอื่นใดที่ไมเปนธรรมบริษัทฯ จะเก็บเรื่อง
ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ  เวนแตที่จําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฏหมาย
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 บคุคลท่ีเก่ียวของท่ีไดรับทราบเรือ่งหรือขอมลูท่ีเก่ียวของกับเรือ่งรองเรียน จะตองรักษาขอมลูใหเปนความลับ และไมเปดเผยตอบคุคล
อ่ืน เวนแตเมือ่จาํเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฏหมาย หากมกีารจงใจ ฝาฝนนําขอมลูออกไปเปดเผย บรษิทัฯจะดาํเนินการลงโทษตาม
ระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฏหมาย แลวแตกรณี

การดําเนินงานในป 2560
 วันที่ 21 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ไดประกาศเจตนารมยเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และไดสื่อสาร 
“นโยบายการตอตานทุจริตไปยังคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และคูคาทางธุรกิจ  และอยูระหวางการทบทวนระบบควบคุมภายในเพื่อ
เตรียมรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในแผนงานที่กําหนด
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 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในท่ีฝายบริหารจดัใหมข้ึีน เพ่ือใหมัน่ใจไดวาบริษทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในและการตดิตามดแูลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย
วัตถุประสงค กฎหมายและขอกําหนดท่ีสอดคลองกับแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ก.ล.ต.) และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีการเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัท (แบบ 56-2)

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ือง รวมถึงการพิจารณาผลการ
ตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผล
การปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจํารายไตรมาส

การควบคุมภายในและการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง16
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1. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
 ในป 2560 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีเก่ียวของกันหลายรายการ ซึ่งการทํารายการดังกลาวมีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกําหนดราคาของทํารายการตางๆ ที่เปนราคา
ตลาดหรือราคายตุธิรรมเทียบเคยีงไดกับการทํารายการกับบคุคลภายนอกอ่ืน และสําหรบัรายการลูกหน้ีผลประโยชนพนักงานไดอางองิกับการ
ประเมินมูลคาผลประโยชนพนักงานของนักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuary) ซึ่งการทํารายการระหวางกันตางๆ ที่ผานมาลวนมีความสมเหตุ
สมผลและมีราคาที่ยุติธรรม 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวามีความจําเปนและสมเหตุสมผล ตลอดจน
เปนประโยชนตอบริษัทฯ

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่่่่ 15 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการ
ระหวางกันของบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต อาทิ 
ผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เปนตน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบงัคบัประกาศคาํสัง่หรอืขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยท่ีเก่ียวของในเรือ่งดงักลาว รวมถึงการปฏิบตัติามขอกําหนดท่ีเก่ียวกับการ
เปดเผยขอมลูการทํารายการเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ ตามมาตรฐานการบญัชท่ีีกําหนดโดยสภาวิชาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถัมภ ท้ังน้ี ผูท่ีอาจมี
ความขัดแยง ทางผลประโยชน หรือมสีวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมสีวนรวมหรอืไมมสิีทธิออกเส่ียงในการอนุมตัริายการดงักลาวได

 ในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดใหตองไดรับอนุมตักิารเขาทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการบริษทั หรอืท่ีประชมุผูถือหุนของบริษทัฯ  
บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณา และใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนในการทํารายการและความ
สมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ 

 ทั้งนี้ การทํารายการระหวางกันที่เปนรายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป และการทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคา
ทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ใหมีหลักการดังนี้

 การทํารายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป 

 การทํารายการท่ีเปนรายการทางการคาท่ีมเีงือ่นไขการคาท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนระหวางบริษทัฯ กับ บคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน 
มสีวนไดเสีย หรืออาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษทัฯไดกําหนดกรอบการทํารายการดงักลาว  ซึง่ไดถูกพิจารณาและใหความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผานการพิจารณาอนุมัติเปนหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเมื่อมีการทําธุรกรรมดังกลาว
ฝายจัดการของบริษัทฯ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมได  โดยทําธุรกรรมในรายการดังกลาวจะตองมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่
วิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดยีวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมสีถานะเปนกรรมการ 
ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของ (Arm�s Length Basis) และจะตองเปนรายการทางการคาที่บริษัทฯ กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือ
เปนรายการทางการคาซึ่งบริษัทที่อยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทําเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เปน
ธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการคา ดังตอไปนี้

รายการระหวางกัน17
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 1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดรับหรือใหกับบุคคลทั่วไป 
 2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลทั่วไป
 3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษัทฯ ใหกับบุคคลทั่วไป 

 ท้ังน้ี เมื่อมีการทําธุรกรรมท่ีมีขอตกลงทางการคาท่ีเปน Arm�s Length Basis ใดๆ ดังกลาวขางตน ฝายจัดการของบริษัทฯ จะเปน
ผูพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากท่ีฝายจัดการพิจารณาอนุมัติแลว จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือ
รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ  ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบวา มีการดําเนินการที่ไม
เปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันดําเนินการเพื่อหาทางแกไขตอไป

 การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ

 การทํารายการทางการคาท่ีไมเปนเงือ่นไขการคาท่ัวไป  หรอืการทําธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางบรษัิทฯ กับ บคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแยง
ทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะตองเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา
และใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมในการเขาทํารายการ ตลอดจนความเหมาะสมดานราคาและเงื่อนไขในการเขาทํา
รายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
ผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ี
อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะใหผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวมหรือไมมีสิทธิออกเสี่ยงในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ดังกลาว 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แบบ
แสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจําป

3. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
 บริษทัฯ คาดวารายการระหวางกันท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกตขิองบริษทัฯ   เชน การเชาพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใช
เปนท่ีตัง้สํานักงาน  และ การเชาอาคารคลังสินคา  รวมถึงสิทธิเรยีกรองในภาระผกูพันผลประโยชนพนักงานจะยังคงมอียูตอไป สําหรบัรายการ
ระหวางกันท่ียังคงมีตอไป หรืออาจเกิดข้ึนใหมในอนาคตจะมีการกําหนดนโยบายการคิดราคาระหวางกันอยางชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไข
ตลาดที่เหมาะสม เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน รวมทั้งคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานและใหความเห็นตอรายการระหวางกันท่ีเปนรายการธุรกิจปกตหิรือสนับสนุนธุรกิจปกตเิปนรายไตรมาส

 ท้ังน้ี รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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1. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
 ในป 2560 บริษัทมีรายไดเติบโตอยางกาวกระโดดเกือบเทาตัวจากหนวยธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึนจากการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดจาก
บริษทั ชลิแมทช จาํกัด และบริษทั ควิ ทู เอส จาํกัด ในวันท่ี 29 พฤศจกิายน 2559 โดยการออกหุนเพ่ิมทุนมลูคารวม 675.36 ลานบาท ตามสัดสวน 
swap ratio 0.67 เพ่ือแลกกับสินทรัพยสุทธิท่ีระบไุดของท้ัง 2 บริษทั จาํนวน 340.69 ลานบาท เกิดคาความนิยมเปนจาํนวนเงนิ 334.67 ลานบาท
ภายหลังการซือ้และรับโอนกิจการท้ังหมดไดจดทะเบยีนเปลีย่นชือ่จากบริษทั ไฟรวิคเตอร จาํกัด (มหาชน) เปน บริษทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลูชัน่ส
จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนายและติดตั้งผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและ
ปรับอากาศ ออกแบบและตดิตัง้ระบบดบัเพลิงโครงการอุตสาหกรรม ปโตรเคมคิลัและโรงไฟฟา และการใหบริการโซลชูัน่ดานวิศวกรรมสําหรบั
ระบบทําความเย็น และ ระบบการพิมพดิจิทัล

2. คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการจากงบการเงินของบริษัทฯ
 2.1 คําอธิบายภาพรวมผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรจากงบการเงินของบริษัทฯ 

คําอธิบายและการวิเคราะห
ของฝายจัดการ (MD&A)18

 ผลการดําเนินงานสําหรับป 2558 - 2560
• • รายไดจากการขายและบริการ

รายไดจากการขายและบริการ            
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ 579.54 44.56      546.09         82.40       525.96         90.23 
2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 86.18 6.63        48.53           7.32         41.58           7.13 
3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น 312.51 24.03        23.97           3.62                -                  -   
4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 307.74 23.66        26.93           4.06                -                  -   
รวมรายไดจากการขายและบริการ 1,285.97 98.88     645.52         97.40      567.54         97.36 
รายไดอื่น 1) 14.73 1.12        17.20           2.60         15.41           2.64 
รายไดรวม  1,300.70 100.00     662.72       100.00      582.95       100.00 

หมายเหตุ : 1) รายไดอื่น ประกอบดวยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยในความตองการของตลาด ดอกเบ้ียรับ รายไดเงินปนผล และกําไร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม

ประเภทคาใชจาย ป 2560

ลานบาท ลานบาท ลานบาทรอยละ รอยละ รอยละ

ป 2559 ป 2558
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 รายไดจากการขายและบริการของหาญฯ ประกอบดวย รายไดจากผลิตภัณฑระบบดบัเพลิงและโครงการในสดัสวน 44.56% ผลติภัณฑ
ระบบสุขาภิบาลและปรบัอากาศในสัดสวน 6.63%  ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในสัดสวน 24.03% ผลิตภัณฑระบบการพิมพดจิทัิลในสัดสวน 
23.66% และรายไดอื่น 1.12% โดยมีรายไดรวมสําหรับป 2558 - 2560 จํานวน 582.95 ลานบาท 662.72 ลานบาท และ 1,300.70 ลานบาท 
ตามลําดบั ภายหลังจากการซือ้และรับโอนกิจการท้ังหมด หาญ ฯ ไดลดความเส่ียงจากการพ่ึงพารายไดในผลิตภัณฑระบบดบัเพลิงและโครงการ 
จากสัดสวน 90.22% ในป 2558 และ 82.40% ในป 2559 เหลือเพียง 44.56% ของรายไดรวม

โครงสรางรายได ป 2560
ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี

โครงสรางรายได ป 2559
ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี

สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม

ประเภทตนทุน ป 2560

ลานบาท ลานบาท ลานบาทรอยละ รอยละ รอยละ

ป 2559 ป 2558

ตนทุนจากการขายและบริการ            
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ 436.95 75.40      419.86         76.88       396.68         75.41 
2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 63.92 74.17        34.18         70.43         29.11         70.01 
3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น 216.28 69.21        16.50         68.84                -                  -   
4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 187.89 61.05        17.07         63.39                -                  -   
รวมตนทุนจากการขายและบริการ 905.04 70.38     487.61         75.54      425.79  75.02
กําไรขั้นตน 380.93 29.62     157.91         24.46      141.75  24.98

รายไดอื่น 1.12% รายไดอื่น 2.60%

HARN

1,300.70
HARN

662.72
ผลิตภัณฑ

ระบบดับเพลิง
และงานโครงการ

ติดตั้งระบบดับเพลิง
44.56% ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง

และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
82.40%

ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล

6.63%

ผลิตภัณฑระบบ
ทําความเย็น
24.03%

ผลิตภัณฑระบบ
ทําความเย็น
3.62%

ผลิตภัณฑ
ระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล
7.32%

ผลิตภัณฑระบบ
การพิมพดิจิทัล
23.66%

ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
4.06%

• • ตนทุนขายและบริการ
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม

ประเภทคาใชจาย ป 2560

ลานบาท ลานบาท ลานบาทรอยละ รอยละ รอยละ

ป 2559 ป 2558

 สําหรับตนทุนขายและบริการที่สําคัญ คือ ตนทุนคาสินคาและคาแรงในการติดตั้งอุปกรณ โดยสําหรับป 2558 - 2560 หาญฯ มีตนทุน
ขายและบริการจํานวนทั้งสิ้น 425.79 ลานบาท 487.61 ลานบาท และ 905.04 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 75.02, 75.54 และ 70.38 
ของรายไดจากการขายและบริการ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับ 24.98% และ 24.46% และ 29.62% ตามลําดับ ในป 2560 มีอัตรากําไร
ข้ันตนเพ่ิมข้ึนมากกวาป 2559 เปนผลมาจากตนทุนในการนําเขาสินคาลดลงจากคาเงินบาทท่ีแข็งคาเมื่อเปรียบเทียบเทียบกับเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา และเงินปอนดสเตอลิง ในป 2560 ซึ่งกวา 3 ใน 4 ของยอดการนําเขาสินคาไดตกลงสั่งซื้อและชําระเงิน (Denominated) เปนเงิน
ตรา 2 สกุลนี้ อีกทั้งหาญฯ มีนโยบายการปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ทําใหมีกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งแสดงรวมอยูในรายไดอื่น

• • คาใชจายในการขาย

 คาใชจายในการขายของหาญฯ ในป 2558 - 2560 มีจํานวน 34.39 ลานบาท 36.62 ลานบาท และ 89.37 ลานบาท ตามลําดับ ในป 
2560 อัตราคาใชจายในการขายคิดเปนรอยละ 6.87 เพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่มีอัตราเทากับรอยละ 5.53 ของรายได สาเหตุหลักเปนผลมาจาก
คาใชจายท่ีเก่ียวกับเงินเดือนและผลตอบแทนพนักงานขายท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางดานธุรกิจ จากการลงทุนทางดานโครงสราง
พื้นฐานของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้น

• • คาใชจายในการบริหาร

 คาใชจายในการบรหิารของหาญฯ สาํหรับป 2558 - 2560 มีจํานวน 66.15 ลานบาท 87.75 ลานบาท และ 145.16 ลานบาท ตามลาํดบั 
สําหรับป 2560 คาใชจายในบริหารของหาญฯ เปนสัดสวนรอยละ 11.16 ลดลงจากป 2559 และ 2558 ที่มีจํานวนอยูที่รอยละ 13.24 และ
ป 2558 รอยละ 11.35 ของรายไดรวมตามลําดับ

      คาใชจายในการบริหาร เปนคาใชจายท่ีเก่ียวของกับเงนิเดอืนและผลตอบแทนในสวนงานสนับสนุน ผูบริหารและคณะกรรมการบริษทั 
คาเชาอาคารสํานักงานและคลังสินคา คาเส่ือมราคาและคาสาธารณูปโภคตางๆ นอกจากน้ียังมีคาใชจายท่ีไมเปนตัวเงินอันเก่ียวกับการตัด
จาํหนายความสัมพันธลูกคาและคาเส่ือมราคาสินทรัพยถาวรสวนเพ่ิมท่ีเกิดจากการประเมนิมลูคายุตธิรรมของสินทรัพยถาวรซึง่ไดมาจากการ
ซือ้และรบัโอนกิจการท้ังหมด ท้ังน้ีเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึง่ถือเปนคาใชจายทางบญัชแีตไมตองจายเปน
เงินสดออกไป (Non-Cash Items)

      สําหรับคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการซือ้และรับโอนกิจการท้ังหมด เชน คาท่ีปรกึษาทางการเงนิ คาท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระ คาตรวจสอบ
บัญชีกรณีพิเศษ (Due Diligences) คาท่ีปรึกษากฎหมาย และคาธรรมเนียมผูประเมินราคา ไดบันทึกเปนคาใชจายในการบริหารสําหรับ
ป 2559 ทั้งหมด

คาใชจายในการขายและบริหาร            
คาใชจายในการขาย 89.37 6.87        36.62           5.53         34.39           5.90 
คาใชจายในการบริหาร 145.16 11.16        87.75         13.24         66.15         11.35 
รวมคาใชจายขายและบริหาร 234.53 18.03     124.37         18.77      100.54         17.25 
รายไดรวม 1,300.70      100.00      662.72       100.00      582.95       100.00 

 คาใชจายในการขายและบริหาร
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 • กําไรสุทธิ

 หาญฯ มีกําไรสุทธิเบ็ดเสร็จสําหรับป 2558- 2560 มีจํานวน 43.77 ลานบาท 45.48 ลานบาท และ 129.64 ลานบาท ตามลําดับ โดย
หาญฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 7.51 รอยละ 6.86 และรอยละ 9.97 จากรายไดรวมในปนั้น

 • กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA)

