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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร
และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน
เราจะเปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรม
ดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล
ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน

พันธกิจ
เราจะสรางความพึงพอใจใหลูกคาดวยสินคาและ
บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพสู ง เทคโนโลยี ที่ นํ า หน า และ
การจัดการธุรกิจที่เปนเลิศ

เราจะสรางผล
ตอบแทนทีด่ ตี อ
ผู  ถื อ หุ  น และ
ขยาธุ ร กิ จ ให
เติบโตตอเนื่อง
อยางยั่งยืน

เราเชื่อมั่นในคุณคาและศักยภาพ
ของพนักงาน และมุง มัน่ ทีจ่ ะสราง
บรรยากาศการทํางานทีม่ คี วามสุข
กระตือรือรน มีความคิดริเริ่ม และ
มีการพัฒนาอยางตอเนื่องใหแก
ที ม งานที่ มี ค วามสามารถรอบรู 
บนหลั ก การของความถู ก ต อ ง
เที่ ย งธรรม ความคิ ด บวก และ
ความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ

“Quality Living through
Sustainable Engineering”
เราจะสร า งคุ ณ ค า ระยะยาว และเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ให แ ก
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายของเรา ภายใตการบริหารจัดการ
อยางสุขุมรอบคอบและบรรษัทภิบาลที่ดี
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คานิยมองคกร

ความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ

P

Professional Responsibility

O

มีความรัก ผูกพัน และเปนเจาขององคกร

Ownership

S

การพัฒนาอยางยั่งยืน

Sustainable Development

I
T

POSITIVE
I
V
E

ความซื่อสัตยและยึดมั่นในความถูกตองและเปนธรรม

Integrity
ความรวมมือทํางานเปนทีม

Teamwork

ความคิดริเริ่มสรางสรรค

Innovation

การสรางคุณคา

Value Creation

การมุงมั่นสูความเปนเลิศ

Excellence

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
มุงเนนการบริหารงาน

โดยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาหลักอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

เพิ่มการเปนตัวแทน
จําหนายสินคา

เพิ่มจํานวนผลิตภัณฑในผลิตภัณฑระบบวิศวกรรมความปลอดภัย ระบบทําความ
เย็น และระบบพิมพดิจิทัล เพื่อเพิ่มทางเลือกและรองรับความตองการของลูกคาได
ครบทุกกลุมมาตรฐานของสินคา

ขยายฐานลูกคา

ขยายกลุม ลูกคารับเหมางานโครงการ กลุม ลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจ
ไปยังลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม ลูกคากลุมผูใชงานโดยตรงมากขึ้น

ขยายการจําหนายสินคา

ขยายการจําหนายสินคาไปยังกลุม ประเทศเพือ่ นบาน เชน เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา
เปนตน

มุงเนนใหมีการ
ติดตามดูแลลูกคา

ดูแลลูกคากลุม งานโครงการ ติดตอประสานงานผูอ อกแบบโครงการ เนนการจําหนาย
สินคาที่บริษัทเปนเจาของตราสินคาเอง และสินคาที่เปนตัวแทนจําหนายใหมากขึ้น

รักษาระบบการทํางาน
ที่เปนมาตรฐานสากล
สรางคานิยมรวมกัน
(Shared Value)
สรางองคกร
ใหเกิดการเรียนรู

ปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง
สรางคานิยมรวมกันภายในองคกร เพื่อใหบริษัทมีวัฒนธรรมการทํางานที่ดี
เพิ่มขีดความสามารถที่จะขับเคลื่อนบริษัทไปสูความสําเร็จ
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2 ขอมูลสําคัญทางการเงิน
2560

2559

2558

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

1,457.34
242.67
1,214.67

1,379.85
242.21
1,137.64

569.01
117.21
451.80

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

1,285.97
1,300.70
905.04
380.93
129.68
129.64

645.52
662.72
487.61
157.91
40.53
45.48

567.53
582.95
425.79
141.74
46.20
43.77

%
%
%
%
เทา
เทา

11.02
11.36
29.62
9.97
0.20
0.92

5.72
5.21
24.46
6.86
0.21
0.68

9.60
9.92
24.98
7.51
0.26
1.02

บาท
บาท
บาท
บาท

0.50
2.08
0.14
0.22

0.50
1.95
0.09
0.11

0.50
1.29
0.10
0.13

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
ตนทุนขายและบริการ
กําไรขั้นตน
กําไรสุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน2)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย2)
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสุทธิ1)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราการหมุนของสินทรัพย

ขอมูลหุนสามัญ
ราคาพารตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน
เงินปนผลจายตอหุน
กําไรสุทธิตอหุน
หมายเหตุ : 1) ใชกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการคํานวณ
2)
ใชกําไรกอนหักภาษีในการคํานวณ
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รายไดจากการขายและบริการรวม (ลานบาท)

สินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุน

1,286.0

1,457.3

1,379.8

567.5

242.2
42.2

242.7
42.7

1,137.6
,137.6

1,214.6
,214.6

645.5
569.0

117.2
17.2
451.8
51.8

2558
ระบบดับเพลิง

2559
ระบบปรับอากาศ

2560

ระบบทําความเย็น

ระบบการพิมพดิจิทัล

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลานบาท)
และอัตรากําไรสุทธิ (%) รายป
(ใชกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการคํานวณ)
9.97
7.51
6.86

2558
สินทรัพยรวม (ลานบาท)

2559

2560

หนี้สินรวม (ลานบาท)

สวนของผูถือหุน (ลานบาท)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) (D/E Ratio)
0.26

0.21

0.20

242.2
42.2

242.7
42.7

1,137.6
,137.6

1,214.6
,214.6

2559

2560

129.6

43.8

117.2
17.2

45.5

451.8
51.8
2558

2559
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2560
อัตรากําไรสุทธิ

2558
หนี้สินรวม (ลานบาท)

สวนของผูถือหุน (ลานบาท)

D/E (เทา)

ผลตอบแทนผูถือหุน (%) ROE

ผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) ROA

(ใชกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการคํานวณ)

(ใช EBIT ในการคํานวณ)

11.0

9.6

11.4
9.9

5.7

2558

2559

5.2

2560

2558

2559

2560
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3 สารจากคณะกรรมการบริษัท

ดร.ถกล นันธิราภากร

นายวิรัฐ สุขชัย

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ายหลังจากมีการควบรวมกิจการ และไดเปลี่ยนชื่อเปน
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) โดย
ใชตัวยอหลักทรัพย �HARN� ซึ่งสงผลดีกับบริษัทฯ
เปนอันมาก ทําใหบริษัทฯ มีหนวยธุรกิจที่เพิ่มขึ้น มีการดําเนินธุรกิจ
จําหนายสินคาและใหบริการในระบบวิศวกรรมที่หลากหลาย ไดแก
ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑระบบ
ทําความเย็น และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล

บุคลากรเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีร่ องรับการเติบโตในอนาคต ซึง่ พวกเราเชือ่ มัน่
วาจะทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายและกําไรใหเติบโตอยางตอ
เนื่องภายใตเศรษฐกิจที่มีแนวโนมสดใสมากยิ่งขึ้น

ในป ที่ผ  า นมาแมเศรษฐกิจเพิ่ง จะเริ่ม มีก ารฟน ตัว แตผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ กลับมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงผลกําไร
ก็เติบโตอยางกาวกระโดด ซึง่ เปนผลมาจากการมีหนวยธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้
ทําใหลดความเสีย่ งจากการพึง่ พาธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ เกิดประโยชนจาก
การทํางานรวมกัน อีกทั้งยังสามารถประหยัดคาใชจายในการบริหาร
ลดลง การผนึกกําลังดังกลาวแสดงผลใหเห็นจากผลการดําเนินงาน
ในป 2560 ซึง่ ไดเปดเผยแกผถู อื หุน และนักลงทุนใหทราบถึงพัฒนาการ
ของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีแผนในการขยาย
ตลาดในทุกหนวยธุรกิจ มีการเพิม่ กลุม สินคามากขึน้ ในทุกป และขยาย
สินคาเขาสูต ลาดใหมๆ ทีย่ งั มีโอกาสทัง้ ในประเทศและตางประเทศ อีก
ทั้งยังมีการพัฒนาดานนวัตกรรมเพื่อใหเกิดผลดีทางธุรกิจ มีการเพิ่ม

สวนการดําเนินงานภายใตนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ฯ ไดใหความสําคัญในการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีด่ มี าโดยตลอด เราดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอผูม สี ว นไดเสีย
ทุกฝายอยางเปนธรรม โปรงใสและสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะเห็นได
เปนรูปธรรมจากการทีไ่ ดรบั คะแนนการกํากับดูแลกิจการทีเ่ พิม่ ขึน้ อีก
ทั้งบริษัทฯ ยังไดแสดงเจตจํานงคเขารวมภาคีเครือขายตอตานทุจริต
คอรรัปชั่น เพื่อมุงหวังใหธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนและไดรับ
ความเชื่อมั่นจากพนักงาน คูคา ตลอดจนนักลงทุนทั่วไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผูถือหุน ลูกคา
คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนที่ใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา และขอให
คํามัน่ วาคณะกรรมการบริษทั ผูบ ริหารและพนักงาน จะรวมมือ มุง มัน่
พัฒนาบริษทั ฯ ใหเติบโตอยางยัง่ ยืนภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดเสียทุกๆ ฝาย และกอให
เกิดผลดีตอเศรษฐกิจและสังคมตอไป

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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4 คณะกรรมการบริษัท
ดร.ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 72 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท - ไมมี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
5 กันยายน 2555
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

• (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
• ปริญญาเอก Col. of BAd./Accounting, MIS, Economics,
• Adjunct Professor คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
University of Arkansas, USA.
• กรรมการ โครงการพัฒนาและจัดตั้งมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• ปริญญาโท Col. of BAd./MBA, University of Louisiana,
แหงใหม
Monroe, USA.
• อาจารยพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• ปริญญาตรี Business Administration/BS (Finance),
• Professor of Accounting & Finance, Youngstown State
West Liberty State University, West Virginia
University, Ohio, USA.
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัย
• Graduate Council Member, Youngstown State University,
หอการคาไทย
Ohio, USA.
ประวัติการฝกอบรม
• Asst. Prof., College of Business & Industry, Mississippi
• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) State University, Mississippi, USA.
1. หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)
• Asst. Prof. of Accounting, KSU, Kent, Ohio, USA.
รุน 36/2017
• (อดีต) กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
2. หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุน 1/2016
• (อดีต) คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา )
3. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 228/2016 • (อดีต) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอํานวยการ โครงการ
4. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน 3/2016
ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ, JDBA
5. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 8/2005
• (อดีต) กรรมการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
6. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 8/2004 • (อดีต) กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัย
หอการคาไทย
ประสบการณการทํางาน
• (อดีต) ประธานกรรมการ คณะกรรมการกําหนดตําแหนงวิชาการ
ทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• 2558 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาญ
ทางสังคม
เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• กรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
• 2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
เจาอยูหัว
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
• กรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
• 2555 - 2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจ
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
สอบ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
• นายกสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
(มหาชน)
• ที่ปรึกษา สมาคมศิษยเกาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
• (อดีต) นายก (กอตั้ง) สโมสรไลออนสแหงประเทศไทย แคมปสนิดา

รายงานประจําป 2560
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นายวิรัฐ สุขชัย
กรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 52 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท 87,697,361 หุน (15.00%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
5 กันยายน 2555
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิพฒ
ั นบริหารศาสตร (นิดา )
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการฝกอบรม

• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (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. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน SET/2012
• หลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
• หลักสูตร 12 คุณภาพผูน าํ สูก ารเปลีย่ นแปลงยุคดิจติ อลและ 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
• หลักสูตร กลยุทธตดิ ตามและเรงรัดหนีส้ นิ ทางธุรกิจและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของทั้งทางแพงและอาญา
• เสวนาเจาะลึก เรือ่ ง แนวทางการทําธุรกิจรับเหมาติดตัง้ และธุรกิจ
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
: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนั่ ส จํากัด (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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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นายวสันต นันทขวาง

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการ, กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 51 ป

กรรมการ, กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 50 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท 28,440,000 หุน (4.87%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
1 พฤศจิกายน 2559
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

ประวัติการฝกอบรม

• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 211/2015
2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy
(SFE) รุน 24/2015
3. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 28/2015
4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 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

สัดสวนการถือหุนบริษัท 20,967,423 หุน (3.59%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
1 พฤศจิกายน 2559
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝกอบรม

• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 211/2015
2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy
(SFE) รุน 24/2015
3. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 28/2015
4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 116/2015
• หลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร 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
ประสบการณการทํางาน
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2559 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ : ธุรกิจระบบทําความเย็น
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) • 2532 - 2539 ผูช ว ยผูจ ดั การนําเขา บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จํากัด
• 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

รายงานประจําป 2560
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นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

ดร.เจน ชาญณรงค

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
อายุ 55 ป

กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ 51 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท 68,845,441 หุน (11.78%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
5 กันยายน 2555
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวนการถือหุนบริษัท 68,515,420 หุน (11.72%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
28 เมษายน 2560
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