 หาญฯ มีกําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) สําหรับป 2558 - 2560 จํานวน 60.93 
ลานบาท 57.86 ลานบาท และ 192.06 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 10.45 รอยละ 8.73 และรอยละ 14.77 ตามลําดับ เนื่องจากรายได
ในการขายและบริการท้ังจากธุรกิจเดิมและรายไดของหนวยธุรกิจใหม ท่ีซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 มีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง รวมทั้งการบริหารจัดการคาใชจายในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นของ EBITDA เทากับ
รอยละ 231.94 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559

 2.2 ความสามารถในการบริหารทรัพยสินจากงบของบริษัทฯ

 การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2559 และ 2560

 หาญฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 จํานวน 569.01 ลานบาท 1,379.85 ลานบาท และ 1,457.34 ลานบาท
ตามลําดับ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสวนประกอบของสินทรัพยที่สําคัญ ไดแก เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวคิดเปนรอยละ 16.54 ลูกหนี้
การคา ลูกหนี้อื่น และมูลคางานที่ยังไมไดเรียกเก็บคิดเปนรอยละ 21.00 สินคาคงเหลือคิดเปนรอยละ19.99  ที่ดินและอุปกรณคิดเปนรอยละ 
10.32 และคาความนิยมคิดเปนรอยละ 22.96 และความสัมพันธกับลูกคาท่ีถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนอีกประเภทหน่ึง คิดเปนรอยละ 6.04
ท้ังคาความนิยมและความสัมพันธลกูคาไดผานการทดสอบการดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิแลว เปนตน นอกจากน้ี ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหซื้อท่ีดินขนาด 5 - 0 - 90 ไร เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 114.95 ลานบาท ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลดอกไม (สําโรง
ฝงเหนือ) อําเภอประเวศ (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เพื่อ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินคาแบบรวมศูนย และไดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแลว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษี (EBT) 161.13 12.39 50.74  7.66 56.61  9.71
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย - ปกติ 13.79 1.06 5.52 0.83 4.32 0.74
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย - สวนเพิ่มจากวัดมูลคา
ยุติธรรม 2.24 0.17 0.28 0.04 - -
คาตัดจําหนายความสัมพันธลูกคา - จากการวัดมูลคายุติธรรม 14.90 1.15 1.32 0.20 - -
กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา 
และคาตัดจําหนาย (EBTDA) 192.06 14.77 57.86 8.73 60.93 10.45
รายไดรวม 1,300.70  100.00 662.72  100.00 582.95  100.00

สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม

EBIT และ EBITDA ป 2560

ลานบาท ลานบาท ลานบาทรอยละ รอยละ รอยละ

ป 2559 ป 2558
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หาญฯ มีลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ แยกตามสายผลิตภัณฑ 3 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑ
ระบบดับเพลิง โครงการ สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล มีอัตราการ
หมุนเวียนลูกหนี้เทากับ 71.80 วัน 86.56 วัน และ 66.47 วันตามลําดับ และเมื่อเฉลี่ยของทั้งหมดจะไดอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้เทากับ 77.97 
วัน เพิ่มขึ้นจาก 68.17 วัน ในป 2559 และ 77.49 วันในป 2558 สําหรับอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้ของสองกลุมผลิตภัณฑที่เพิ่งไดรับโอนมาจาก
การซื้อและรับโอนกิจการปลายป 2559 คํานวณจากยอดขายของแตละผลิตภัณฑเสมือนวามีการซื้อและรับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแตตนป

 ลูกหนี้การคา

*AR turnover คํานวณรวมรายไดจากการขายทั้งปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้การคา ป 2560

ลานบาท ลานบาท ลานบาทTurn over 
(days)

Turn over 
(days)

Turn over 
(days)

ป 2559 ป 2558

ลูกหนี้การคาแยกตามประเภทธุรกิจ            
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ 137.36 71.80 124.54       73.03     113.41       77.49 
2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น* 70.72 86.57 77.51       74.95               -     n/a 
3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล* 54.81 66.48 57.28       52.52               -     n/a 
รวมลูกหนี้การคาแยกตามประเภทธุรกิจ* 262.89 74.12 259.33       68.17    113.41       77.49 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,379.85 ลานบาท เติบโตอยางกาวกระโดดจากการซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด โดยมีองคประกอบของสินทรัพยประกอบดวย เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
คดิเปนสัดสวนรอยละ 21.82 ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอืน่และมลูคางานท่ียังไมไดเรียกเก็บรอยละ 23.08 สินคาคงเหลอืรอยละ 17.22 อปุกรณรอยละ 
2.85 สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการซึ่งผานการทดสอบการดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว ไดแก 
ความสัมพันธกับลูกคา รอยละ 7.46 และคาความนิยม รอยละ 24.25 ของสินทรัพยรวม แมวาการซื้อและรับโอนกิจการในครั้งนี้จะไมสามารถ
นับรวมรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ตั้งแตตนป 2559 จนถึงวันรับโอนกิจการได แตหาญฯ ไดรับ
โอนสินทรัพยอันไดมาจากการประกอบธุรกิจทั้งหมดของทั้งสองบริษัทอยางครบถวน อาทิ เงินสด (รวมเงินฝากที่ใชเปนหลักประกันธนาคาร) 
จํานวน 44.33 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 166.93 ลานบาท และสินคาคงเหลือจํานวน 117.21 ลานบาท เปนตน อันเปนเหตุ
ใหสินทรัพยรวมเติบโตขึ้น 810.85 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 142.50 เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้การคา ป 2560

ลานบาท ลานบาท ลานบาทรอยละ รอยละ รอยละ

ป 2559 ป 2558

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น            
ลูกหนี้การคา 262.89 95.65 259.33  94.66  113.41  93.30 
ลูกหนี้อื่น 16.24 5.91 20.03  7.31  11.08  9.11 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4.29) (1.56) (5.41) (1.97) (2.93) (2.41)
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 274.84 100.00  273.95  100.00  121.56  100.00 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หาญฯ มีสินคาคงเหลือแยกตามสายผลิตภัณฑ 3 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง โครงการ  
สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล มีอัตราการหมุนเวียนสินคา (ไมนับรวม
รายการสินคาระหวางทาง และกอนหักคาเผื่อมูลคาสินคาที่ลดลง) เทากับ 88.58 วัน 107.25 วัน และ 81.89 วันตามลําดับ และเมื่อเฉลี่ยของ
ท้ังหมดจะไดอตัราการหมนุเวียนสินคาในป 2560 เทากับ 96.89 วัน เพ่ิมข้ึนจากป 2559 เทากับ 85.39 วัน ตองสํารองสินคาใหเพียงพอตอความ
ตองการของลูกคา ทั้งนี้ หาญฯ ไดคํานึงตนทุนเสียโอกาส ตนทุนการเก็บรักษาและความเสี่ยงจากสินคาเสื่อมสภาพลาสมัยในทุกมิติประกอบ
กัน สําหรับอัตราการหมุนเวียนสินคาของสองกลุมผลิตภัณฑท่ีเพ่ิงไดรับโอนมาจากการซื้อและรับโอนกิจการปลายป 2559 คํานวณจากยอด
ตนทุนขายของแตละผลิตภัณฑเสมือนวามีการซื้อและรับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแตตนป

 หาญฯ ยังมนีโยบายในการตัง้คาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงนิจากลูกหน้ีไมได ซึง่โดย
ท่ัวไปจะพิจารณาจากประสบการณในการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหน้ี รวมถึง ฐานะการเงินของลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงทางดานเครดิต
บางรายเปนการเฉพาะประกอบกัน และจะตดัจาํหนายออกจากบญัชเีมือ่ไมสามารถติดตามหน้ีได คดคีวามส้ินสุด หรือ ไมสามารถบงัคบัคดตีาม
คําพิพากษาของศาลได อยางไรก็ตาม หาญฯ มีความระมัดระวังและมีขั้นตอนในการอนุมติเครดิตอยางรัดกุมมีผลทําให อัตราคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญอยูในอัตราตํ่าสําหรับป 2558 - 2560 มีอัตรารอยละเทากับ 2.41 รอยละ 1.86 และรอยละ 1.56 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 

 สินคาคงเหลือ

*INV turnover คํานวณรวมตนทุนขายทั้งปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม

สินคาคงเหลือ ป 2560

ลานบาท ลานบาท ลานบาทTurn over 
(days)

Turn over 
(days)

Turn over 
(days)

ป 2559 ป 2558

สินคาคงเหลือแยกตามประเภทธุรกิจ            
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ 128.94 88.58 114.18  85.31  98.06       75.73 
2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น* 73.70 107.25 53.39       86.35                -     n/a 
3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล* 40.29 81.89 44.02       84.58                -     n/a 
รวมสินคาคงเหลือ 242.93 91.66     211.59       85.39  98.06       75.73 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม

สินคาคงเหลือ ป 2560

ลานบาท ลานบาท ลานบาทรอยละ รอยละ รอยละ

ป 2559 ป 2558

สินคาคงเหลือ            
สินคาสําเร็จรูป 242.93 83.40      211.59         89.06         98.06         85.78 
สินคาระหวางทาง 61.75 21.20        40.96         17.24         22.86         20.00 
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (13.41) (4.60) (14.98) (6.31) (6.61) (5.78)
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 291.27          100.00      237.57       100.00      114.31       100.00 
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 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

 ประเภทสินเชื่อวงเงินและอัตราดอกเบี้ย

 หาญฯ มีนโยบายการรักษาความสัมพันธกับพันธมิตรทางธุรกิจ อันไดแก ผูขายสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ผูใหบริการตาม
สัญญารับเหมาตดิตัง้ และคูคาอืน่ๆ เปนตน ซึง่การรกัษาความสมัพันธท่ีดยีอมมรีากฐานมาจากการรักษาเครดติทางการเงนิเปนสําคญั นอกจาก
การรกัษาความสัมพันธดงักลาวแลว หาญฯ ยังสามารถตอรองราคาสินคาและบริการซึง่ถือเปนตนทุนท่ีสําคญัท่ีสุดของบรษัิทท่ีทําธุรกิจซือ้ขาย
สินคาไดอีกทางหนึ่ง อันจะเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของหาญฯ ไดอยางยั่งยืน

ประเภทสินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชี 11.00 17.00 MOR MOR

เลตเตอร ออฟ เครดิต/ทรัสตรีซีท 160.00 231.00 MLR-1, MMR MLR-1, MMR
หนังสือคํ้าประกัน 24.47 30.00 1.65 - 2% 2%
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 562.39 363.39    
ตั๋วสัญญาใชเงิน 5.00 15.00 MLR MLR
เช็คตางจังหวัดรอเรียกเก็บ - 3.00    
 รวม  762.86 659.39    
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา      
 (ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 3.00 3.00

วงเงิน (ลานบาท) อางอิงอัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

เงินฝากประจํา

2560 2560

เงินฝากประจํา

2559 2559

สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ป 2560

ลานบาท ลานบาท ลานบาทTurn over 
(days)

Turn over 
(days)

Turn over 
(days)

ป 2559 ป 2558

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น            
เจาหนี้การคา 109.51 40.61     104.40         51.88         69.67         58.87 
เจาหนี้อื่น       
     • คาใชจายคางจาย 39.32  n/a        43.80   n/a         15.75   n/a 
     • เจาหนี้อื่น 25.65  n/a         23.25   n/a           9.89   n/a 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 174.48 40.61     171.45         51.88       95.31         58.87 

 นอกจากนี้ หาญฯ ยังมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ โดยไดกําหนดนโยบาย 2 ขอเพื่อใชในประกอบการพิจารณาตั้งคา
เผื่อสินคาลาสมัย ไดแก 1) สินคามีอายุตั้งแตสองปขึ้นไป 2) มีการหมุนเวียนตอปนอยกวารอยละ 20 ของสินคาคงเหลือรายการนั้นตอเนื่องกัน
สองป หาญฯ เชือ่วานโยบายการตัง้คาเผือ่สนิคาเส่ือมสภาพน้ี จะระมดัระวังเพียงพอท่ีจะไมทําใหสินคาคงเหลือของหาญฯ สูงกวามลูคาสุทธิท่ี
จะไดรบัหรือ Net Realizable Value ตามมาตรฐานการบญัช ีอยางไรก็ตาม อัตราคาเผือ่สินคาเส่ือมสภาพอยูในอัตราตํา่สําหรับป 2558 - 2560 
มีอัตรารอยละเทากับ 5.78 รอยละ 6.31 และรอยละ 4.60 ของสินคาคงเหลือ - สุทธิ
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 หาญฯ มีสภาพคลองอยูในระดับสูง เห็นไดจากอัตราสวนสภาพคลองที่อยูในระดับ 4.19 เทา และ 4.36 เทา ในป 2560 และ 2559
ตามลําดับ นอกจากน้ี หาญฯ ยังมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อมากพอเพ่ือใชในการนําเขาสินคาจากตางประเทศ เงินทุนหมุนเวียน
ในรูปของวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือตั๋วสัญญาใชเงิน การคํ้าประกันทางธุรกิจตางๆ และการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ รวมทั้งโอกาสในการซื้อธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบวิศวกรรมอื่นในอนาคต

 ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ

 หาญฯ ทําสัญญาซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับทางธนาคาร พิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนและระยะ
เวลาการสงมอบท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเพียงพอตอการจายชาํระหน้ี โดยตดิตามขาวสารขอมลูและบทวิเคราะหแนวโนมการเคล่ือนไหวของเงนิบาท 
แตหาญฯไมมนีโยบายเก็งกําไรจากความผันผวนของคาเงนิ เน่ืองจากหาญฯ ไมใชสถาบนัการเงนิและไมมคีวามเชีย่วชาญทางดานการคาดการณ
ทิศทางการเคล่ือนไหวของคาเงิน อีกท้ัง ตองการลดความเส่ียงทางดานอัตราแลกเปลี่ยนท่ีจะมีตอกระแสเงินรับและจายในอนาคตใหอยูใน
ระดับที่ควบคุมได

 2.3  สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

   2.3.1 กระแสเงินสดจากงบการเงินของหาญฯ

 การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 หาญฯ มกีระแสเงนิสดสทุธิท่ีไดมาจากการดาํเนินงานสําหรบัป 2560 จาํนวน 107.14 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 89.75 ลานบาท เมือ่เปรียบเทียบ
กับป 2559 สาเหตหุลกัมาจากผลประกอบการท่ีมกํีาไรสทุธิสําหรบัป 2560 จาํนวน 129.68 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนจาํนวน 89.15 ลานบาท
คาเสือ่มราคาและคาตดัจาํหนายทีเ่ปนคาใชจายทีไ่มเปนตวัเงนิจํานวน 30.93 ลานบาทเพิม่ขึน้จากปกอน 23.81 ลานบาท ลกูหนีก้ารคามยีอด

รายการ

สกุลเงิน
เจาหนี้การคา

ณ  31 ธ.ค. 2560
(เงินตรา ตปท.)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม

ป 2560

เงินตรา
ตางประเทศ

ทําสัญญาขาย
ลวงหนา

สัดสวนคิดจาก
มูลคาการนําเขา

สัดสวน

ป 2559 ป 2558

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 107.14 17.49 50.31
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (48.44) 33.58 4.71
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (52.61) (43.39) (52.5)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 6.09 7.68 2.52
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 35.87 28.18 25.66
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 41.96 35.86 28.18

ยอดซื้อสินคาป 2560 การปองกันความเสี่ยง

ดอลลารสหรัฐอเมริกา  10,984,629 56.63  1,428,318 1,139,461 79.78
ดอลลารสิงคโปร 956,686 3.60 200 - -
ยูโร 2,922,464 17.11 186,933 74,989 40.12
ปอนดสเตอรลิง 3,219,863 21.42 574,723 494,614 86.06
เยน 27,386,980 1.24 8,303,900 8,303,900 100.00
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ลดลงจํานวน 13.67 ลานบาท เปรียบเทียบจากปกอนที่มียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น 18.81 ลานบาท อยางไรก็ตาม การสํารองสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น
มีผลทําใหกระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลงจํานวน 56.60 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 42.03 ลานบาท

 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน สําหรับป 2560 จํานวน 48.44 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการซื้อที่ดินเพื่อกอสรางคลังสินคา
และอุปกรณ จํานวน 117.26 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 115.63 ลานบาทและเงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในกองทุนรวมสวนบุคคล
และกองทุนรวมตราสารหนี้ จํานวน 68.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 67.98 ลานบาท

 กระแสเงินสดใชไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผล จํานวน 52.61 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 17.61 ลานบาท

 การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

 หาญฯ มีกระแสแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานป 2559 จํานวน 17.49 ลานบาท ลดลงจํานวน 32.92 ลานบาท เมื่อเทียบ
กับป 2558 โดยมีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 60.05 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอน อยางไร
ก็ตาม ลกูหน้ีคาขายเงนิลงทุนในหลักทรัพยชวงส้ินปจาํนวน 2.64 ลานบาทและลกูหน้ีเงนิประกันผลงานและมลูคางานท่ียงัถึงกําหนดเรยีกเกบ็
ตามสัญญาติดตั้งระบบดับเพลิงเพ่ิมข้ึนจํานวน 5.90 ลานบาท นอกจากน้ี การจายเงินทดรองจายคาสินคาและเจาหน้ีการคาเพ่ิมข้ึนจํานวน 
18.46 ลานบาท ซึง่หาญฯ ไดสวนลดในราคาสินคาในบางกรณีท่ีผูขายเสนอสวนลดเงนิสด ซึง่สงผลใหอตัรากําไรข้ันตนสูงข้ึน  ลวนแลวแตทําให
กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสําหรับป 2559 จํานวน 33.69 เพิ่มขึ้น 28.98 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 สวนใหญมาจาก
เงนิสดท่ีหาญฯ ไดรับโอนจากการรบัซือ้และโอนกิจการท้ังหมดของบรษิทั ชลิแมทช จาํกัดและบริษทัยอย จาํนวน 40.17 ลานบาท โดยหาญฯ ออก
หุนเพ่ิมทุนใหแทนการชาํระราคาดวยเงนิสด และไดจายเงนิคาซือ้อปุกรณและปรับปรุงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ERP จาํนวน 7.99 ลานบาท

 กระแสเงนิสดท่ีใชไปในกจิการจดัหาเงนิ เกิดจากการจายเงนิปนผลระหวางป 2559 จาํนวน 35.00 ลานบาท และ ชาํระเงนิกูยืมธนาคาร
ท่ีหาญฯ รับภาระหน้ีมาจากการซือ้และรบัโอนกิจการท้ังหมด เน่ืองจากหาญฯ มสีภาพคลองเปนจาํนวนมาก ทําใหไมมภีาระดอกเบีย้ท่ีตองชาํระ
แกธนาคารหรือสถาบนัการเงนิ สําหรับเงนิปนผลท่ีไดรับจากบรษิทั ควิ ทู เอส จาํกัดกอนการรับโอนสินทรัพยและหน้ีสิน จาํนวน 57.30 ลานบาท
ไมไดแสดงเปนเงินสดรับในกิจกรรมลงทุน หรือ รายไดอ่ืนในงบกําไรขาดทุน โดยไดแสดงเปนการลดยอดราคาทุนหุนสามัญท่ีออกใหเพ่ือการ
ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Consideration Transfer) ทั้งนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  2.3.2 โครงสรางเงินทุนจากงบการเงินของหาญฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558

 หาญฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 จํานวน 117.21 ลานบาท  242.21ลานบาท และ 242.66 ลานบาท ตามลําดับ 
ซึ่งมีสวนประกอบของหนี้สินที่สําคัญ ไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น เปนตน โดยไมมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจาย 
มีรายละเอียด ดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หาญฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 242.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 0.45 ลานบาท ซึ่งถือวาเพิ่มขึ้น
อยางไมมีสาระสําคัญ แสดงใหเห็นวา หาญฯ สามารถรักษาโครงสรางเงินทุนไดอยูในเกณฑที่เหมาะสม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 242.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 125.00 ลานบาท หรือรอยละ 
106.65 จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย มีผลทําใหหาญฯ รับภาระหนี้สินอันเกี่ยวกับเงินกูยืม
ธนาคาร (ชําระคืนทั้งจํานวนทันทีหลังการซื้อและรับโอนกิจการสําเร็จ) เจาหนี้การคา ผลประโยชนพนักงานและคาใชจายคางจายอื่นๆ 

 ดวยโครงสรางเงนิทุนของหาญฯ ท่ีไมไดพ่ึงพาเงนิกูยืมจากธนาคารแตอยางใด มผีลทําใหหาญฯ ไมมดีอกเบีย้จาย ทําใหหาญฯ สามารถ
จายเงินปนผลตอบแทนใหกับผูถือหุนไดอยางสมํ่าเสมอ โดยในป 2558 - 2560 จายเงินปนผลในอัตรา 0.15 บาท และ 0.10 บาท และ 0.14 
บาทตอหุน และมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนในอัตราที่ตํ่ามากอยูระหวาง 0.20-0.26 เทาตลอด 3 ปที่ผานมา คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลตอ
กําไรสุทธิ เทากับรอยละ 76.92 รอยละ 81.82 และรอยละ 63.64 ตามลําดับ
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เรียน ทานผูถือหุน

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (�บริษัทฯ�) (เดิมชื่อ 
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)) ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศข้ึนใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ และตามขอกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย  โดยไดมีการพิจารณานโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  การใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง
รอบคอบ  และการรายงานท่ีสมเหตสุมผลในการจดัทํางบการเงนิ  รวมท้ังใหมกีารเปดเผยขอมลูท่ีสาํคญัอยางเพียงพอและโปรงใสในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพ่ือ
ใหเกิดความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีไดอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซึ่งสินทรัพย ตลอดจน
ปองกันมิใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินงานในรายการที่ผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ

 คณะกรรมการบรษิทั ไดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดวยกรรมการอิสระ เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดแูล สอบทานความนาเชือ่ถือ
และความถูกตองของรายงานทางการเงิน ซึ่งไดกํากับดูแลทําการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายในใหมปีระสทิธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรือ่งน้ีไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดง
ไวในรายงานประจําปนี้แลว

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถใหความเชื่อมั่นไดวา
งบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่สมควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชี (บริษัท) ไดตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นไวในรายงานของผูสอบบัญชีตามที่ไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว

..........................................
ดร. ถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการบริษัท

..........................................
นายวิรัฐ สุขชัย

ประธานเจาหนาที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอรายงาน 
ทางการเงิน
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เรียน ทานผูถือหุน

 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้

1. ดร.ถกล นันธิราภากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทาน
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีการรายงานทางการเงินอยาง
ถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานเปน
ไปตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ พิจารณาคดัเลอืกและเสนอ
แตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบริษทัฯ พิจารณาการเปดเผยขอมลูของบริษทัฯ 
ใหมคีวามถกูตอง ครบถวน และมกีารปฏิบตังิานอยางเปนอสิระ โดยมี 
นายวิศิษฏ  วชิรลาภไพฑูรย  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ดร.ถกล นันธิราภากร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 สําหรับในป  2560  คณะกรรมการตรวจสอบไดจดัใหมกีารประชมุ
รวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานไดเขารวมประชุมอยาง
พรอมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมหารือ 
แลกเปล่ียนขอคดิเห็นกับผูบริหาร  ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบญัชี
ในเรื่องที่เกี่ยวของ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

 1. การสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและการตรวจสอบ
งบการเงินประจําป คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจําป 
2560 ที่ตรวจสอบโดย บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดย
ไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูบริหารและผูสอบบัญชี
ในเรื่องความถูกตอง ครบถวน การปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บญัชท่ีีรับรองท่ัวไป และมกีารปฏิบตัติามขอกําหนดของสํานัก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคญั รวมท้ังมกีารเปดเผยขอมลูอยางเพียงพอ ครบถวน

  และเชื่อถือได เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ  

 2. การสอบทานและประเมินความเพยีงพอของระบบควบคุม
  ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบควบคุม

ภายใน และการตดิตามผลการตรวจสอบท่ีมปีระสิทธิผล โดย
ไดรับรายงานจากผลการตรวจสอบทุกไตรมาสท่ีจัดทําโดย

  ผูตรวจสอบภายใน จาก บริษทั อัลทิมา แอดไวเซอร่ี จาํกัด  เพ่ือ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จะสงเสริม
ใหบรรลุวัตถุประสงค ท้ังในดานประสิทธิผลและประสทิธิภาพ
ในการดาํเนินงาน ความเชือ่ถือไดของรายงานทางการเงนิและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ20
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 3. การสอบทานและพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง

  การเปดเผยขอมูลรายการดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา

  รายการดังกลาวเปนรายการท่ีสมเหตุสมผล และเปน
ประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการ
เปดเผยขอมลูอยางถูกตอง ครบถวนและเพียงพอ เปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 4. การสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
ธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัทฯ 
และขอผูกพันท่ีบริษัทฯ มีไวกับบุคคลภายนอก ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ไมพบประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญ
ในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคา
ตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 เพ่ือนําเสนอตอ

  คณะกรรมการบริษทัใหขออนุมตัจิากท่ีประชมุสามญัผูถือหุน
  ประจําป 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
  ผลการปฏิบัติงานความเปนอิสระ และความเหมาะสมของ
  คาตอบแทนแลว

  เห็นควรเสนอแตงต้ัง นายพีระเดช พงษเสถียรศกัดิ ์ผูสอบบญัชี
  รับอนุญาต เลขทะเบียน 4752, นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699, นางสาวสุลลิต 

อาดสวาง ผูสอบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 7517, นางสาว
วันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
6838, นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9169

 คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเห็นวา ในรอบป 2560 บริษทัฯ มี
ระบบการกาํกบัดูแลกจิการและมีการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม การ
จัดทํารายงานทางการเงินแสดงขอเท็จจริงในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ
ครบถวน ถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการเปดเผย
ขอมูลเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ มีการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีอยูในระดับท่ียอมรับได และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ขอกําหนดและขอผูกพันตางๆ และมีการเปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยง
กันอยางถูกตอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารไดให
ความสําคัญอยางย่ิงตอการดําเนินงานท่ีสอดคลองและอยูภายใต
ระบบการกํากับดแูลกิจการท่ีด ีไมพบรายการผิดพลาดท่ีมสีาระสําคญั
ท่ีจะกระทบฐานะการเงินของบริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจอยางตอเน่ือง ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเปนไปตามระเบียบ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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เรียน ทานผูถือหุน

 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดวยกรรมการและผูบริหารระดับสูง
ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 8 ทาน ดังนี้
1. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ประธานคณะกรรมการบรหิาร
2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการบริหาร และประธาน
   เจาหนาที่บริหาร
3. นายวสันต นันทขวาง กรรมการบริหาร และกรรมการ
   ผูจัดการ
4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหาร และกรรมการ
   ผูจัดการ
5. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการบริหาร
6. ดร.เจน ชาญณรงค กรรมการบริหาร
7. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย กรรมการบริหาร และผูอาํนวยการ
   สายงานการเงิน
8. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหาร และ  
   เลขานุการบริษัท

 แมวาเศรษฐกิจไทยในป 2560 ยังคงผันผวนและมีความเสี่ยงอยู
ในหลายดาน แตโอกาสของธุรกิจโดยรวมยังคงมีอยู โดยเฉพาะใน
ภาคเศรษฐกิจที่ยังมีชองทางขยายตัว เชน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาค
การทองเที่ยว ภาคการลงทุนภาครัฐ รวมถึงธุรกิจที่ใชเทคโนโลยี 4.0 
เปนตัวชวยในการตอยอด ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจําเปนตองเรงเสริม
สรางความแข็งแกรงใหกับองคกรในทุกๆ ดาน เพื่อใหสามารถดําเนิน
ธุรกิจไดอยางตอเน่ือง และพรอมกาวสูการตอยอดการขยายธุรกิจเพ่ือ
ความเติบโตอยางย่ังยืน โดยคณะกรรมการบริหารไดทําหนาท่ีชวย

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
ประธานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตรวจสอบและกล่ันกรองเร่ือง
ตางๆ ที่สําคัญ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทําให
บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดเปนอยางดี โดยมี นางวรินกาญจน
ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 ในระหวางป 2560 คณะกรรมการบริหารไดจัดใหมีการประชุม
รวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ที่สําคัญของบริษัทฯ โดยมีสาระ
สําคัญสรุปไดดังนี้

 1. กําหนดแผนและกลยุทธทางธุรกิจพิจารณากําหนดกลยุทธ
และแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละสายธุรกิจเปน
ประจําทุกไตรมาส และไดมีการถายทอดแผนดังกลาวไปสู

  ผูบริหารและพนักงานทุกระดบัในองคกรใหไดทราบเพ่ือนําไป
ปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว

 2. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  
พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของทุกสาย
ธุรกิจเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหเปนไปตามแผนงาน และ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 3. พิจารณางบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ 
พิจารณาและใหความเห็นชอบตองบประมาณประจําป และ
การลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่ฝายจัดการเสนอ 
กอนเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาอนมุตัิ

 4. กําหนดนโยบายอัตราคาตอบแทนและโครงสรางเงิน
เดือนของพนักงาน และผูบริหาร พิจารณานโยบายอัตรา
คาตอบแทนและโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน กอนเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 5. พิจารณาการสรรหาวาจางผูบริหารระดับสูง พิจารณา
โครงสรางกรอบอาํนาจหนาท่ี และประเมนิผลการปฏิบตังิาน
ของบริหารระดับสูง กอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 คณะกรรมการบริหารมีความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต รอบคอบ และพรอมที่จะพัฒนาธุรกิจอยาง
เต็มความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน 
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย รวมท้ังดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการ
ดาํเนินงานท่ีเปนไปในลกัษณะท่ีถูกตองตามกฎหมาย และมจีริยธรรม
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือนําพาองคกรสูความกาวหนา
อยางมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
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เรียน ทานผูถือหุน

 ในป 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดปฏิบตัหินาท่ีอยาง
เตม็ความสามารถ เพ่ือเปนการสนับสนุนคณะกรรมการบริษทัฯ ในการ
กํากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงขององคกรใหสามารถบรรลุ
เปาหมายทางธุรกิจท่ีตั้งไว สรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือให
กับนักลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการผูมีความรู ความสามารถ
และประสบการณ ตลอดจนมีความเขาใจการดําเนินธุรกิจ จํานวน 
12 ทาน ดังนี้

1. ดร.สุพจน เธียรวุฒิ ประธานคณะกรรมการ 
   บริหารความเสี่ยง
2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวสันต นันทขวาง กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายประชา พรอมพรชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสุชาติ สุวัฒโนดม กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายนันทวัธน จีราคม กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายสุกิจ ลิติกรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายวิฑูรย ทามี กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.สุพจน เธียรวุฒิ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

11. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดทําหนาที่กําหนดและทบทวน
กรอบการบริหารความเส่ียงองคกร นโยบายและกระบวนการบริหาร
ความเสีย่งตามบทบาทหนาท่ีในกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
และใหขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงให
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ทิศทางกลยุทธการดําเนินงานและแผนธุรกิจ รวมท้ังสนับสนุนและ
พัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุกระดับท่ัวท้ังองคกรอยางตอเน่ือง 
และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือใหเกิดเปนวัฒนธรรม
องคกร โดยมี นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 สําหรับในป 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจดัใหมกีาร
ประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้

 1. พิจารณาแผนบรหิารความเส่ียงประจาํปท่ีฝายบริหารจากทุก
หนวยงานไดทําการประเมินความเสี่ยง

 2. จดัระดบัความสําคญัของความเสีย่งพรอมกําหนดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น เพื่อกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง

 3. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหเกิดข้ึนอยาง
  ตอเนื่องทั่วทั้งองคกร
 4. ตดิตามและทบทวนการดาํเนินงานตามแผนการบริหารจดัการ

ความเส่ียง ภายใตนโยบายและกรอบการบรหิารความเส่ียงท่ี
กําหนดไวโดยผูตรวจสอบภายในทําการตดิตาม และสอบทาน
การบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเห็นวา ในรอบป 2560 
บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงขององคกรใหครอบคลุม
ปจจัยเส่ียงทุกดาน มีการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่องและ
สอดคลองกับสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา เพื่อพิจารณาความเสี่ยง
ท่ีสําคัญและเรงดวนอยางทันทวงที ซึ่งทําใหเกิดประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสําคัญระดับองคกรอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม 
และควบคุมใหอยูในระดับที่ยอมรับได

รายงานคณะกรรมการบริหาร 
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เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ
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ความเห็น