• Doctoral Philosophy of Mechanical Engineering, Minor in
Management, Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, USA.
ประวัติการฝกอบรม
• Master of Science in Mechanical Engineering,
• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.
1. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1)
(SFE) รุน 24/2015
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 211/2015
3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน SET/2012 ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพือ่ การพัฒนา 1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
รุน 8/2015
อยางยั่งยืน
2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy
• หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ
(SFE) รุน 23/2015
• หลักสูตร S02 การเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและผูมีสวนไดเสีย
3. หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุน 1/2014
• หลักสูตร S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
4. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 173/2013
• หลักสูตร S04 การวิเคราะหความเสีย่ งและประเด็นสําคัญดานความ
• หลักสูตรอื่นๆ
ยั่งยืน
• หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพือ่ การพัฒนา
• หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการขอมูลดานความ
อยางยั่งยืน
รับผิดชอบตอสังคม
• หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ
• หลักสูตร S06 การจัดทํารายงานแหงความยั่งยืน
• หลักสูตร S02 การเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและผูมีสวนไดเสีย
ประสบการณการทํางาน
• หลักสูตร S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท
• หลักสูตร S04 การวิเคราะหความเสีย่ งและประเด็นสําคัญดานความ
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
ยั่งยืน
• 2532 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการขอมูลดานความ
• 2555 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง
รับผิดชอบตอสังคม
โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• หลักสูตร S06 การจัดทํารายงานแหงความยั่งยืน
• 2544 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
ประสบการณการทํางาน
• 2545 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
• 2560 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท หาญ
• 2532 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด
เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA, Stanford, USA.
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• 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 จํากัด (มหาชน)
• 2540 - 2541 ผูชวยผูจัดการทั่วไป Thai Air Cargo Co., Ltd.
• 2531 - 2540 อาจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย

กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ 63 ป

กรรมการ
อายุ 77 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท 8,276,986 หุน (1.42%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
5 กันยายน 2555
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวนการถือหุนบริษัท 4,230,325 หุน (0.72%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
5 กันยายน 2555
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณการทํางาน

ประสบการณการทํางาน

• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาไฟฟา) มหาวิทยาลัย Illinois
Institute of Technology, USA.
ประวัติการฝกอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟา) มหาวิทยาลัย University
• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) of Illinois, USA.
1. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 28/2015
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 205/2015 ประวัติการฝกอบรม
3. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน 14/2015 • หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
1. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน 14/2015
4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน SET/2012 2. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 36/2015
• หลักสูตรอื่นๆ
3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 42/2005
• หลักสูตร 12 คุณภาพผูน าํ สูก ารเปลีย่ นแปลงยุคดิจติ อลและ AEC • หลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององคกร
• หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001:2000
• หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ
• หลักสูตร Self Improvement (7-Habits)
• หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
• หลักสูตร สรุปประเด็นกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับใหม 2551
• หลักสูตร The habits of Highly Effective Working Person
• หลักสูตร การตรวจสอบและการควบคุมภายในเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคกร
• หลักสูตร Marketing 3.0 Human Spirit Marketing
•
หลั
กสูตร การบัญชี แบบ �ลีน�”
• หลักสูตร เจาะประเด็นปญหาการหักภาษีเงินเดือนคาจางสวัสดิการ
• หลักสูตร EVA สําหรับผูบริหาร
• หลักสูตรผานมาตรฐานบัญชีใหมที่กระทบธุรกิจ
• หลักสูตร การประยุกตใช the Balance Scorecard & KPIs
• หลักสูตร เทคนิคการใชขอมูลบัญชีและการเงินสําหรับผูบริหาร
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท หาญ
เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2555 - 2560 ผูชวยกรรมการผูจัดการ : ดานปฏิบัติการ บริษัท
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2550 - 2559 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ชิลแมทช จํากัด
• 2550 - 2559 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั คิว 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)

•
•
•
•
•

2558 - ปจจุบัน
2542 - 2560
2545 - 2559
2542 - 2559
2555 - 2558

• 2544 - 2555
• 2541 - 2554
• 2535 - 2540
• 2528 - 2534
• 2526 - 2527
• 2519 - 2525
• 2516 - 2518
• 2509 - 2515

กรรมการ บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนั่ ส จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
กรรมการ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
กรรมการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด
ประธานกรรมการ บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชน่ั ส
จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัทในเครือ บริษัท หาญ
เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย
จํากัด (มหาชน)
กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท Carpet
International จํากัด (มหาชน)
รองผูจัดการทั่วไป บริษัท ITT (Thailand) จํากัด
ผูจัดการโรงงาน บริษัท Carpet International
จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายผลิต บริษัท Goodyear (Thailand) จํากัด
วิศวกรออกแบบโรงไฟฟา บริษัท Pioneer
Service & Engineering และบริษัท Sarget &
Landy, Chicago, Illinois, USA.

รายงานประจําป 2560
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ดร.สุพจน เธียรวุฒิ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 51 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท - ไมมี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
1 พฤศจิกายน 2559
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

• 2547 - 2550

• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Electronic Engineering)
• 2547 - 2550
The University of Tokyo ญี่ปุน
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Information and Computer
• 2547 - 2550
Sciences) Toyohashi University of Technology ญี่ปุน
• 2538 - 2547
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟาสื่อสาร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการฝกอบรม

• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (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. หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุน 20/2005

ประสบการณการทํางาน

ทางธุรกิจ
• 2559 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส
จํากัด (มหาชน)
• 2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูฟนิกซอินโนเวชั่น จํากัด
• 2557
รองกรรมการผูจัดการ สายงานกลยุทธองคกร
บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
• 2550 - 2554 ผูอ าํ นวยการ สถาบันวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม

• 2537 - 2538
ทางการศึกษา
• ปจจุบัน
• 2559 - 2560
• 2557 - 2560
• 2555 - 2557

ผูอํานวยการสายงานวางแผนกลยุทธองคกร,
ผูอํานวยการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ,
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร, เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไคร
เบอร เซอรวิสเซส จํากัด
กรรมการ บริษัท ทริปเปล ที โกลบอลเน็ท จํากัด
ผูอํานวยการฝายวางแผนวิสาหกิจ, ผูอํานวยการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีทีแอนดที
จํากัด (มหาชน)
เจาหนาที่อุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรม
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโตเกี่ยว
ประเทศญี่ปุน
ผูอํานวยการโครงการ CU Transformation
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการโครงการรวมมือระหวางคณะ
วิศวกรรมศาสตรกับภาคอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยอธิการบดี (ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ยุทธศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทางสังคม
• กรรมการบริหารและเลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
• ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
• คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันสงเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส

นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 55 ป

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 54 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท - ไมมี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
5 กันยายน 2555
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต University of Wisconsin, USA.
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Wisconsin, USA.
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวนการถือหุนบริษัท - ไมมี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
5 กันยายน 2555
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Middle Tennessee State University, USA.
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการฝกอบรม

• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน SET/2012
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 102/2013 • หลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร Executive Development Program (Thai Listed
ประสบการณการทํางาน
Companies Association) รุนที่ 10
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
ประสบการณการทํางาน
• 2555 - ปจจุบัน ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรนานาชาติ
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2549 - 2552 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร
• 2530 - ปจจุบัน First Senior Vice President
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริษัท ทิสโก ไฟแนลเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)
• 2546 - 2549 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• 2542 - 2546 ผูอํานวยการศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• 2535 - 2541 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร บลจ.ภัทรธนกิจ
• 2537 - 2538 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง
สภาผูแทนราษฎร

ประวัติการฝกอบรม

รายงานประจําป 2560
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5 ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท
นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ :
ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
อายุ 52 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท 87,697,361 หุน (15.00%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
5 กันยายน 2555
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิพฒ
ั นบริหารศาสตร (นิดา )
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการฝกอบรม

• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (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. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน SET/2012
• หลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
• หลักสูตร 12 คุณภาพผูน าํ สูก ารเปลีย่ นแปลงยุคดิจติ อลและ 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
• หลักสูตร กลยุทธตดิ ตามและเรงรัดหนีส้ นิ ทางธุรกิจและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของทั้งทางแพงและอาญา
• เสวนาเจาะลึก เรือ่ ง แนวทางการทําธุรกิจรับเหมาติดตัง้ และธุรกิจ
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
: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนั่ ส จํากัด (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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

15

Harn Engineering Solutions Public Company Limited

นายวสันต นันทขวาง

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการผูจัดการ :
ธุรกิจระบบทําความเย็น
อายุ 51 ป

กรรมการผูจัดการ :
ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล
อายุ 50 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท 28,440,000 หุน (4.87%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
1 พฤศจิกายน 2559
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

ประวัติการฝกอบรม

• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 211/2015
2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy
(SFE) รุน 24/2015
3. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 28/2015
4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 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

สัดสวนการถือหุนบริษัท 20,967,423 หุน (3.59%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
1 พฤศจิกายน 2559
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝกอบรม

• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 211/2015
2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy
(SFE) รุน 24/2015
3. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 28/2015
4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 116/2015
• หลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร 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
ประสบการณการทํางาน
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• 2559 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ : ธุรกิจระบบทําความเย็น
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) • 2532 - 2539 ผูช ว ยผูจ ดั การนําเขา บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จํากัด
• 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

รายงานประจําป 2560
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นายประชา พรอมพรชัย

นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท

ผูอํานวยการสายงานขายโครงการ
อายุ 45 ป

ผูอํานวยการสายงานขาย
อายุ 39 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท 11,241,584 หุน (1.92%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
1 มกราคม 2557
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวนการถือหุนบริษัท 3,236,849 หุน (0.55%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
1 มกราคม 2557
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการฝกอบรม

ประวัติการฝกอบรม

• วิศวกรรมศาสตรบัณทิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-MBA รุนที่ 25) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• หลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation • หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพือ่ การพัฒนา
อยางยั่งยืน
• หลักสูตร ISO 9000 : 2000 Introduction & Implementation
• หลักสูตร การขายสินคาอุตสาหกรรม
• หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
• หลักสูตร �HYGOOD� Sapphire Fire Suppression System
• หลักสูตร Rick Management Certificate Program การบริหาร
ความเสีย่ งองกรณ รุนที่ 10
• หลักสูตร �VICTAULIC� Grooved System
• หลักสูตร �POTTER ELECTRIC� Fire Alarm System
• หลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงดวยนํ้า
• หลักสูตร การจัดทําแผนการขายเชิงรุก
• หลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงคลังสินคาและสารสะอาด
ดับเพลิง
• หลักสูตร �CHEMGAURD� Fire Protection System (USA.)
• หลักสูตร Root Cause Analysis And Corrective Action
• หลักสูตร การออกแบบระบบมาตรฐานเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง
• หลักสูตร Vice Excellence
• หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองคกร และการบริหารคน
เพื่อผลงาน
• หลักสูตร �SIEMENS� Fire Alarm and Fire Suppression System
• หลักสูตร �WAGNER� ASD System
• หลักสูตร Service Excellent Improvement
• หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณงานอยางมืออาชีพ
• หลักสูตร ศิลปะการขายชั้นสูง
• หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองคกร
ประสบการณการทํางาน
• หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
• 2557 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบดับเพลิง
ปรับอากาศและสุขาภิบาล บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่
ประสบการณการทํางาน
โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2557 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานขายงานโครงการ : ธุรกิจ
ระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล บริษัท • 2551 - 2556 ผูจัดการฝายขาย บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
• 2546 - 2551 วิศวกรขาย บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2546 - 2556 ผูจ ดั การฝายขายโครงการ บริษทั ไฟรวคิ เตอร จํากัด • 2545 - 2546 Supervisor บริษัท ทรัพยสุนทร จํากัด
• 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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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นายสุชาติ สุวัฒโนดม

นายนันทวัธน จีราคม

ผูอํานวยการสายงานขายปโตรเคมี
อายุ 44 ป

ผูอํานวยการสายงานขาย
อายุ 42 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท 567,967 หุน (0.10%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
2 มีนาคม 2558
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณทิต (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สัดสวนการถือหุนบริษัท 30,526 หุน (0.01%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
1 ธันวาคม 2559
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (Ph.D.Candidate),
มหาวิทยาลัยสยาม
ประวัติการฝกอบรม
•
บริ
หารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• หลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตร การพัฒนาภาวะผูน าํ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงดวยกาซ (Ansul, Kidde-Fenwal) • หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร เทคนิคการตลาดและการขายอยางมืออาชีพ
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy
(SFE) รุน 25/2015
• หลักสูตร จรรยาบรรณในการทํางาน และการประกอบธุรกิจ
• หลักสูตร การเตรียมพรอมของธุรกิจกอนกาวสู AEC
• หลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพือ่ การพัฒนา
ประสบการณการทํางาน
อยางยั่งยืน
• 2558 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานขายปโตรเคมี : ธุรกิจระบบ
•
หลั
กสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
ดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล บริษัท หาญ
• หลักสูตร Risk Managemet Certificate Program การบริหาร
เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
ความเสี่ยงองคกร รุนที่ 10
• 2557 - 2558 ผูอํานวยการ บริษัท ทรีนิตี้ ไดนามิค จํากัด
• หลักสูตร การวิเคราะหงบการเงิน เพื่อการบริหารธุรกิจ
• 2541 - 2557 ผูจัดการฝายขาย บริษัท การดไฟร จํากัด
• หลักสูตร การวิเคราะหการขาย เพื่อสรางความไดเปรียบทางการ
• 2538 - 2541 วิศวกรขาย บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
แขงขัน
• หลักสูตร ความรูเกี่ยวกับระบบทําความเย็น
• หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสูความสําเร็จ
• หลักสูตร Perspective One for the Boss
• หลักสูตร Root Cause Analysis and Corrective Actions