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงนิขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของ บรษิทั หาญ เอ็นจเินียริง่ โซลูชัน่ส จาํกัด (มหาชน) ณ วันท่่่่ี 31 ธันวาคม 2560 
และผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดสาํหรบัปสิน้สุดวันเดยีวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เกณฑในการแสดงความเห็น

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูสอบบญัชตีอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามคีวามเปนอสิระจากบริษทัตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดาน
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึง่เปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชือ่วาหลักฐานการสอบบญัชท่ีีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคอืเร่ืองตางๆ ท่ีมนัียสําคญัท่ีสุดตามดลุยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชพีของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงนิ
สําหรับงวดปจจบุนั ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
ทั้งนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้

 1) การรับรูรายไดจากการขายและบริการ
 ความเสี่ยง

 บริษทัมรีายไดจากการขายและบริการซึง่เกิดจากสวนงานธุรกิจท่ีสําคญั 4 กลุมผลิตภัณฑ คอืผลิตภัณฑระบบดบัเพลิงและงานโครงการ 
ผลติภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจทัิลสําหรบัปสิน้สดุวันท่่่่ี 31 ธันวาคม 
2560 จํานวน 1,285.96 ลานบาท ซึ่งแตละกลุมผลิตภัณฑมีขอตกลงและเงื่อนไขการขายและการกําหนดราคาที่แตกตางกัน รวมทั้งรายไดจาก
การใหบริการตามสัญญา โครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ซึ่งมีจํานวน 88.62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.89 ของรายไดจากการขายและบริการ
รวม การประมาณการผลของรายการท่ีเก่ียวของกบัการใหบริการตามสัญญามผีลกระทบตอรายไดท่ีบรษิทัรบัรูในงวดซึง่ตองรับรูตามข้ันความ
สําเร็จของรายการ ณ วันทื่ 31 ธันวาคม 2560

 ขาพเจาไดระบุวาความถูกตองและความครบถวนของการรับรูรายไดจากการขายและบริการเปนความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญซึ่งตองให
ความสนใจเปนพิเศษในการตรวจสอบ บริษทัไดเปดเผยนโยบายการบญัชท่ีีเก่ียวกับการรับรูรายไดจากการขายและบริการและรายละเอยีดของ
รายไดจากการขายและบริการแยกตามสวนงานดําเนินงาน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.15 และขอ 24 ตามลําดับ

รายงานของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต23
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 การตอบสนองความเสี่ยงโดยผูสอบบัญชี

 วิธีการตรวจสอบของขาพเจาตอเรีอ่งดงักลาว ขาพเจาไดทําความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบติังานและการควบคมุภายในท่ีเก่ียวของ
กับการรับรูรายได สอบทานการออกแบบและการปฏิบตัติามการควบคุมภายในเก่ียวกับเร่ืองดงักลาว ทดสอบความมปีระสิทธิผลของการปฏิบตัิ
ตามการควบคุมท่ีเก่ียวของกับรายไดจากการขายและบริการและตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซึ่งประกอบดวย การตรวจสอบขอตกลงและเงื่อนไข
ของสัญญาขายและบริการและตรวจสอบเอกสารประกอบการรับรูรายไดดังกลาว ตรวจสอบรายการรายไดจากการขายและบริการท่ีเกิดข้ึน
ในระหวางป และชวงใกลวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกับเอกสารประกอบรายการตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี ตรวจสอบโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบและการทดสอบรายละเอียดที่เกี่ยวของกับรายไดจากการขายและบริการ

 2) การทดสอบการดอยคาของคาความนิยม
 ความเสี่ยง

 บริษทัมคีาความนิยมจาํนวน 334.67 ลานบาท คดิเปนรอยละ 22.96 ของสนิทรัพยรวม ณ วันท่่่่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึง่เปนคาความนยิม
ที่เกิดจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ชิลแมทช จํากัด ซึ่งเปนธุรกิจระบบทําความเย็น และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ซึ่งเปนธุรกิจ
ระบบการพิมพดจิทัิล บริษทัตองมกีารทดสอบการดอยคาของคาความนิยมประจาํป ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึง่การทดสอบการ
ดอยคาน้ันมนัียสาํคญัตอการตรวจสอบเน่ืองจากจาํนวนเงนิดงักลาวเปนจาํนวนเงนิท่ีมสีาระสาํคญัตองบการเงนินอกจากน้ีข้ันตอนการทดสอบ
การดอยคาโดยผูบริหารมีความซับซอนและตองใชดุลยพินิจคอนขางมาก อีกทั้งตองอาศัยขอสมมติฐานโดยเฉพาะอยางยิ่ง การประมาณการ 
กระแสเงินสดรับและจายในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด และการใชอัตรา
คดิลดท่ีเหมาะสมเพ่ือคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตดงักลาว ซึง่สามารถเปล่ียนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกจิและสภาพการตลาดในอนาคตได 
บริษทัไดเปดเผยเกีย่วกับคาความนิยมในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ 3.10 ซึง่อธิบายเก่ียวกับนโยบายการบญัชแีละในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินขอ 12 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับจํานวนเงินและขอสมมติฐานสําคัญที่ อาจกระทบตอการดอยคาในอนาคตได

 การตอบสนองความเสี่ยงโดยผูสอบบัญชี

 วิธีการตรวจสอบของขาพเจาตอเร่ืองดงักลาว ขาพเจาไดพิจารณาความสมเหตสุมผลของขอสมมตฐิานและวิธีการท่ีผูบริหารใชในการ
คํานวณประมาณการกระแสเงินสดรับและจายในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับ โดยการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนซึ่งแสดงถึงการประมาณการ
ที่ดีที่สุดของฝายบริหาร โดยเฉพาะเรื่องการคาดการณการเติบโตของรายไดและกําไรขั้นตนและกําไรจากการดําเนินงานของสวนงานดังกลาว
ขางตน การใชอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมเพ่ีอคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต รวมท้ังการทดสอบการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ นอกจากน้ี
ขาพเจาไดใหความสําคญักับความเพียงพอของการเปดเผยขอมลูเก่ียวกับขอสมมตฐิานซึง่สงผลกระทบตอผลการทดสอบการดอยคาท่ีออนไหว
มากที่สุด และมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญที่สุดตอการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยม

เรื่องอื่น

 งบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม 2559 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบ
เทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่่่่ 24 กุมภาพันธ 2560

ขอมูลอื่น

 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวารายงานประจําป จะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่่่่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้

 ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น

 ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงท่ีมีสาระ
สําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือปรากฏวา ขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม
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 เมือ่ขาพเจาไดอานรายงานประจาํป หากขาพเจาสรุปไดวามกีารแสดงขอมลูท่ีขัดตอขอเท็จจริงอนัเปนสาระสาํคญั ขาพเจาตองส่ือสาร
เรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล เพื่อใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน

 ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจรงิอันเปนสาระสาํคญัไมวาจะเกิดจากการทุจรติหรือขอผิดพลาดในการจดัทํางบการเงนิ ผูบริหารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถ
ของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง
เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได

 ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ี
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ขาพเจาอยูดวย ความเชือ่มัน่ อยางสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอมลูท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสาํคญัท่ีมอียูไดเสมอไปขอมลูท่ีีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอผดิพลาดและถือวามสีาระสาํคญัเมือ่คาดการณไดอยางสมเหตสุมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรอืทุกรายการรวมกัน
จะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้

 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขาพเจาไดใชดลุยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชพีตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง

 • ระบแุละประเมนิความเส่ียงจากการแสดงขอมลูท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสาํคญัในงบการเงนิไมวาจะเกิดจากการทุจรติหรอื
ขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่วกับการสมรูรวมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมลู การแสดงขอมลูท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุ
ภายใน

•  • ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ 
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

•  • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร

 • สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยาง

  มีนัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระ
สําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ 
หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่่่่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจ
เปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง



117บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

(นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์)
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บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่่่่ 23 กุมภาพันธ 2561

 • ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม

 ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมหีนาท่ีในการกํากับดแูลในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคญั ซึง่รวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผน
ไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการ
ตรวจสอบของขาพเจา

 ขาพเจาไดใหคาํรับรองแกผูมหีนาท่ีในการกํากับดแูลวาขาพเจาไดปฏิบตัติามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับความเปนอิสระและ
ไดส่ือสารกับผูมหีนาท่ีในการกํากับดแูลเก่ียวกับความสมัพันธท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขาพเจาเชือ่วามเีหตผุลท่ีบคุคลภายนอกอาจพิจารณา
วากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

 จากเร่ืองท่ีสือ่สารกับผูมหีนาท่ีในการกํากับดแูล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตางๆ ท่ีมนัียสําคญัมากท่ีสดุในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปจจบุนัและกําหนดเปนเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ีในรายงานของผูสอบบญัชเีวนแตกฎหมายหรอืขอบงัคบัไมให
เปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกลาว หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเร่ืองดังกลาวในรายงาน
ของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

 ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพยหมุนเวียน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 41,956 35,866
 เงินลงทุนชั่วคราว  7 199,119 265,179
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  8 274,841 291,317
 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  9 8,783 10,017
 มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ   11,877 7,140
 สินคาคงเหลือ 10 291,266 237,566
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   910 750
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน  828,752 847,835

สินทรัพยไมหมุนเวียน
 เงินลงทุนทั่วไป   242 242
 ลูกหนี้ระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน 9 10,473 10,044
 ที่ดิน และอุปกรณ 11 150,468 41,565
 คาความนิยม  12 334,672 334,672
 ความสัมพันธกับลูกคา 13 88,082 102,983
 สินทรัพยไมมีตัวตน 14 27,301 26,749
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  17,352 15,761
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  628,590 532,016
รวมสินทรัพย  1,457,342 1,379,851

หมายเหตุ

สินทรัพย

2560 2559

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน24
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Harn Engineering Solutions Public Company Limited

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินหมุนเวียน
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 16 174,475 176,566
 ภาษีเงินไดคางจาย  17,474 12,873
 ประมาณการหนี้สินระยะสั้น  - 168
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  5,817 4,641
  รวมหนี้สินหมุนเวียน  197,766 194,248

หนี้สินไมหมุนเวียน
 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 15 13,455 18,957
 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 17 14,898 13,910
 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  16,547 15,097
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  44,900 47,964
รวมหนี้สิน   242,666 242,212

หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

2560 2559

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560

สวนของผูถือหุน
 ทุนเรือนหุน
  ทุนจดทะเบียน  19
   หุนสามัญ 584,500,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท  292,250 292,250
  ทุนที่ออกและชําระแลว
   หุนสามัญ 584,500,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท  292,250 292,250
  สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20 776,416 776,416
 กําไรสะสม
  จัดสรรแลว
   ทุนสํารองตามกฎหมาย 21 20,351 13,867
  ยังไมไดจัดสรร  125,659 55,106
รวมสวนของผูถือหุน  1,214,676 1,137,639
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  1,457,342 1,379,851

หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

2560 2559

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



121บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560

รายได
 รายไดจากการขาย  1,153,919 571,469
 รายไดจากการใหบริการ  132,046 74,048
 รายไดอื่น  14,736 17,206
  รวมรายได  1,300,701 662,723
คาใชจาย
 ตนทุนขาย  788,388 422,443
 ตนทุนการใหบริการ  116,652 65,169
 คาใชจายในการขาย  89,369 36,618
 คาใชจายในการบริหาร  145,157 87,749
 ตนทุนทางการเงิน  1 21
  รวมคาใชจาย  1,139,567 612,000
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  161,134 50,723
คาใชจายภาษีเงินได  31,455 10,192
กําไรสําหรับป  129,679 40,531
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน
  กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
   - สุทธิจากภาษีเงินได  (37) 4,951
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป   (37) 4,951
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  129,642 45,482
กําไรตอหุน  27
 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)  0.22 0.11
 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน)  584,500,000 371,201,370

หมายเหตุ 2560 2559

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดยกมา ณ วันที่่่่ 1 มกราคม 2559  175,000 218,306 11,841 46,650 451,797
เพิ่มทุนหุนสามัญ  117,250 - - - 117,250
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  - 558,110 - - 558,110
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย  - - 2,026 ( 2,026) -
จายเงินปนผล 22 - - - ( 35,000) ( 35,000)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
 กําไรสําหรับป  - - - 40,531 40,531
 กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  - - - 4,951 4,951
ยอดคงเหลือ ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2559  292,250 776,416 13,867 55,106 1,137,639
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย  - - 6,484 ( 6,484) -
จายเงินปนผล 22 - - - ( 52,605) ( 52,605)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
 กําไรสําหรับป  - - - 129,679 129,679
 กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - - - ( 37) ( 37)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560  292,250 776,416 20,351 125,659 1,214,676

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน
สามัญ

จัดสรรแลว -
ทุนสํารอง

ตามกฏหมาย
ยังไมไดจัดสรร

หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

กําไรสะสม
รวมสวน

ของผูถือหุน

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Harn Engineering Solutions Public Company Limited

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
 กําไรสําหรับป 129,679 40,531
 รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเปนเงินสดรับ (จาย)
  จากกิจกรรมดําเนินงาน :
   หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (1,125) 2,488
   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 16,030 5,795
   คาตัดจําหนายความสัมพันธกับลูกคา 14,901 1,325
   ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (1,566) 8,370
   (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ  351 227
   (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  119 (374)
   (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน (7,998) ( 2,067)
   (กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนชั่วคราว 5,349 (7,164)
   รายไดดอกเบี้ยรับ (99) (104)
   รายไดเงินปนผล (793) (395)
   คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 2,843 1,200
   ตนทุนทางการเงิน 1 21
   คาใชจายภาษีเงินได  31,455 10,192
  กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหนี้สินดําเนินงาน 189,147 60,045
  สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 17,602 (24,257)
   ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 805 (456)
   มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ (4,737) 5,902

2560 2559

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560

 สินคาคงเหลือ  (56,604)  (14,577)
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (160)  795
 เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน  -  5,447
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (1,591)  (503)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (5,535)  (2,282)
 ประมาณหนี้สินระยะสั้น  (168)  80
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,176  (4,634)
 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  (1,901)  (535)
 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 1,450  575
เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน  139,484  25,600
จายดอกเบี้ย  (1)  (21)
จายภาษีเงินได  (32,347)  (8,189)
 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  107,136  17,390
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
 เงินสดรับโอนจากการรวมธุรกิจ  -  40,166
 เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว  68,709  727
 เงินสดจายซื้อที่ดิน และอุปกรณ  (117,264)  (1,638)
 เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ  581  291
 เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน  (1,359)  (6,359)
 รับดอกเบี้ย  99  104
 รับเงินปนผล  793  395
  เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน  (48,441)  33,686

2560 2559

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
 เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - (8,394)
 จายเงินปนผล (52,605) (35,000)
  เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (52,605) (43,394)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 6,090 7,682
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตน 35,866 28,184
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 41,956 35,866
ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :
 รายการที่ไมใชเงินสด
  หนี้สินจากการซื้อสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน
   สวนที่บันทึกเปนหนี้สินจากการซื้อสินทรัพยถาวรและ
    สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันตนป
   โอนสินคาไปเปนสินทรัพยถาวร 670 (167)
   งานระหวางทําโอนเปนสินทรัพยจากการรวมธุรกิจ (6,019) (867)
   บวก ซื้อสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน 128,017 8,361
   หัก เงินสดจาย (118,623) (7,997)
   สวนที่บันทึกเปนหนี้สินจากการซื้อสินทรัพยถาวรและ
    สินทรัพยไมมีตัวตน ณ สิ้นป 4,045 (670)

2560 2559

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560

1. ขอมูลทั่วไป
 (ก)  ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

   บริษัทไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่่่่ 9 พฤษภาคม 2544 บริษัทแปร
สภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่่่่ 22 พฤษภาคม 2557

   บริษัทมีที่อยูสํานักงานใหญ ดังนี้

   ตัง้อยูเลขท่ี 19/20-22 ซอยศนูยวิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

 (ข)  ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก

   บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับขายสง-ปลีกและใหบริการซอม เชา เชาซื้อและรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง รวมทั้ง
อุปกรณและวัตถุเคมีดับเพลิง จําหนายอุปกรณหองเย็น จําหนายอุปกรณการพิมพ และใหบริการซอม เชา อุปกรณการพิมพ