ประสบการณการทํางาน

• 2558 - ปจจุบัน ผูอ าํ นวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบทําความเย็น
บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนั่ ส จํากัด (มหาชน)
• 2555 - 2558 ผูจัดการฝายขาย บริษัท เกีย รีฟริกเจอเรชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
• 2551 - 2555 ผูจัดการฝายขาย บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2544 - 2551 ผูจัดการฝายขาย บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย)
จํากัด

รายงานประจําป 2560
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นายสุกิจ ลิติกรณ

นายวิฑูรย ทามี

ผูอํานวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม
อายุ 44 ป

ผูอํานวยการสายงานขาย
อายุ 39 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท 322,004 หุน (0.06%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
1 ธันวาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล (วศ.บ. เครือ่ งกล),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(วศ.ม. เครื่องกล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(วศ.ด. เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติการฝกอบรม

สัดสวนการถือหุนบริษัท 391,693 หุน (0.07%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
1 ธันวาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

ประวัติการฝกอบรม

• หลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร 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

• หลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
• หลักสูตร การบริหารความเสีย่ งองคกร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตร คอมเพรสเซอรและระบบทําความเย็นประยุกต BITZER
เยอรมันนี
• หลักสูตร Risk Managemet Certificate Program การบริหาร
ความเสี่ยงองคกร รุนที่ 10
• หลักสูตร การใชเทคนิค NLP ในการบริหารคนและโคชงาน
ประสบการณการทํางาน
• หลักสูตร Creative Sales and Margeting Strategies and • 2559 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบการพิมพ
Prediction
ดิจิทัล บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
• หลักสูตร ความรูดานเทคนิคขนสินคา KUBA
(มหาชน)
• 2549 - 2559 ผูอํานวยการสายงานขาย Inkjet กรุงเทพ OCGประสบการณการทํางาน
ตางจังหวัด / วิศวกรขาย Inkjet บริษัท คิว ทู เอส
• 2559 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม : ธุรกิจ
จํากัด
ระบบทําความเย็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง
• 2542 - 2548 วิศวกรฝายขาย / วิศวกรบริการ / ชางเทคนิค บริษทั
โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
บี.กริม เพาเวอร จํากัด
• 2547 - 2559 ผูจัดการฝายวิศวกรรม / ผูจัดการฝายขาย บริษัท
ชิลแมทช จํากัด
• 2544 - 2547 วิศวกรทั่วไป บริษัท ชิลแมทช จํากัด
• 2543 - 2544 วิศวกรที่ปรึกษา ระบบปรับอากาศ บริษัท Project
Planning Service จํากัด

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท

นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย

ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ
และเลขานุการบริษัท
อายุ 52 ป

ผูอํานวยการสายงานการเงิน
อายุ 43 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท 903,610 หุน (0.15%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
29 กุมภาพันธ 2559
คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สัดสวนการถือหุนบริษัท 154,703 หุน (0.03%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
16 มีนาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี และนิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1. หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุนที่ 36/2016
2. หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนที่ 16/2016 ประวัติการฝกอบรม
3. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 72/2016 • หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
4. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) • Graduate Diploma in Global Entrepreneurship and
E-commerce, York College of Information and Technology,
รุนที่ 8/2015
Ontario, Canada.
• หลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพือ่ การพัฒนา ประสบการณการทํางาน
อยางยั่งยืน
• 2559 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานการเงิน บริษัท หาญ
• หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ
เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• หลักสูตร S02 การเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและผูมีสวนไดเสีย
• หลักสูตร S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน • 2555 - 2559 เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)
• หลักสูตร S04 การวิเคราะหความเสีย่ งและประเด็นสําคัญดานความยัง่ ยืน
• หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการขอมูลดานความ • 2542 - 2555 ผูจัดการฝายตรวจสอบบัญชี บริษัท สวอท
ออดิท จํากัด
รับผิดชอบตอสังคม
•
2539
2542
เจ
าหนาที่บัญชี บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จํากัด
• หลักสูตร S06 การจัดทํารายงานแหงความยั่งยืน
• หลักสูตร ยุทธศาสตรการวัดความสําเร็จขององคกร KPI
• หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
• หลักสูตร กลยุทธการสื่อสารทางการตลาด 360 องศา
• หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
• หลักสูตร Finance for the Boss
• หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการทํางานดวยความคิดเชิงบวก
• หลักสูตร การปรับคาจางประจําป และการบริหารคาตอบแทนพนักงาน
• หลักสูตร คุณภาพผูนําสูการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอลและ AEC

ประสบการณการทํางาน

• 2559 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ และ
เลขานุการบริษัท บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง
โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
• 2559 - 2560 ผูชวยกรรมการผูจัดการ : ดานกํากับดูแลกิจการ
บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนั่ ส จํากัด (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

รายงานประจําป 2560
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6 ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อยอ

HARN

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนชําระแลว

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล ระบบ
ทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล รวมทั้งใหคําปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการตางๆ 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

เลขที่ 503/1, 509 ซอยศูนยวจิ ยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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7 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ แบงออกเปน 4 ผลิตภัณฑ ไดแก

1) ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
วาลวระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve)

ระบบตรวจจับควันไฟ (ASD) และกลองตรวจจับความรอน

ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler)

ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณภายใน

สวิตชแจงสัญญาณ (Switch)

• ระบบโฟมดับเพลิง
• ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยแกส

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงเปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปองกัน เตือนภัย และเพื่อควบคุมเพลิงและควันไฟ ผลิตภัณฑระบบ
ดับเพลิง ที่บริษัทฯ จัดจําหนายประกอบดวย วาลวและขอตอซึ่งเปนอุปกรณที่ใชติดตั้งในระบบปองกันอัคคีภัย โดยวาลวชวยในการเปดหรือ
ปดนํ้าของระบบดับเพลิงที่ติดตั้งอยูกับทอนํ้าของระบบดังกลาว เชน วาลวควบคุมการไหลของนํ้าในระบบ วาลวเปดปดนํ้าเมื่อตองการซอม
บํารุงรักษาระบบวาลวปองกันนํ้ายอนไหลกลับ เปนตน สําหรับอุปกรณดับเพลิง เปนอุปกรณที่เปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมที่ใชงานคูกับ
อุปกรณหลักในระบบดับเพลิง เพื่อใหระบบดับเพลิงใชงานไดอยางสมบูรณ และรวมถึงอุปกรณตางๆ ที่ชวยในการปองกันเพลิงไหม เชน ตูสาย
ฉีดนํ้าดับเพลิง สายฉีดนํ้าดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เปนตน
นอกจากนี้บริษัทฯ ใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญติดตอประสานงาน
กับลูกคาแนะนําสินคาทีจ่ าํ หนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลกู คาตามมาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบ
หลังการติดตั้งแลว
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2) ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล
วาลวเปดปดนํ้า

Flow Switch

ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting)

นํ้ายาสารทําความเย็น

เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอรโมมิเตอร
(Thermometer)

ทอทองแดง

แผนกรองอากาศ (Aluminum Filter)

ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ เปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปรับทั้งอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากาศใหอยูในอุณหภูมิ และ/
คุณภาพทีเ่ หมาะสม โดยทัว่ ไประบบปรับอากาศสามารถปรับอุณหภูมไิ ดตงั้ แต 22oC ถึง 25oC ในขณะทีผ่ ลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลเปนอุปกรณ
ในระบบอาคาร ไดแก ระบบประปา ระบบทอระบายนํ้าทิ้ง และระบบทอระบายอากาศ เปนตน บริษัทจัดจําหนายผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล ไดแก วาลว ซึ่งเปนอุปกรณที่ชวยในการเปดหรือปดของเหลวและความดันของระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลที่
ติดตั้งอยูกับทอของระบบดังกลาว นอกจากนี้ ในระบบสุขาภิบาล และปรับอากาศ ยังมีอุปกรณที่เปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมที่สําคัญ
ไดแก ทอทองแดง ขอตอ และสวิตช (Flow Switch) เปนตน

3) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น

“เราจะเปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมทําความเย็น
ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน”

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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คอยลเย็น (Evaporator)

เกจวัดความดัน
และเทอรโมมิเตอร

คอยลรอน
(Condensing Unit)

วาลว

อุปกรณแยกนํ้ามันหลอลื่น

คอมเพรสเซอร
(Compressor)

ผลิตภัณฑระบบทําความเย็นเปนอุปกรณในระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาเพือ่ ทําการแชแข็งหรือลดอุณหภูมขิ องสินคาซึง่ ตองการ
การควบคุมอุณหภูมิที่คงที่ โดยทั่วไประบบทําความเย็นสามารถลดอุณหภูมิไดตั้งแต -30OC ถึง +25OC บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบ
ทําความเย็นอยางครบวงจร รายละเอียดปรากฎตามแผนภาพวงจรระบบทําความเย็น ซึ่งประกอบดวย คอยลรอน (Condenser) คอยลเย็น
(Evaporator) อุปกรณควบคุมการละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ (DOD) เปนตน และในระบบทําความเย็นยังมีวาลวซึ่งเปนอุปกรณที่สําคัญ ที่ชวย
ในการเปดหรือปดของเหลวและความดันของระบบทําความเย็น นอกจากนี้บริษัทฯ ไดออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Units)
โดยการประกอบรวมอุปกรณและหลักการระบบทําความเย็นตางๆ เปนหนวยผลิตภัณฑหนึง่ ซึง่ สามารถใชตดิ ตัง้ ระบบหองเย็นหรือระบบขนสง
สินคาไดทันที

4) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล

Inkjet Printing

TTO Printer

Thermal Inkjet Printer

Print & Apply Labeler

Hi-Resolution Inkjet

“ผูนําการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรม”

Laser Coder

Variable Data Printing

Digital UV Inkjet Label Press

3D Printing
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4.1 ผลิตภัณฑระบบการพิมพดจิ ทิ ลั กลุม เครือ่ งพิมพวนั ทีผ่ ลิต/หมดอายุ ล็อตนัมเบอร ประกอบดวยเครือ่ งพิมพขอ ความบนบรรจุภณ
ั ฑ
เครื่องปอนชิ้นงาน อุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตาง ๆ เปนตน เครื่องพิมพที่บริษัทฯ จัดจําหนายเปนเครื่องพิมพที่ใชเพื่อการ
พิมพรหัส (Coding) ไดแกวนั ทีผ่ ลิต วันหมดอายุและขอความตางบนบรรจุภณ
ั ฑ 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 จิวเวลลี่ ยานยนต ฯลฯ และยังไดเพิ่ม
บริการใหมสําหรับอุตสาหกรรมการแพทยในยุค 4.0 คือ การใหบริการปรับเปลี่ยนไฟลจากเครื่องสแกนชนิด MRI/CT Scan เปนไฟล 3D PDF
วัตถุประสงคเพื่อแสดงเปนภาพคุณภาพสูง บงชี้บริเวณที่ปกติ หรือผิดปกติไดชัดเจน และยังรวมถึงการพิมพโมเดลอวัยวะจากไฟล MRI/CT
Scan ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห การวิจัยและพัฒนาทางการแพทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
4.3 ผลิตภัณฑระบบการพิมพดจิ ทิ ลั กลุม เครือ่ งพิมพลาเบลสติคเกอรระบบ Digital UV Inkjet จัดจําหนายเครือ่ งพิมพลาเบลสติคเกอร
ระบบ UV Digital Inkjet ซึ่งสามารถพิมพลาเบลสติคเกอรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูง คมชัดสวยงาม สีสันสดใส ที่ความเร็วสูง และชวย
ลดตนทุนใหกับโรงงานผูผลิตลาเบลสติคเกอร
4.4 การใหบริการหลังการขาย สินคาทุกกลุมที่จําหนายครอบคลุมรวมถึงการใหคําปรึกษาแนะนําการเลือกสเปคใหตรงตามความ
ตองการ การติดตั้งเครื่อง การฝกอบรม การบริการ และการบํารุงรักษาเครื่อง การรับประกัน เปนตน

การรับประกันสินคา
บริษัทฯ รับประกันความเสียหายหรือชํารุดของสินคา ตามเงื่อนไขการรับประกันสินคาที่บริษัทฯ จําหนายหรือติดตั้งใหแกลูกคาเปน
ระยะเวลา 1 ป หรือ 6 เดือน สําหรับสินคาประเภทเครื่อง และอะไหลตามลําดับ ซึ่งสินคาของบริษัทฯ ไดรับการรับประกันมาจากผูผลิตสินคา
อีกทอดหนึ่งเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป และ 6 เดือนเชนกัน
สําหรับงานโครงการ ภายหลังติดตัง้ งานแลวเสร็จ บริษทั ฯ มีการรับประกันผลงานหลังติดตัง้ โดยรับประกันสินคาทีจ่ าํ หนายตามเงือ่ นไข
การรับประกันเปนเวลา 1 ป ซึ่งผูผลิตสินคามีการรับประกันสินคาที่จําหนายใหแกบริษัทฯ อยางนอย 1 ป เชนเดียวกัน