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
 2.1  เกณฑในการเสนองบการเงิน

  งบการเงนิน้ีจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการบญัชท่ีีกฎหมายกําหนดตามพระราชบญัญัตวิิชาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยไดถือปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการไดทําขึ้นตามแบบกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงินสําหรับบริษัท
มหาชนจํากดั ที่กาํหนดโดยประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา กระทรวงพาณิชย ออกตามความในพระราชบัญญตักิารบัญช ีพ.ศ. 2543

  งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่่ีบริษัทใชเปนทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว

 2.2  มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน

  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุใหม ซึง่มผีลบงัคบัใชตัง้แตรอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ในหรือหลงัวันท่่่่ี 1 มกราคม 2560 ดงัตอไปน้ี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน25
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละ
 ขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 11 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 12 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 16 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 17 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 18 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง รายได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 19 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 20 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล
 เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 21 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 23 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่่ี 26 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชนเมือ่ออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 27 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 28 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 29 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 33 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 34 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 36 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 37 (ปรับปรุง 2559)  เรือ่ง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้และสนิทรพัยทีอ่าจเกดิขึน้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 38 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 40 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 41 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 104 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 105 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่่ี 107 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมลูสําหรบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง สนิทรพัยไมหมนุเวยีนทีถ่อืไวเพือ่ขายและการดาํเนนิงานทีย่กเลกิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 6 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
 เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 25 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
 หรือของผูถือหุน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 31 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่่ 32 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
 และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ 
 ปรับปรุงสภาพแวดลอม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่่ 29  
 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
 ที่เงินเฟอรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 14 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง ขอจาํกดัสนิทรพัยตามโครงการผลประโยชน ขอกาํหนดเงนิทนุ
 ข้ันตํา่และปฏิสมัพันธของรายการเหลาน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
 ฉบับที่่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจายสินทรัพยทีไมใชเงินสดใหเจาของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ
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 ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินการตีความมาตรฐานการบัญชีและ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
 3.1  การรวมธุรกิจ

  บริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ ยกเวนในกรณีที่เปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

  บริษทัมอํีานาจการควบคุมเมือ่บรษิทั (1) มอํีานาจเหนือผูไดรับการลงทุน (2) มโีอกาสเปดรับหรือมสิีทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวของกับผูไดรับการลงทุน และ (3) มีความสามารถในการใชอํานาจเหนือผูไดรับการลงทุนทําใหเกิดผลกระทบตอจํานวน
เงินผลตอบแทนของผูลงทุน

  เมื่อมีเงือ่นไขหรือสถานการณบงชี้วา อํานาจการควบคมุขอใดขอหนึง่ขางตนเปลี่ยนแปลงไปบริษัทจะทําการพจิารณาอํานาจ
การควบคุมกิจการที่ถูกควบคุมใหม

  คาความนิยม ถูกวัดมูลคา ณ วันที่่่่ซื้อ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซึ่งรวมถึงการรับรูจํานวนสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ หักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลคา ณ วัน
ที่่่่ซื้อ

  ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ตองวัดดวยมลูคายุตธิรรมของสนิทรัพยท่ีโอนไป หน้ีสินท่ีบรษิทักอข้ึนเพ่ือจายชาํระใหแกเจาของเดมิ และ
สวนไดเสียในสวนของเจาของท่ีออกโดยบริษทั ท้ังน้ีสิง่ตอบแทนท่ีโอนใหยังรวมถึงมลูคายุตธิรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมลูคาของ
โครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ออกแทนโครงการของผูถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ

  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษัทท่ีถูกซื้อท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหน้ีสินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดข้ึนจาก
เหตุการณในอดีต และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ

  บริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากผูถูกซื้อ

  ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการซือ้ของบริษทัท่ีเกิดข้ึนซึง่เปนผลมาจากการรวมธุรกิจ เชน คาท่ีปรึกษากฎหมาย คาธรรมเนียมวิชาชพี
และคาที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น

 3.2  เงินตราตางประเทศ

  รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ

  รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่่่่เกิดรายการ

  สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่่่่ีรายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน
 ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกรับรูเปนกําไรขาดทุนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  สินทรพัยและหน้ีสินท่ีไมเปนตวัเงนิซึง่เกิดจากรายการบญัชท่ีีเปนเงนิตราตางประเทศซึง่บนัทึกตามเกณฑราคาทุนเดมิ แปลงคา
 เปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่่่่เกิดรายการ
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 3.3 เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ

  เคร่ืองมอืทางการเงนิท่ีเปนตราสารอนุพันธไดถูกนํามาใชเพ่ือจดัการความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราตางประเทศ อตัราดอกเบีย้ และความเส่ียงของราคาสนิคาท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงนิ และกิจกรรมลงทุน

  บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Foreign Exchange Contracts) ในการบริหารความเสี่ยง
ของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศ โดยไดเปดเผยรายละเอยีดเพ่ิมเตมิเก่ียวกับ

 เครื่องมือทางการเงินไวแลวในหมายเหตุขอ 30

  กําไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนาซึง่ใชเพ่ือปองกันความเส่ียงของสินทรัพยและหน้ีสิน โดย
มิไดใชการบัญชีเพื่อปองกันความเสี่ยงรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  จํานวนเงินท่ีตองจายและจํานวนเงินท่ีจะไดรับตามสัญญาดังกลาวแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะการเงิน และรวมอยูใน 
รายการสินทรัพยหรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

  บริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา

 3.4 การบัญชีการปองกันความเสี่ยง

  การบัญชีการปองกันความเสี่ยงจากมูลคายุติธรรม

  ในกรณีที่เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธถูกใชในการปองกันความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพย หน้ีสิน หรือขอผูกมัดท่ียังไมมีการรับรู กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาตามมูลคายุติธรรมหรือองคประกอบท่ีเปนเงินตรา

 ตางประเทศของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชปองกันความเส่ียงถูกบันทึกเปนคาใชจายหรือรายไดในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จอื่น รายการที่ไดรับการปองกันความเสี่ยงวัดราคาตามมูลคายุติธรรมเพื่อใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่มีการปองกัน

  บริษัทจะหยุดใชการบัญชีปองกันความเส่ียงเมื่อบริษัทยกเลิกการปองกันความเส่ียง เคร่ืองมือปองกันความเส่ียงหมดอายุ
 ถูกขาย ถูกเพิกถอน หรือใชสิทธิ หรือไมเขาเงื่อนไขการบัญชีปองกันความเสี่ยง เมื่อคาดวารายการในอนาคตจะไมเกิดข้ึนแลว กําไร

หรือขาดทุนสะสมซึ่งเคยรับรูในสวนของผูถือหุนจะถูกรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนทันทีในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 3.5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวยเงินสด เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่ถึงกําหนดจายในระยะเวลาสามเดือน
หรือนอยกวา โดยไมรวมเงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง

 3.6 เงินลงทุนชั่วคราว

  ตราสารทุนซึง่เปนหลกัทรัพยในความตองการของตลาดซึง่ถือไวเพ่ือคาแสดงในราคายุตธิรรมกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพยไดบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ราคาทุนของหลักทรัพยที่จําหนายระหวางป ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
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 3.7 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  บริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไป
พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายจากบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ

 3.8 สินคาคงเหลือ

  สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา

  ตนทุนสนิคาคงเหลือคาํนวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก ประกอบดวยราคาทุนท่ีซือ้ ตนทุนในการดดัแปลงหรือตนทุนอืน่ เพ่ือ
ใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพปจจบุนัในกรณีของสินคาสาํเร็จรูป ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตปกติ

  มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย

  บริษัทตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน

 3.9 ที่ดิน และอุปกรณ

  การรับรูและการวัดมูลคา

  อุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

  ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการกอสรางเอง 
  รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยน้ันอยูใน

สภาพที่พรอมจะใชงานไดตามวัตถุประสงคเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ

  สวนประกอบของอาคาร และอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละสวนประกอบท่ีมีนัย
สําคญัแยกตางหากจากกันกําไรหรือขาดทุนจากการจาํหนายท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ คอืผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจาก
การจาํหนายกับมลูคาตามบญัชขีองท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ โดยรบัรูสุทธิเปนรายไดอ่ืนหรือคาใชจายอืน่ในงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

  ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมลูคาตามบญัชขีองรายการท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ ถามคีวาม
เปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นได
อยางนาเชือ่ถอื ชิน้สวนท่ีถูกเปลีย่นแทนจะถกูตดัจาํหนายตามมลูคาตามบญัช ีตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการซอมอปุกรณท่ีเกิดข้ึนเปนประจาํ
จะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเกิดขึ้น

  คาเสื่อมราคา

  คาเส่ือมราคาคาํนวณจากมลูคาเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ ซึง่ประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรอืตนทนุ
ในการเปลีย่นแทนอ่ืน หักดวยมลูคาคงเหลือของสนิทรัพยคาเส่ือมราคาบนัทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื่น คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้
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                                                                                                                 จํานวนป
  เครื่องมือและอุปกรณ  5
  เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน  5
  ยานพาหนะ  5 - 7
  สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต  5

  คาเส่ือมราคารวมอยูในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน และไมมกีารคดิคาเส่ือมราคาสําหรบัท่ีดนิและสินทรัพยระหวางกอสราง

  วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุดทุกส้ินรอบปบัญชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม

 3.10 คาความนิยม

  คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทรับรูในสินทรัพยไมมีตัวตน การรับรูมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยม ไดอธิบาย
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 3.1 ภายหลังจากการรับรูเมือ่เร่ิมแรก คาความนิยมจะถูกวัดมลูคาดวยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการ
ดอยคา บริษทัทําการประเมนิการดอยคาของคาความนิยมเปนประจาํทุกป โดยไมคาํนึงถึงวาจะมขีอบงชีข้องการดอยคาเกิดข้ึนหรอืไม

 3.11 สินทรัพยไมมีตัวตน

  สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ

  สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีบริษัทซื้อมา และมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาเผ่ือการ
 ดอยคา (ถามี)

  คาตัดจําหนาย

  คาตดัจาํหนายรบัรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่โดยวิธีเสนตรงตลอดเกณฑอายุการใหประโยชน
โดยประมาณของสนิทรพัย ซึง่ไมรวมคาความนิยม โดยเรมิตดัจาํหนายสินทรัพยไมมตีวัตนเมือ่สินทรัพยน้ันพรอมท่ีจะใหประโยชน ดงัน้ี

                                                                                                                                      จํานวนป
  โปรแกรมคอมพิวเตอร  5 - 10
  ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship)  7 

  วิธีการตดัจาํหนายระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรบัประโยชน และมลูคาคงเหลอืจะไดรบัการทบทวนทุกสิน้รอบปบญัชแีละปรับปรุง
ตามความเหมาะสม

 3.12 การดอยคาของสินทรัพย

  ยอดสินทรัพยตามบญัชขีองบริษทัไดรับการทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานวามขีอบงชีเ้รือ่งการดอยคาหรอืไม ใน
กรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับคาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคา บริษัททําการ
ประเมินการดอยคาเปนประจําทุกป

  ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมือ่มลูคาตามบญัชขีองสนิทรัพยหรอืมลูคาตามบญัชขีองหนวยสนิทรัพยท่ีกอใหเกิดเงนิสดสูงกวา
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เวนแตเมื่อ

 มีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา
ตอมา ในกรณีนี้จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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  การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

  มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชของ
สินทรัพยแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะ
คิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตาม
เวลาและความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่นใหพิจารณามูลคาท่ี

 คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย

  การกลับรายการดอยคา

  ขาดทุนจากการดอยคาของสนิทรัพยทางการเงนิจะถูกกลับรายการ เมือ่มลูคาท่ีคาดวาจะไดรับคนืเพ่ิมข้ึนในภายหลัง และการ
เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมกีารปรบัปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรพัย
ทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรบัรูในงวดกอนจะถูกประเมนิ ณ ทุกวันท่่่่ีท่ีออกรายงานวามขีอบงชีเ้ร่ืองการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคา

 จะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูก
กลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือน
หนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน

 3.13 สัญญาเชา

  สัญญาเชาดําเนินงาน

  สัญญาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชาจะจดัเปน
สัญญาเชาดาํเนินงาน เงนิท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจงูใจท่ีไดรับจากผูใหเชา) จะบนัทึกในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น

  คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหกับผูใหเชาจะบันทึก
เปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

  สัญญาเชาการเงิน

  สัญญาเชาซึง่บริษทัไดรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพยยกเวนกรรมสิทธ์ิทางกฎหมาย
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพยที่เชาในมูลคายุติธรรม ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาการเงินพรอมกับภาระหนี้สินที่จะ
ตองจาย คาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีเชาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ดอกเบี้ยหรือ
คาใชจายทางการเงินและคาเสื่อมราคารับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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 3.14 ผลประโยชนของพนักงาน

  ผลประโยชนระยะสั้น

  บริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง

  ผลประโยชนหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว

  บริษัทดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีเปนแผนจายสมทบท่ีกําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพยของ 
กองทุนแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนักงานและบริษัท เงินจาย
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ

  ผลประโยชนหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว

  หน้ีสินผลประโยชนพนักงานสวนท่ีเปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเปนคาใชจายตลอดอายกุารทํางานของพนักงาน 
โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชนในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับบริษทัตลอดระยะเวลาทํางานถึงปท่ีเกษยีณ
อายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตรา

 ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการหน้ีสินดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
 โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method)

  เมื่อผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลง สวนของผลประโยชนท่ีเพ่ิมข้ึนซึ่งเก่ียวของกับการทํางานใหกับบริษัทในอดีต
 ของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระท่ัง
 ผลประโยชนไดมีการจายจริง

  เมือ่ขอสมมตท่ีิใชในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรประกันภัยมกีารเปล่ียนแปลง บริษทัรับรูผลกําไร (ขาดทุน) จากการ
 ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจํานวน

 3.15 รายได

  3.15.1 การขายสินคา

   รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา

    รายไดจากการขายรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือ
บรหิารสินคาท่ีขายไปแลวน้ันหรือมคีวามไมแนนอนท่ีมนัียสาํคญัในการไดรบัประโยชนเชงิเศรษฐกิจจากการขายสินคา
หรือใหบริการน้ัน ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปได

   คอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา

  3.15.2 รายไดจากการใหบริการ

   รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการแกลูกคา
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  3.15.3 รายไดจากการใหบริการตามสัญญา

    รายไดตามสัญญาบริการประกอบดวยจํานวนเมื่อเริ่มแรกตามท่ีตกลงไวในสัญญาบวกจํานวนท่ีเก่ียวของกับ
การเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกรองคาเสียหาย หรือการจายเงินเพื่อจูงใจหากมีความ
เปนไปไดคอนขางแนท่ีจะกอใหเกิดรายไดและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ เมื่อสามารถประมาณผลของงาน
บรกิารตามสญัญาไดอยางนาเชือ่ถือ รายไดและตนทุนบรกิารตามสญัญาจะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นตามสัดสวนของขั้นความสําเร็จของงานบริการ

    ข้ันความสําเร็จของงานตามสัญญาประมาณโดยอางอิงกับอัตราสวนของตนทุนบริการท่ีเกิดขึ้นของงานท่ีทํา
เสร็จจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนบริการทั้งสิ้น

    หากไมสามารถประมาณผลของงานบริการตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ รายไดตามสัญญาบริการจะถูกรับรู
ไดไมเกินกวาตนทุนบริการตามสัญญาที่เกิดขึ้นและมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับตนทุนนั้นคืน

    เมือ่มคีวามเปนไปไดคอนขางแนท่ีตนทุนบรกิารท้ังสิน้จะสงูกวารายไดตามสัญญาบริการท้ังส้ินจะรับรูผลขาดทุน
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานบริการตามสัญญาในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

    สวนงานท่ีแลวเสร็จท่ียังมไิดสงมอบ และยังมไิดออกใบแจงหน้ีเรียกเกบ็จากลูกคาแสดงเปนมลูคางานท่ีทําเสร็จ
แตยังไมเรียกเก็บ

  3.15.4 รายไดคาเชา

    รายไดคาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีเสนตรง
ตลอดอายุสญัญาเชา คาใชจายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเปนการเฉพาะเพ่ือใหเกิดสัญญาเชาเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังสิน้ตาม
สัญญาคาเชาที่

    อาจเกิดขึ้นรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งคาเชานั้นเกิดขึ้น

  3.15.5 ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น

    ดอกเบีย้รับบนัทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ตามเกณฑคงคางโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทน
ที่แทจริง

    รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง

 3.16 คาใชจาย

  คาใชจายรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามเกณฑคงคาง

 3.17 ตนทุนทางการเงิน

  ตนทุนทางการเงนิประกอบดวยดอกเบีย้จายของเงนิกูยืม และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายตนทุนการกูยืมท่ีไมไดเก่ียวกับการ
ไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไขรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยใชวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจรงิ

 3.18 คาใชจายภาษีเงินได

  คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

  ภาษเีงนิไดปจจบุนัและภาษเีงนิไดรอการตดับญัชรัีบรูเปนรายไดหรอืคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
 เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของในการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่
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  ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตองเสียภาษี 
โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ

  ภาษเีงนิไดรอการตดับญัชบีนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกตางชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวางมลูคาตามบญัชแีละมลูคาฐานภาษขีอง
สินทรัพยและหน้ีสิน ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวตอไปน้ี การรับรูคาความนิยมในคร้ังแรก 
การรบัรูสินทรัพยหรือหน้ีสินในคร้ังแรกซึง่เปนรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการน้ันไมมผีลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบญัชหีรอื
ทางภาษี และผลแตกตางท่ีเก่ียวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการ

 ในอนาคตอันใกล

  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตรา
ภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่่่่รายงาน

  ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บริษัทตองคํานึงถงึผลกระทบของสถานการณทาง
ภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิม่ขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ บริษัทเชื่อวาไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอ
สําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และ
จากประสบการณในอดีต การประเมินนี้ อยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติฐานและอาจเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆ อาจทําใหบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การ
เปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมาย
ท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดน้ีประเมินโดยหนวยงาน
จัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความตั้งใจจะ
จายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภาษเีงินไดของงวดปจจบุนัดวยยอดสุทธิหรือตัง้ใจจะรับคนืสินทรพัยและจายชาํระหน้ีสินในเวลาเดยีวกัน

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน
เพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาวสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง

 3.19 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

  กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับป ท่ีเปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางป และกําไรตอหุนปรับลดคํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่รวมสมมติฐานวาหุน
สามัญเทียบเทาปรับลดไดถูกแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด

 3.20 การวัดมูลคายุติธรรม

  มูลคายุติธรรมเปนราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพย หรือจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวาง
 ผูรวมตลาด ณ วันท่่่่ีวัดมลูคา ไมวาราคาน้ันจะสามารถสังเกตไดโดยตรงหรอืประมาณมาจากเทคนิคการประเมนิมลูคา ในการประมาณ

มูลคายุติธรรมของรายการสินทรัพยหรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้นซึ่งผูรวม
ตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสินทรัพยหรือหนี้สิน ณ วันที่่่่วัดมูลคา โดยการวัดมูลคายุติธรรมและ/หรือการเปดเผย
ขอมลูในงบการเงนิน้ีใชตามเกณฑตามท่ีกลาว ยกเวนการจายโดยใชหุนเปนเกณฑภายใตขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

 ฉบบัท่่ี 2 (ปรับปรงุ 2559) รายการเชาภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่่ี 17 (ปรับปรุง 2559) และการวัดมลูคาท่ีมลีกัษณะ
คลายคลึงกับมูลคายุติธรรม แตไมใชมูลคายุติธรรม เชน มูลคาสุทธิที่จะไดรับในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่่ 2 (ปรับปรุง 2559) หรือ
มูลคาจากการใชในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่่ 36 (ปรับปรุง 2559)
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  นอกจากน้ี การวัดมูลคายุติธรรมไดจัดลําดับชั้นเปนระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 โดยแบงตามลําดับข้ันของขอมูลท่ี
สามารถสังเกตได และตามลําดับความสําคัญของขอมูลที่ใชวัดมูลคายุติธรรม ซึ่งมีดังตอไปนี้

  • ระดับที่ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพย หรือหนี้สินอยางเดียวกันและ
   กิจการสามารถเขาถึงตลาดน้ัน ณ วันที่่่่วัดมูลคา
  • ระดบัท่ี 2 เปนขอมลูอ่ืนท่ีสังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรอืโดยทางออมสําหรับสนิทรัพยน้ันหรอืหน้ีสนิน้ันนอกเหนือจากราคา
   เสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
  • ระดับที่ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น

 3.21 ประมาณการทางบัญชีและแหลงขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการ

  (1) การใชดุลยพินิจของผูบริหารที่สําคัญในการใชนโยบายการบัญชี

   ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารของบริษัทตองอาศัยดุลยพินิจหลาย
ประการ ในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งขอสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอการแสดงจํานวน
สินทรพัย หน้ีสินและการเปดเผยขอมลูเก่ียวกับสินทรพัยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ ส้ินรอบระยะเวลารายงานรวมท้ังการแสดง
รายได และคาใชจายของงวดบญัช ีถึงแมวาการประมาณการของผูบริหาร ไดพิจารณาอยางสมเหตสุมผลภายใตเหตกุารณ ณ 
ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น

   การใชดุลยพินิจที่สําคัญในการใชนโยบายการบัญชีมีดังตอไปนี้

   การดอยคา

   ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของบริษัทจะมีการทบทวน ณ ทุกวันท่่่่ีในงบแสดงฐานะการเงินวามีขอบงชี้เร่ืองการ
ดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้ จะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย

   ประมาณการตนทุนโครงการบริการรับเหมาติดตั้ง

   บรษิทัประมาณการตนทุนการรับเหมาตดิตัง้ของแตละโครงการจากรายละเอียดของแบบการตดิตัง้และนํามาคาํนวณ
จํานวนและมูลคาวัสดุท่ีตองใชในโครงการดังกลาว รวมถึงคาแรงคาใชจายอื่นๆ ท่ีตองใชในการใหบริการรับเหมาติดต้ัง

  จนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโนมของการเปล่ียนแปลงราคาวัสด ุคาแรง และคาใชจายอ่ืนๆ บริษทัจะทําการทบทวน
ประมาณการตนทุนอยางสมํ่าเสมอ และทุกคราวที่ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการตนทุนอยางเปนสาระสําคัญ

   ประมาณการผลขาดทุนสําหรับโครงการบริการรับเหมาติดตั้ง

   ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากโครงการบริการรับเหมาติดตั้งแตละ
โครงการจากประมาณการตนทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากความคบืหนาของการตดิตัง้ ตนทุนท่ีเกดิข้ึนจรงิ ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ คาแรง และสภาวการณปจจุบัน

   ประมาณการคาปรับจากการสงมอบงานลาชา

   บริษัทประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการถูกเรียกคาเสียหายจากการสงมอบโครงการลาชา ซึ่งฝายบริหารไดใช
ดลุยพินิจในการประมาณการคาปรับตามสญัญาและคาํนึงถึงระยะเวลาการทํางานลาชาท่ีเกิดข้ึน โดยบริษทัไดบนัทึกประมาณ
การคาปรับจากการสงมอบงานลาชาไวในงบการเงนิแลว อยางไรก็ตามผลท่ีเกิดข้ึนจรงิอาจแตกตางไปจากท่ีไดประมาณการไว
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   การจัดประเภทสัญญาเชา

   ในการพิจารณาจัดประเภทสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงินผูบริหารของบริษัท ไดใช
ดลุยพินิจในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษทัไดโอนหรอืรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทน
ในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

   มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานข้ึนอยูกับหลายปจจัยท่ีใชในการคํานวณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยโดยมขีอสมมตฐิานหลายตวั รวมถึงอัตราคดิลด การเปล่ียนแปลงของขอสมมตฐิานเหลาน้ีจะสงผลกระทบตอมลูคา
ของภาระผูกพันดังกลาว

   บริษัทไดพิจารณาอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในแตละป ซึ่งไดแกอัตราดอกเบี้ยท่ีควรจะใชในการกําหนดมูลคาปจจุบัน
ของประมาณการกระแสเงนิสดท่ีคาดวาจะตองจายภาระผกูพันผลประโยชนพนักงาน ในการพิจารณาอัตราคดิลดท่ีเหมาะสม 
บริษทัพิจารณาใชอตัราผลตอบแทนในตลาดของพันธบตัรรฐับาล ซึง่เปนสกุลเงนิเดยีวกับสกุลเงนิท่ีตองจายชาํระผลประโยชน 
และมีอายุครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองจายชําระภาระผูกพันที่เกี่ยวของ ขอมูลเพิ่มเติมไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 17

  (2) แหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการ

   การวัดมูลคายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลคา

   สินทรัพยและหน้ีสินบางรายการของบริษัทวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมเพ่ือวัตถุประสงคในการรายงานทางการเงิน 
บริษทัใชขอมลูในตลาดท่ีสามารถสังเกตไดในการประมาณมลูคายุติธรรมของรายการสินทรัพยหรือหน้ีสนิ กรณีท่ีขอมลูระดบั 
1 ไมสามารถหาได บริษัทไดวาจางผูประเมินมูลคาภายนอกที่ไดรับการรับรองมาเปนผูประเมินมูลคา เพื่อกําหนดเทคนิคการ
ประเมินมูลคาที่เหมาะสมรวมทั้งขอมูลที่จะตองใช

   ขอมูลเก่ียวกับเทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินรายการ
ตางๆ ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29
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4. การซื้อธุรกิจ
  เมื่อวันที่่่่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

175,000,000 บาท เปนจํานวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 
บาท โดยมลูคาหุนท่ีใชในการแลกเปล่ียนตามมลูคายุตธิรรมเทากับ 2.88 บาทตอหุน ซึง่คิดเปนทุนหุนสามญัท่ีออกและชาํระแลวจาํนวน 
117,250,000 บาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 558,110,000 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 675,360,000 บาท ซึ่งหุนเพิ่มทุน

 ดังกลาวบริษัทไดนําไปเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด (ดู
หมายเหตุขอ 19) 

  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาที่ระบุไดของกิจการที่ถูกซื้อ ณ วันที่่่่ซื้อธุรกิจ ประกอบดวยรายการตอไปนี้

สินทรัพย
 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
(หัก) หนี้สิน
 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 ชิลแมทช จํากัด บริษัท คิว ทู เอสจํากัด
พันบาท

รวม
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5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
  บริษทัมรีายการบญัชสีวนหน่ึงกับบคุคลหรือกจิการท่ีเก่ียวของกัน ซึง่บคุคลหรือกิจการเหลาน้ี เก่ียวของกันโดยการถือหุนและ/

หรอืมผีูบรหิารรวมกัน หรือเปนสมาชกิในครอบครัวท่ีใกลชดิ รายการบญัชกัีบบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันท่ีมสีาระสําคญัท่ีรวมไวใน
งบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด
รองรับลักษณะของความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้

 * เมือ่วันท่่่่ี 29 พฤศจกิายน 2559 บริษทัไดทําสญัญาเพ่ือรับโอนกิจการของท้ัง 2 บริษทั ซึง่เปนบริษทัยอยภายใตกระบวนการโอนกิจการ
ทั้งหมด (ดูหมายเหตุขอ 4)

 หลักเกณฑในการเรียกเก็บรายไดและคาใชจายระหวางกัน

  สัญญาที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

  บริษัทไดทําสัญญาเชาอาคารสํานักงาน ดังตอไปนี้

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด  ไทย บริษัทที่เกี่ยวของกัน  กรรมการและ/หรือผูถือหุนรวมกัน
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด *  ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนใหญ
(จดทะเบียนเลิกกิจการในป 2559)
บริษัท ชิลแมทช จํากัด *  ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนใหญ
(จดทะเบียนเลิกกิจการในป 2559)
นายเจน ชาญณรงค ไทย บุคคลที่เกี่ยวของกัน ผูถือหุนและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน  ไทย บุคคลที่เกี่ยวของกัน ผูถือหุนและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
ผูบริหารสําคัญ ไทย บุคคลที่เกี่ยวของกัน บุคคลที่มีอํานาจและรับผิดชอบในการบริหารงาน

สัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน  คุณเจน ชาญณรงค  3 ป  53,100
  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 3 ป  498,996
สัญญาเชาพื้นที่คลังสินคา  คุณสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน  3 ป  280,900

ซื้อสินคา  ตามราคาตลาด
ซื้อขายอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน  ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
รายไดอื่น  ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
คาเชาและคาบริการ  ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
คาตอบแทนผูบริหาร  ตามที่ไดรับอนุมัติโดยกรรมการและ/หรือผูถือหุน

ชื่อบริษัท/บุคคล ความสัมพันธ

ระยะเวลา

ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560

ลักษณะความสัมพันธ

คาเชาตอเดือน (บาท)

นโยบายการกําหนดราคา

ประเทศ/สัญชาติ

ผูใหเชา
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 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย

 คาตอบแทนผูบริหารน้ีเปนผลประโยชนท่ีจายใหแกผูบริหารของบริษัท ประกอบดวยคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน และ
ผลประโยชนท่ีเก่ียวของ รวมไปถึงผลประโยชนตอบแทนในรูปอ่ืน ท้ังน้ี ผูบริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลท่ีกําหนดตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดแก กรรมการผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา

 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได ดังนี้

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
 บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด  2,360  3,820

ซื้อสินคา
 บริษัท ชิลแมทช จํากัด  -  4
รายไดอื่น
 บริษัท คิว ทู เอส จํากัด  -  2,681
 บริษัท ชิลแมทช จํากัด  -  1,155
     -  3,836
คาเชาและบริการสํานักงาน
 บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด  5,988  5,469
 นายเจน ชาญณรงค  637  451
     6,625  5,920
คาเชาคลังสินคา
 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน  3,371  -
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ
 กรรมการ   3,190  3,051
 ผูบริหารสําคัญ
  ผลประโยชนระยะสั้น  12,255  8,162
  ผลประโยชนหลังออกจากงาน  442  311
     15,887  11,524

2560

2560

2559

2559

พันบาท

พันบาท
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6.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

7. เงินลงทุนชั่วคราว
 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดวย

เงินสดในมือ   150  152
เงินฝากธนาคาร • บัญชีกระแสรายวัน  4,117  10,459
   • บัญชีออมทรัพย  37,689  21,591
เงินฝากระหวางทาง  -  2,668
เงินฝากกองทุน   -  996
 รวม   41,956  35,866

2560 2559

พันบาท

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
 - เงินลงทุนในหนวยลงทุน  197,304  1,815  199,119
 - เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน  6  -  6
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุน  (6)  -  (6)
 รวม   197,304  1,815  199,119

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

ราคาทุน

ราคาทุน

กําไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น

จากการปรับมูลคา
ของเงินลงทุน

กําไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น

จากการปรับมูลคา
ของเงินลงทุน

พันบาท

พันบาท

ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560

มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม
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8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ประกอบดวย

 ลูกหนี้การคา แยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังนี้

ลูกหนี้การคา
 ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น  262,887  259,332
 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (4,290)  (5,415)
  สุทธิ   258,597  253,917
ลูกหนี้อื่น
 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน  2,360  3,820
 ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น  225  3,217
 เงินประกันผลงานคางรับ  9,150  9,678
 เงินมัดจําคาสินคา  1,452  17,369
 คาใชจายจายลวงหนา  2,863  2,782
 รายไดคางรับ   194  534
  รวมลูกหนี้อื่น  16,244  37,400
  รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  274,841  291,317

ยังไมครบกําหนดชําระ  184,348  162,303
เกินกําหนดชําระ
 นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน  69,660  88,461
 มากกวา 3 ถึง 6 เดือน  4,120  560
 มากกวา 6 ถึง 12 เดือน  1,065  1,792
 มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป  3,694  6,216
  รวม   262,887  259,332
 หัก คาเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ  (4,290)  (5,415)
  ลูกหนี้การคา - สุทธิ  258,597  253,917

2560

2560

2559

2559

พันบาท

พันบาท
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9. ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน ประกอบดวย

10. สินคาคงเหลือ
 สินคาคงเหลือ ประกอบดวย

  จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้จะตองชําระและมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้จะตองชําระสําหรับสัญญาเชาการเงิน 
ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

  มลูคาสนิคาคงเหลือท่ีปรับลดลงและรบัรูเปนตนทุนขายสําหรับปส้ินสดุวันท่่่่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มจีาํนวน 4.70 ลาน
บาท และ 2.76 ลานบาท ตามลําดับ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - อุปกรณการพิมพ  19,256  20,061
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (8,783)  (10,017)
ลูกหนี้ระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน  10,473  10,044

สินคาสําเร็จรูป   242,933  211,587
สินคาระหวางทาง  61,746  40,958
 รวม   304,679  252,545
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ  (13,413)  (14,979)
สินคาคงเหลือ   291,266  237,566

ระยะเวลาการรับชําระ
 ภายใน 1 ป  12,280  8,783  13,756  10,017
 เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป  14,852  10,473  15,049  10,044
   27,132  19,256  28,805  20,061
หัก รายไดดอกเบี้ยทางการเงินรอการรับรู  (7,876)  -  (8,744)  -
   19,256  19,256  20,061  20,061

2560

2560

จํานวนเงิน
ขั้นตําที่ลูก

หนี้
จะตองชําระ

2560

จํานวนเงิน
ขั้นตําที่ลูก

หนี้
จะตองชําระ

2559

2559

2559

มูลคาปจจุบัน
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่า
ที่ลูกหนี้

จะตองชําระ

มูลคาปจจุบัน
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่า
ที่ลูกหนี้

จะตองชําระ

พันบาท

พันบาท

พันบาท
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11. ที่ดิน และอุปกรณ
 ที่ดิน และอุปกรณ ประกอบดวย

ราคาทุน
ที่ดิน   -  114,950  -  -  114,950
เครื่องมือและอุปกรณ  3,427  244  (19)  35  3,687
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน  23,809  1,616  (512)  -  24,913
ยานพาหนะ  27,551  829  (2,250)  -  26,130
สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต  34,645  6,033  (3,846)  (152)  36,680
 รวม  89,432  123,672  (6,627)  (117)  206,360
คาเสื่อมราคาสะสม
เครื่องมือและอุปกรณ  (1,987)  (598)  11  (16)  (2,590)
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน  (9,796)  (4,522)  463  -  (13,855)
ยานพาหนะ  (13,504)  (2,294)  1,401  -  (14,397)
สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต  (22,580)  (4,872)  2,244  158  (25,050)
 รวม  (47,867)  (12,286)  4,119  142  (55,892)
ที่ดินและอุปกรณ-สุทธิ  41,565     150,468

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
สินทรัพยระหวางสราง  -  -  868  (868)  -
 รวม  28,166  2,769  60,252  (1,755)  89,432

โอนเขา/
โอนออก

ลดลง

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

ยอดตาม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 59

ยอดตาม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 58

ยอดตาม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 60

ยอดตาม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 59

ลดลง

ไดมาจาก
การรวมธุรกิจ

พันบาท

พันบาท

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป
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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)
 รวม  (11,944)  (4,326)  (31,799)  202  (47,867)
อุปกรณสุทธิ  16,222     41,565

ลดลงเพิ่มขึ้น

ยอดตาม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 58

ยอดตาม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 59
ไดมาจาก

การรวมธุรกิจ

พันบาท

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

คาเสื่อมราคาสําหรับป - ตนทุนขาย  4,502  1,195
   - คาใชจายในการขายและบริหาร  7,784  3,131
 รวม   12,286  4,326

2560 2559

พันบาท

  ณ วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีอุปกรณที่คิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคาแลว แตยังคงใชงานอยูมีราคาทุนรวมเปน
จํานวน 24.30 ลานบาท และ 23.31 ลานบาท ตามลําดับ

  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที่่่ ่18 ตลุาคม 2560 ทีป่ระชมุกรรมการไดมีมตเิปนเอกฉนัท 
อนุมัติใหซื้อที่ดินขนาด 5 - 0 - 90 ไร เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 114.95 ลานบาท ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลดอกไม (สําโรงฝงเหนือ) อําเภอประเวศ 
(พระโขนง) กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินคาแบบรวมศูนย และไดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีสํานักงาน
ที่ดินแลว ในวันที่่่่ 30 ตุลาคม 2560

12. คาความนิยม
  เมื่อวันที่่่่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริษัทไดมีการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส 

จํากัด โดยการออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 675.36 ลานบาท เพื่อแลกกับสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของทั้ง 2 บริษัทจํานวน 340.69 ลานบาท 
ซึ่งเปนผลทําใหเกิดคาความนิยม จํานวน 334.67 ลานบาท (หมายเหตุขอ 4)

 การทดสอบการดอยคาของคาความนิยม

  ในระหวางปส้ินสุดวันท่่่่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไดมีการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมซึ่งเกิดจากการเขาซื้อและ
 รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด 
 และปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด (Cash Generating Unit (�CGU�)) ประกอบดวย หนวยของผลิตภัณฑระบบ

ทําความเย็น และระบบการพิมพดจิทัิล โดยการเปรียบเทียบมลูคาตามบญัชขีองหนวยสนิทรัพยซึง่รวมคาความนิยม กับมลูคาท่ีคาดวา
 จะไดรับคนืของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงนิสดน้ีข้ึนอยูกับมลูคาการใชประโยชน ซ่ึงคาํนวณจากประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต

ที่คาดวาไดรับจากการใชหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดอยางตอเนื่อง กระแสเงินสดถูกประมาณการตลอดชวงเวลา 5 ป กอนอัตรา
การเติบโตของมูลคาปจจุบันสุดทาย
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ลดลง

ลดลง

วิธีทีถูกใชในการพิจารณามูลคาขอสมมติฐานสําคัญ

ยอดตาม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 59

ยอดตาม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 58

ยอดตาม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 60

ยอดตาม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 59

เพิ่มขึ้น

ไดมาจากการ
รวมธุรกิจ

มูลคา

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

 ฝายบริหารพิจารณาแลวเชื่อวาคาความนิยมไมเกิดการดอยคา

 ขอสมมติฐานสําคัญที่ใชในการประมาณการมูลคาจากการใช มีดังตอไปนี้

• อัตราคิดลด

• อัตราเติบโตของมูลคาปจจุบันสุดทาย
 (Terminal Value Growth Rate)
• อัตราการเติบโตของกําไรกอนหัก
 ดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื้อมราคา
 และคาตดัจาํหนาย (EBITDA growth)

รอยละ 10.8 สําหรับ บจ.ชิลแมทช
รอยละ 12.3 สําหรับ บจ.คิว ทู เอส

รอยละ 1.0

รอยละ 4.7 สําหรับ บจ.ชิลแมทช
รอยละ 5.4 สําหรับ บจ.คิว ทู เอส

อัตราคิดลดซึ่งเปนอัตรากอนภาษีที่
สะทอนถึงความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะ
เฉพาะที่เกี่ยวของกับหนวยธุรกิจ
อัตราคาดการณที่เหมาะสม

ประสบการณและอุตสาหกรรม

13. ความสัมพันธกับลูกคา
 ความสัมพันธกับลูกคา ประกอบดวย

ราคาทุน
ความสัมพันธกับลูกคา  104,308  -  -  104,308
หัก คาตัดจําหนายสะสม  (1,325)  (14,901)  -  (16,226)
ความสัมพันธกับลูกคา-สุทธิ  102,983    88,082

ราคาทุน
ความสัมพันธกับลูกคา  -  104,308  -  104,308
หัก คาตัดจําหนายสะสม  -  (1,325)  -  (1,325)
ความสัมพันธกับลูกคา-สุทธิ  -    102,983

พันบาท

พันบาท

คาตัดจําหนายสําหรับป - คาใชจายในการขาย  14,901  1,325
2560 2559

พันบาท
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14. สินทรัพยไมมีตัวตน
 สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย

ราคาทุน
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร  32,397  3,926  -  -  36,323
ซอฟตแวรระหวางติดตั้ง  40  419  (40)  (9)  410
 รวม  32,437  4,345  (40)  (9)  36,733
หัก คาตัดจําหนายสะสม
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร  (5,688)  (3,744)  -  -  (9,432)
 รวม   (5,688)  (3,744)  -  -  (9,432)
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  26,749     27,301

ราคาทุน
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร  7,249  8,192  16,956  -  32,397
ซอฟตแวรระหวางติดตั้ง  833  5,077  1,640  (7,510)  40
 รวม  8,082  13,269  18,596  (7,510)  32,437
หัก คาตัดจําหนายสะสม
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร  (1,367)  (1,469)  (2,852)  -  (5,688)
 รวม  (1,367)  (1,469)  (2,852)  -  (5,688)
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ  6,715     26,749

โอนเขา/
โอนออก

ลดลง

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

ยอดตาม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 59

ยอดตาม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 58

ยอดตาม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 60

ยอดตาม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 59

ลดลง

ไดมาจาก
การรวมธุรกิจ

พันบาท

พันบาท

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

คาเสื่อมราคาสําหรับป - คาใชจายในการขายและบริหาร  3,744  1,469
2560 2559

พันบาท

  ณ วันท่่่่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัมสีนิทรัพยไมมตีวัตนท่ีคิดคาตดัจาํหนายเตม็มลูคาแลว แตยังคงใชงานอยูมรีาคา
ทุนรวมเปนจํานวน 1.01 ลานบาท และ 0.91 ลานบาท ตามลําดับ
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  1,196  (314)  -  882
 คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ  2,996  (313)  -  2,683
 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน  1  -  -  1
 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  2,018  480  9  2,507
 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  35  80  -  115
  รวม  6,246  (67)  9  6,188
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
 สินคาคงเหลือ (จากการปรับปรุงมูลคายุติธรรม
  ของการรวมกิจการ) 1,511 1,254 - 257
 อุปกรณ (จากการปรับปรุงมูลคายุติธรรมของการ
  รวมกิจการ) 1,281 448 - 833
 กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
  ของเงินลงทุนชั่วคราว 1,433 1,070 - 363
 ความสัมพันธลูกคา (จากการปรับปรุงมูลคา
  ยุติธรรมของการรวมกิจการ) 20,596 2,980 - 17,616
คาเสื่อมราคาของอุปกรณ  276  1  -  275
สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน  106  (193)  -  299
  รวม  25,203  5,560  -  19,643
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ  (18,957)    (13,455)
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ   5,493  9

15. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
  การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชแีละหน้ีสินภาษเีงนิไดรอการตดับญัชสํีาหรับป สิน้สุดวันท่่่่ี 31 ธันวาคม 

2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้

ในกําไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60ในกําไร

ขาดทุน

รายได (คาใชจาย) ในระหวางป

พันบาท
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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
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ  3,450  (20,943)    (18,957)
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ    (226)  (1,238)

ในกําไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ไดมาจาก
การรวมธุรกิจ

ยอดตาม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 58

ยอดตาม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 59
ในกําไร
ขาดทุน

พันบาท

รายได (คาใชจาย) ในระหวางป
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16. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ประกอบดวย

17. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
 การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้

 คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

เจาหนี้การคา
 เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น  109,507  104,569
เจาหนี้อื่น
 เจาหนี้อื่น   7,635  7,640
 คานายหนาคางจาย   15,725  13,582
 คาโบนัสคางจาย   17,039  15,842
 เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ  13,668  12,649
 คาใชจายคางจาย   6,555  14,376
 อื่นๆ   4,346  7,908
 รวม   64,968  71,997
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  174,475  176,566

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนยกมา  13,910  9,841
ผลประโยชนจายโดยโครงการไดมาจากการรวมธุรกิจ  -  9,593
ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบี้ย  2,843  1,200
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  46  (6,189)
ผลประโยชนจายโดยโครงการ  (1,901)  (535)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนยกไป  14,898  13,910

ตนทุนบริการปจจุบัน
 ตนทุนขาย   322  102
 คาใชจายในการขาย   597  296
 คาใชจายในการบริหาร  1,419  386
 รวม   2,338  784
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน   505  416
 รวม   2,843  1,200

2560

2560

2560

2559

2559

2559

พันบาท

พันบาท

พันบาท
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 ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

18. โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน
  เมือ่วันท่่่่ี 22 พฤษภาคม 2558 สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบโครงการสะสม

หุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ระยะเวลาโครงการ  ตั้งแตวันที่่่่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่่่่ 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ป
 พนักงานที่มีสิทธิเขารวมโครงการ  พนักงานประจําที่มีอายุงานตั้งแต 1 ป ขึ้นไป หรือผูบริหารระดับผูอํานวยการฝาย
    ขึ้นไป โดยเปนไปตามความสมัครใจ
 รูปแบบโครงการ  เงินสวนที่พนักงานจายเพื่อเขารวมโครงการ : อัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน
    เงินสวนที่ผูบริหารจายเพื่อเขารวมโครงการ : อัตรารอยละ 5 - 25 ของเงินเดือน
    เงินสวนที่บริษัทจายสมทบที่เขารวมโครงการ : อัตรารอยละ 100 ของเงินที่พนักงาน
    หรือผูบริหารจายเขาโครงการ

 การวิเคราะหความออนไหว

  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ
 วันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด   2.40 - 2.99  3.50
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน  4.50  6.57
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน  0 - 29  0 - 24
อัตราการมรณะ   ตารางมรณะไทย ตารางมรณะไทย 
    ป 2560 ป 2551

2560 2559

พันบาท

อัตราคิดลด  2.90 - 3.49  1.90 - 2.49  (722)  778
อัตราการขึ้นเงินเดือน  1  (1)  1,303  (1,139)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน  20  (20)  (1,702)  2,069

อัตราคิดลด  0.50  (0.50)  (658)  701
อัตราการขึ้นเงินเดือน  0.50  (0.50)  612  (572)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน  0.50  (0.50)  (721)  512

ลดลง

ลดลง

ลดลง

ลดลง

รอยละ

รอยละ

พันบาท

พันบาท

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

2560

2559
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 กําหนดการซื้อหุนเขาโครงการ  ทุกเดือน
 เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย  ปที่ 1 - 2 ไมสามารถขายหุนได
    ครบ 2 ป สามารถขายหุนไดรอยละ 25 ของจํานวนหุนท่ีสะสมได
    ครบ 3 ป สามารถขายหุนไดรอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีสะสมได
    ครบ 4 ป สามารถขายหุนไดรอยละ 75 ของจํานวนหุนท่ีสะสมได
    ครบ 5 ป สามารถขายหุนไดทั้งจํานวน
 ตัวแทนดําเนินการ  บริษัท หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 ในระหวางป 2560 และ 2559 บริษัทไดจายเงินสมทบโครงการเปนจํานวนเงิน 3.42 ลานบาท และ 2.20 ลานบาท ตามลําดับ

19. ทุนจดทะเบียน
 เมื่อวันที่่่่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2559 ไดมีมติอนุมัติในเรื่องตางๆ ดังนี้

 19.1 การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย ภายใตการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 
Transfer) ขั้นตอนการดําเนินการแบงเปน 2 ขั้นตอนดังนี้

  19.1.1 บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนในบริษัท คิวทูเอส จํากัด โดยมูลคาของ
กิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด เทากับ 614,390,000 บาท และชําระคาโอนกิจการดังกลาวใหแก บริษัท 
ชิลแมทช จํากัด เปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท กําหนด
ราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เทากับ 2.62 บาทตอหุน โดยมีมูลคารวมท้ังสิ้น 614,390,000 บาท และ บริษัท

   ชิลแมทช จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่่่่ 29 พฤศจิกายน 2559 และดําเนินการแจกจายทรัพยสิน (ซึ่งรวมถึง
   หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน) ใหแกผูถือหุนของ บริษัท ชิลแมทช จํากัด ตามกระบวนการ

ชําระบัญชี

  19.1.2 ภายหลังการซือ้และรบัโอนกิจการท้ังหมดของบรษิทั ชลิแมทช จาํกัดแลว บริษทัไดเปน ผูถือหุนในบริษทั ควิทูเอส จาํกดั 
รอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน และทําการรบัโอนกิจการท้ังหมดของบรษิทั ควิทูเอส จาํกัด ภายใตกระบวนการโอน
กิจการทั้งหมด และในวันเดียวกันนี้ บริษัท คิวทูเอส จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่่่่ 1 ธันวาคม 2559 และ
เขาสูกระบวนการชําระบัญชี

 19.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 175,000,000 บาท เปนจํานวน 
292,250,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

 19.3 การเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทในวงจํากัด จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคา 2.62 
บาทตอหุน ใหแกบริษัท ชิลแมทช จํากัด เพื่อเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัท (ดูหมายเหตุขอ 4)

  ตามสญัญาซือ้และรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษทั ชลิแมทช จาํกัดและบริษทัยอย ไดกําหนดมลูคาหุนสามญัของบริษทัท่ีออก
ใหตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดจํานวน 234,500,000 หุนในราคาหุนละ 2.62 บาท มูลคารวม 614,390,000 บาท ซึ่งไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่่่่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไปแลว แตเนื่องจากตามขอกําหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัท่่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ กําหนดใหบริษทัตองวัดมลูคาสิง่ตอบแทนท่ีออกใหดวยมลูคายุตธิรรม ณ วันท่่่ีออกหุน

 ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนและโอนหุนใหกับผูถือหุนของบริษัท ชิลแมทช จํากัด เมื่อวันท่่่่ี 29 พฤศจิกายน 2559 และราคาปด
ของหุนสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันนั้นเทากับ 2.88 บาท (ดูหมายเหตุขอ 4) มีผลทําใหการ

 วัดมูลคาสิ่งตอบแทนที่ออกใหตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปเปนจํานวน 675,360,000 บาท
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  บริษัทดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่่่่ 2 พฤศจิกายน 2559 และบริษัท
ไดชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวแลวเมื่อวันที่่่่ 29 พฤศจิกายน 2559

20. สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
  ตามบทบญัญัตแิหงพระราชบญัญัตบิริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุนสงูกวามลูคาหุนท่ี

จดทะเบยีนไว บริษทัจะตองนําคาหุนสวนเกินน้ีตัง้เปนทุนสาํรอง (�สวนเกินมลูคาหุน�) สวนเกินมลูคาหุนน้ีจะนําไปจายเงนิปนผลไมได

21. ทุนสํารองตามกฎหมาย
  ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
 สวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได

22. การจัดสรรกําไรสะสม
  เมื่อวันที่่่่ 24 กุมภาพันธ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.09 

บาท สาํหรบัหุนทีอ่อกจาํหนายและไดรบัชําระแลวจํานวน 584,500,000 หุน คดิเปนจํานวนเงนิ 52,605,000 บาท และไดรบัการอนมุตัิ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 แลวเมื่อวันที่่่่ 28 เมษายน 2560

  เมื่อวันท่่่่ี 29 เมษายน 2559 ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ผูถือหุนของบริษัทมีมติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
สําหรับป 2558 จํานวนหุน 350,000,000 หุน ในราคาหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงินรวมประมาณ 35 ลานบาท

23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
  บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบ

ดวยเงนิท่ีพนักงานจายสะสมและเงนิท่ีบริษทัจายสมทบให ในปจจบุนักองทุนสํารองเล้ียงชพีน้ีบริหารโดยบรษิทัหลักทรัพยจดัการกองทุน 
ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด กองทุนสํารองเล้ียงชพีน้ีไดจดทะเบยีนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชพีตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและ
จัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนทีไดรับอนุญาต

  สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพและบันทึกเปนคาใชจาย
เปนจํานวน 3.76 ลานบาท และ 1.88 ลานบาท ตามลําดับ

24. สวนงานดําเนินงาน
  บริษัทไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ รูปแบบหลักในการรายงานสวนงานธุรกิจ พิจารณาจากระบบ

การบริหารการจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทเปนเกณฑ

  บริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้

  สวนงาน 1 ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและงานโครงการ
  สวนงาน 2 ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
  สวนงาน 3 ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
  สวนงาน 4 ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
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  ในระหวางปสิ้นสุดวันที่่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทไมมีรายไดจากการขายกับลูกคาบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่ง
ที่มีจํานวนเงินตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของรายไดรวมบริษัทมีรายไดจากการใหบริการกับลูกคาภายนอกมากกวารอยละ 10 ของรายได
รวมจากการใหบริการ

  ในระหวางปส้ินสดุวันท่่่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัมรีายไดจากการใหบริการจากลูกคารายใหญจาํนวน 2 ราย จาํนวน
เงินรวม 25.86 ลานบาท และ 21.13 ลานบาท ตามลําดับ

25. คาใชจายตามลักษณะ
  รายการคาใชจายตามลักษณะสําหรับปส้ินสุดวันท่่่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญ
 ดังตอไปนี้

26. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
 26.1 สวนประกอบหลักของคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

  สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย

ซื้อสินคาสําเร็จรูป   936,388  601,134
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป  (31,346)  (113,522)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  145,633  78,543
คาเชาและคาบริการสํานักงาน  13,893  6,464
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  30,931  7,120
อื่นๆ    44,068  32,261
 รวม   1,139,567  612,000

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกําไรขาดทุน :
 คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน :
  คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป  36,948  9,966
 คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
  การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราวที่รับรูเมื่อเริ่มแรก
   และที่กลับรายการ  (5,493)  226
   รวม  31,455  10,192

2560

2560

2559

2559

พันบาท

พันบาท
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 26.2 การกระทบยอดระหวางจํานวนคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดและผลคูณของกําไรทางบญัชกัีบอัตรา
ภาษีที่ใช

  สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้

 26.3 การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช

  สําหรับปสิ้นสุดวันที่่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้

27. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับป ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ออกและชําระแลวในระหวางป

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสําหรับป  161,134  50,723
อัตราภาษีที่ใช (%)  20%  20%
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดคํานวณตามอัตราภาษีที่ใช  32,227  10,145
รายการกระทบยอด
 ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักใน
  การคํานวณกําไรทางภาษี
  - คาใชจายที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณ
   กําไรทางภาษี  92  84
 คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น  (651)  (263)
 อื่นๆ   (213)  226
รวมรายการกระทบยอด  (772)  47
รวมคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได  31,455  10,192

กําไรสําหรับป (พันบาท)  129,679  40,531
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน)  584,500,000  371,201,370
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)  0.22  0.11

2560

2560

2559

2559

พันบาท

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป  161,134   50,723
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่ใช  32,227  20.00  10,145  20.00
รายการกระทบยอด  (772)  (0.48)  47  0.09
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย  31,455  19.52  10,192  20.09

อัตราภาษี
(%)

อัตราภาษี
(%)

2560 2559

จํานวนภาษี
(บาท)

จํานวนภาษี
(บาท)
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28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 ณ วันที่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

 28.1 ณ วันท่่ี 3l ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารเพื่อใชในการ
  คํา้ประกันสนิคาและผลงานตามสญัญาวาจางงานติดต้ังระบบจาํนวนเงิน 18.78 ลานบาท และ 12.64 

ลานบาท ตามลําดับ 

 28.2 วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ณ วันที่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

29. การวัดมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
  บริษทัใชวิธีราคาตลาดในการวัดมลูคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสนิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเก่ียวของกําหนด

ใหตองวัดมลูคาดวยมลูคายุตธิรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมตีลาดท่ีมสีภาพคลองหรือไมสามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมสีภาพคลองได
 บริษัทจะใชวิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวแทนลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม

  ในการนําเทคนิคการวัดมลูคายุตธิรรมขางตนมาใช บริษทัจะตองพยายามใชขอมลูท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับสนิทรัพย
หรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่่ 13 เรื่อง มูลคายุติธรรม กําหนดลําดับชั้น
ของมูลคายุติธรรมออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้

  ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
  ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
  ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่บริษัทประมาณขึ้น

 28.3 คาเชาและคาบริการขั้นตํ่าที่ตองจายมีดังนี้

ครบกําหนดไมเกิน 1 ป  13.71  12.83
ครบกําหนดเกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป  12.65  22.03

2560 2559

ลานบาท

เงินเบิกเกินบัญชี  11.00  17.00 MOR MOR
     เงินฝากประจํา เงินฝากประจํา
เลตเตอร ออฟ เครดิต/ทรัสตรีซีท  160.00  231.00  MLR-1, MMR  MLR-1, MMR
หนังสือคํ้าประกัน  24.47  30.00 1.65 - 2% 2%
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  562.39  363.39
ตั๋วสัญญาใชเงิน  5.00  15.00 MLR MLR
เช็คตางจังหวัดรอเรียกเก็บ  -  3.00
 รวม  762.86  659.39
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
 (ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)  3.00  3.00

2559 2559

วงเงิน (ลานบาท)

ประเภทสินเชื่อ

ระยะเวลาการชําระ

อางอิงอัตราดอกเบีย้ (รอยละตอป)

2560 2560
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  ณ วันที่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดดวยมูลคายุติธรรมซึ่งแยกตามลําดับชั้น
ของมูลคายุติธรรมได ดังนี้

 เทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรมและขอมูลที่ใชสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 2

  มลูคายุตธิรรมของเงนิลงทุนในหนวยลงทุนท่ีมไิดจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคาํนวณโดยใชมลูคาสนิทรพัย
สุทธิตอหนวยที่ประกาศโดยผูจัดการกองทุน

  มลูคายุตธิรรมของตราสารอนุพันธคาํนวณโดยใชเทคนิคการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการ
ประเมนิมลูคา ซึง่ขอมลูท่ีนํามาใชในการประเมนิมลูคาสวนใหญเปนขอมลูท่ีสามารถสังเกตไดในตลาดท่ีเก่ียวของ เชน อตัราแลกเปลีย่น
ทันที อัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาของเงินตราตางประเทศ และอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เปนตน

  ในระหวางงวดไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม

 สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

  ตารางตอไปนี้ แสดงการวิเคราะหสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมตามลําดับชั้นของ
มูลคายุติธรรม ณ วันที่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

สินทรัพย (หนี้สิน) ทางการเงินที่วัดดวยมูลคายุติธรรม
 เงินลงทุนในหนวยลงทุน  -  199,119  -  199,119
 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  -  (514)  -  (514)

สินทรัพย (หนี้สิน) ทางการเงินที่วัดดวยมูลคายุติธรรม
 เงินลงทุนในหนวยลงทุน  -  231,856  -  231,856
 เงินลงทุนในตราสารทุน  33,329  -  -  33,329
 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  -  (168)  -  (168)

ระดับ 2

ระดับ 2

รวม

รวม

2560

2559

พันบาท

พันบาท

ระดับ 1

ระดับ 1

ระดับ 3

ระดับ 3

สินทรัพยทางการเงิน /
หนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย (หนี้สิน) 
ทางการเงิน

ลําดับชั้น
มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม (บาท)
2560 2559

เทคนิคการประเมินมูลคา
และขอมูลที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม

 สัญญาซื้อขายเงินตรา (514,283) (168,223) ลําดับ 2
 ตางประเทศลวงหนา

ประมาณการกระแสเงนิสดคดิลดโดยกระแสเงนิสดในอนาคต
ประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา
(จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศลวงหนาท่ีสามารถ
สังเกตได ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลีย่น
ลวงหนาตามสัญญา ซึ่งคิดลดดวยอัตราท่ีสะทอนถึงความ
เสี่ยงดานสินเชื่อของคูสัญญาตางๆ
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  สินทรัพยทางการเงนิและหน้ีสินทางการเงนิขางตน แสดงรวมเปนสวนหน่ึงของสินทรัพยหมนุเวียนอ่ืนและหน้ีสนิหมนุเวียนอืน่
ในงบแสดงฐานะการเงิน

  วิธีการที่บริษัทใชในการประมาณมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม มีดังนี้

  เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน ลกูหน้ีตามสัญญาเชาทางการเงนิสวนท่ีถึงกําหนดชาํระภายใน
หนึ่งป มีราคาตามบัญชี ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น

  เงินลงทุนทั่วไป มีมูลคายุติธรรมไมตางจากมูลคาตามบัญชี ณ วันที่่รายงานอยางมีสาระสําคัญ

  เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอืน่ ประมาณการหน้ีสนิระยะส้ันและหน้ีสนิหมนุเวียนอืน่ มรีาคาตามบญัช ีณ วันท่่ีรายงานของหนีส้นิ
ทางการเงินใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น

30. เครื่องมือทางการเงิน
 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน

  บริษทัมคีวามเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกตจิากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้และอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศ 
และจากการไมปฏิบตัติามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษทัไมมกีารถือหรอืใชเคร่ืองมอืทางการเงนิท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพ่ือ
การเก็งกําไรหรือการคา

  การจัดการความเส่ียงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุลของระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการความเส่ียง ฝายบริหารไดมีการควบคุม
กระบวนการการจดัการความเส่ียงของบรษิทัอยางตอเน่ืองเพ่ือใหมนัใจวามคีวามสมดลุระหวางความเส่ียงและการควบคมุความเสีย่ง

 การบริหารจัดการทุน

  นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงนิทุนใหมัน่คงเพ่ือรักษานักลงทุน เจาหน้ีและความเชือ่มนั ของตลาดและ
กอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากสัดสวน
ของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวน ของผูถือหุน อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ

 ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ

  บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศ บริษัทไดทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกินหน่ึงปเพ่ือปองกันความเส่ียงของสินทรัพยและหน้ีสิน
ทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่่รายงานเปนรายการที่เกี่ยวของกับรายการ
ซื้อสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศในงวดถัดไป

  ณ วันที่่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนี้

ไมไดปองกันความเสี่ยง
 ดอลลารสหรัฐอเมริกา  288,857  788,508
 ดอลลารสิงคโปร  200  161
 ยูโร   111,944  -
 ปอนดสเตอรลิง  80,109  43,278

2560 2559

เงินตราตางประเทศ
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 ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ

  ความเส่ียงทางดานสินเชื่อ คือความเส่ียงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ี แกบริษัทตามเงื่อนไขท่ีตกลงไวเมื่อครบ
กําหนด

  ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดานสินเชื่อดังกลาวโดยสมํ่าเสมอโดยการวิเคราะห
ฐานะทางการเงนิของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงนิสนิเชือ่ในระดบัหน่ึงๆ ณ วันท่ีในรายงานไมพบวามคีวามเสีย่งจากสินเชือ่ท่ีเปนสาระสาํคญั 
ความเส่ียงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไร
ก็ตามเนื่องจากบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไมได

 ความเสี่ยงจากสภาพคลอง

  บริษทัมกีารควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดบัของเงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดใหเพียงพอ
ตอการดําเนินงานของบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

31. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.14 

บาท สําหรับหุนที่ออกจําหนายและไดรับชําระแลวจํานวน 584,500,000 หุน คิดเปนจํานวนเงิน 81,830,000 บาท โดยจะนําเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนสามัญครั้งตอไป เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินปนผลดังกลาว

32. การจัดประเภทรายการใหม
  รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไดมีการจัดประเภทใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัด

ประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

33. มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหมที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
  สภาวิชาชพีบญัชไีดออกประกาศสภาวิชาชพีบญัช ีซึง่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม

  โดยมีผลบังคับใชถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 เปนตนไป
 มีดังตอไปนี้

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  273,948  17,369  291,317
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  18,119  (17,369)  750
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  171,451  5,115  176,566
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  9,756  (5,115)  4,641

ที่เคยแสดงไวเดิม จัดประเภทใหม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
พันบาท

เพิ่มขื้น (ลดลง)
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)  เรือ่ง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละ
 ขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง รายได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล
 เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
 ตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26 (ปรบัปรุง 2560)  เรือ่ง การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชนเมือ่ออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)  เรือ่ง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้และสนิทรพัยทีอ่าจเกดิขึน้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ง สนิทรพัยไมหมนุเวยีนทีถ่อืไวเพือ่ขายและการดาํเนนิงานทีย่กเลกิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
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การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ง ความชวยเหลอืจากรฐับาล-กรณทีีไ่มมคีวามเกีย่วของอยาง
 เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ง ภาษเีงนิได-การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอื
 ของผูถือหุน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
 และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ
 ปรับปรุงสภาพแวดลอม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  
 (ปรับปรุง 2560) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
 ที่เงินเฟอรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ง ขอจาํกดัสนิทรพัยตามโครงการผลประโยชน ขอกาํหนดเงนิทนุ
 ข้ันตํา่และปฏิสมัพันธของรายการเหลาน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ

  ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการ
ตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีปรับปรุงใหมขางตนจะไมมผีลกระทบอยางเปนสาระสําคญัตองบการเงินเมือ่นํามาถอืปฏิบตัิ

34. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561