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑที่จําหนาย
บริษทั ฯ ใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาทีจ่ ดั จําหนาย เพือ่ ใหลกู คามัน่ ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา
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) สําหรับสินคาวาจางผลิตภายใตแบรนดของบริษทั ฯ จะผลิตภายใตมาตรฐาน BS
หรือ ASTM International รวมทั้งระบบงานทุกระบบของบริษัทฯ ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015

Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriter Laboratories Inc. (UL) ซึ่งเปนองคกรอิสระที่ไมแสวงหาผลกําไรในประเทศ
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) มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมของประเทศไทย

1
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนั่ ส จํากัด (มหาชน) เดิมชือ่ บริษทั ไฟรวคิ เตอร จํากัด (มหาชน) ซึง่ เริม่ ตนจากการเปนสวนหนึง่ ของบริษทั
หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด ตอมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสรางการบริหารงานแบบครอบครัวสูการบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงได
จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยกลุมนามสกุล
ชาญณรงค5 และคุณวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเปนอดีตผูบริหารเดิมของ บริษัท หาญฯ ในสายงานขายวาลวและอุปกรณดับเพลิง บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และใหบริการ
ติดตัง้ ระบบดับเพลิงงานโครงการ ตอมาเมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2546, 24 กรกฎาคม 2549 และ10 ตุลาคม 2555 บริษทั ฯ ไดเพิม่ ทุนจดทะเบียน
เปน 3 ลานบาท, 4 ลานบาท และ 65 ลานบาทตามลําดับ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ในป 2546 บริษัทฯ ไดเริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มแผนกงานขายโครงการ ซึ่งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิง
ตางๆ เชน ระบบดับเพลิงดวยนํ้า ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire
Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญ มุงเนนการรับงานโครงการที่มีขนาดไมใหญมากนัก เชน โรงงานขนาด
กลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในป 2548 เพิ่มผลิตภัณฑระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 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
ป 2556 • บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบ Air Sampling Detector (ASD) ซึ่งเปนระบบตรวจจับควัน
ความไวสูง จาก WAGNER ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
• บริษทั ฯ ไดรบั รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ เปนผูใ หความรวมมือกับประเทศไทยในการลด และเลิกใชสารทําลายชัน้ บรรยากาศ
โอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ป 2557 • บริษทั ฯ ไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Balancing and Control วาลว ของ OVENTROP ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี
• วันที่ 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 ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
• วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ แปรสภาพจากบริษัทจํากัด
เปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ลานบาท เปน 175 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน
45,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) พรอมกับการนําหุนของบริษัทฯ
เขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย mai
5
6

กลุมนามสกุลชาญณรงค ประกอบดวย นางประยูรศรี ชาญณรงค นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน และนายเจน ชาญณรงค
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เปนระบบดับเพลิงดวยสารสะอาด ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใชสารเคมีชนิดที่ไมทําความเสียหายตออุปกรณ
คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลคทรอนิกส และไมเปนอันตรายตอมนุษย เหมาะสําหรับติดตั้งในหองสําคัญ เชน Server Room, Data Center, UPS Room
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• วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา �บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
(มหาชน�
• วันที่ 19 กันยายน 2557 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 1/2557 มีมติอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลคาหุน ทีต่ ราไวของบริษทั จาก
หุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะมีจํานวนหุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 175,000,000 หุน เปน 350,000,000
หุน และอนุมัติการเสนอขายหุนที่ออกใหมทั้งหมดของบริษัทฯ ใหแกประชาชนเปนครั้งแรก ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไว เพิ่มขึ้นจากจํานวน 45,000,000 หุน เปน 90,000,000 หุน โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
ที่ตราไวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557
• วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ(mai) และเริ่มทําการซื้อขายโดย
มีหุนจดทะเบียนจํานวน 350,000,000 หุน

ป 2558 • บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงดวยกาซ ของ SIEX ประเทศราชอาณาจักรสเปน
• บริษัทฯ ไดมีการเริ่มดําเนินการขยายตลาดสินคาไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
• บริษทั ฯ มีการจัดตัง้ ฝายขายโครงการปโตรเคมีขนึ้ เพือ่ เปนการเพิม่ ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑระบบปองกันอัคคีภยั เต็ม
รูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก
• บริษัทฯ นําระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP มาใชในการจัดการ โดย
เชือ่ มโยงการทํางานทุกระบบ ลดกระบวนการทํางาน ชวยใหการรายงานผลทางบัญชีมคี วามถูกตอง แมนยํา และทันตอเวลา
อีกทั้งสามารถวิเคราะหขอมูลไดฉับไวมากยิ่งขึ้น
ป 2559 • วันที่ 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
• วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) และไดเปลี่ยนแปลงชื่อยอหลักทรัพยของบริษัทฯ จาก �FIRE� เปน �HARN� ตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (มีผลตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559) เพื่อรองรับการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดของ
บริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559
ป 2560 • วันที่ 21 มีนาคม 2560 บริษัทฯ เขารวมการประกาศเจตนารมยเปนแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC)
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
• วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บริษทั ฯ ผานการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย)
จํากัด
• บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงสําหรับหองครัว Wet Chemical System ของ
Lehavot ประเทศอิสราเอล
• บริษทั ฯ ไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑคอนเดนเซอรแบบไอระเหย ของ EVAPCO ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑอุปกรณในระบบทําความเย็น และชุดคอนเดนซิ่งยูนิต ของ
DANFOSS ประเทศเดนมารก
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8 โครงสรางรายได
ประเภทรายได

ป 2559

ป 25601)

ป 2558

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

579.54

44.56

546.09

82.40

525.96

90.23

2. ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล

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 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

รายไดจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง
และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

หมายเหตุ :

1)
2)

อางอิงขอมูลจากงบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายทรัพยสิน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายหลักทรัพย รายไดจากการชดเชยประกัน
ภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน เปนตน

โครงสรางรายไดป 2560
รายไดอื่น 1.12%
ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
23.66%

HARN
1,300.70

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง
และงานโครงการ
ติดตั้งระบบดับเพลิง
44.56%

ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
24.03%
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล
6.63%
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9 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ผลิตภัณฑระบบทําความ
เย็นและผลิตภัณฑระบบการพิมพดจิ ทิ ลั สําหรับอุตสาหกรรม รวมทัง้ ใหบริการใหคาํ ปรึกษา ออกแบบ และติดตัง้ ระบบดับเพลิงใหกบั งานโครงการ
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
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีความสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง ซึง่ เปนอุตสาหกรรมทีม่ กี ารเติบโตสอดคลองกับการ
เติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แตจะมีความผันผวนมากกวา
กลาวคือ เมือ่ เศรษฐกิจเริม่ ขยายตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตา งๆ จะขยายตัวไดมากและเร็วกวา แตเมือ่ เศรษฐกิจเริม่ ชะลอตัว การกอสราง
อสังหาริมทรัพยตางๆ จะชะลอตัวลงเร็วกวา และสอดคลองกับพื้นที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางในแตละป
เศรษฐกิจไทยในระยะขางหนามีแนวโนมขยายตัวตอเนือ่ งทีร่ อ ยละ 3.8 ในป 2561 ซึง่ ปรับสูงกวาประมาณการครัง้ กอน โดยแรงขับเคลือ่ น
มาจากการสงออกสินคาและการทองเที่ยวที่ดีขึ้นตอเนื่อง การใชจายภาคเอกชนที่ขยายตัวอยาง คอยเปนคอยไปและเริ่มกระจายตัวมากขึ้น
อีกทั้งแรงกระตุนจากภาครัฐที่ยังมีอยูตอเนื่อง การสงออกสินคาขยายตัวตอเนื่องและทั่วถึงมากขึ้นทั้งในมิติของสินคาและตลาดสงออก และ
เริ่มเห็นการสงออกดีขึ้นในผูประกอบการขนาดตางๆ มากขึ้น โดยมูลคาการสงออกสินคาในป 2560 คาดวาจะขยายตัวที่รอยละ 8.0 ตาม
เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวชัดเจน สินคาอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมขยายตัวดีตามวัฏจักรเทคโนโลยี ขณะที่หลายสินคาไดรับประโยชนจากการ
ยายฐานการผลิตมายังไทย อีกทั้งราคาสินคาสงออกมีแนวโนมสูงขึ้นตามราคานํ้ามันดิบ โดยเฉพาะในหมวดสินคาโภคภัณฑการสงออกที่
ขยายตัวทําใหความตองการวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางเพิ่มขึ้น จึงคาดวามูลคาการนําเขาในปนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นดวย การสงออกบริการมี
แนวโนมขยายตัวดีตามภาคการทองเที่ยวที่ปรับดีขึ้นตอเนื่อง ประมาณการ จํานวนนักทองเที่ยวในป 2560 ปรับเพิ่มขึ้นจาก 34.9 ลานคน เปน
35.6 ลานคน เนือ่ งจาก (1) นักทองเทีย่ วจีนทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ กลุม กรุป ทัวรและกลุม นักทองเทีย่ ว อิสระ ตามการเปดเสนทางการบินใหมจากจีนมายัง
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 เนื่องจากการจางงานและ รายไดของแรงงานยังไมไดรับผลดีอยางเต็มที่
จากการสงออกที่ปรับดีขึ้น สวนหนึ่งเพราะการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางและ รูปแบบการทําธุรกิจที่ใชแรงงานนอยลง รวมทั้งภาระหนี้ของ
ครัวเรือนทีย่ งั อยูใ นระดับสูง การใชจา ยภาครัฐยังคงเปนแรงขับเคลือ่ นเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ ตามการใชจา ยอุปโภคและการลงทุนภาครัฐทีย่ งั เบิกจาย
อยูในเกณฑดี การลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางโครงการเบิกจายลาชากวาที่คาดไวบาง ขณะที่การลงทุนของรัฐบาลมีแนวโนมชะลอลงหลังจาก
เรงไป มากในชวงกอนหนาและบางหนวยงานมีขอจํากัดดานประสิทธิภาพการเบิกจาย นอกจากนี้ ยังมีผลจากการประกาศใช พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งอาจสงผลใหการเบิกจายของบางหนวยงานที่กฎหมายขยายขอบเขต การบังคับใช
ไปถึงอาจลาชาบางในระยะแรก โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมเคยดําเนินการตามระบบใหมนี้มากอน การลงทุนภาคเอกชนมี
แนวโนมฟนตัว แตยังขยายตัวในระดับตํ่า โดยในระยะสั้นเริ่มเห็นสัญญาณการฟนตัวของการลงทุน ในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น สอดคลอง
กับการบริโภคภาคเอกชนและการสงออก แตภาคธุรกิจบางสวนยังมีกําลังการผลิต เหลืออยูและรอความชัดเจนตอเนื่องของนโยบายภาครัฐ
โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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ธุรกิจระบบดับเพลิง
สวนงานขายระบบปรับอากาศและอุปกรณดบั เพลิง : มีการเติบโตทางดานยอดขายเพิม่ ขึน้ ไดตามเปาหมาย โดยไดสง มอบสินคา
โครงการขนาดใหญหลายแหงอยางตอเนื่อง สวนผลิตภัณฑในระบบปรับอากาศ เชน วาลวควบคุมระบบปรับอากาศ ยังทําตลาดเพิ่มขึ้นไดใน
ระดับที่ดี สวนทอทองแดงยังอยูระหวางการทําตลาดเริ่มตน ซึ่งยังมียอดขายไมสูงนัก แตมีแนวโนมที่เติบโตไดในอนาคต สวนผลิตภัณฑอื่นๆ
ในระบบดับเพลิงมียอดขายที่เติบโตขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑใหมๆ และยังคงทยอยไดรับคําสั่งซื้อเขามาหลายโครงการ เชน อาคารสํานักงาน
โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียมและออฟฟศสํานักงานตางๆ ซึ่งจะไดมีสงมอบสินคาตอเนื่องในป 2561
สวนงานขายระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม : ยอดขายในงานติดตั้งของโครงการ มีงานระหวางการติดตั้งจํานวนหนึ่ง และ
บริษัทไดรับงานติดตั้งเขามาเพิ่มเติมหลายโครงการ สวนงานขายระบบกาซดับเพลิงในปนี้มีความโดดเดน จากโครงการในมือระหวางติดตั้ง
หลายสิบแหง และยังมีโครงการขนาดใหญรอติดตั้งและสงมอบในปหนาอีกจํานวนมาก ซึ่งคาดวาจะมียอดขายในระบบกาซดับเพลิงที่เติบโต
อยางตอเนื่อง สินคาระบบ Fire Alarm และอุปกรณตรวจจับควันดวยความไวสูง มีการแขงขันคอนขางสูงในหลายโครงการ สวนงานบริการ
ตรวจสอบระบบดับเพลิงมีการเติบโตมากในปที่ผานมา จากโครงการที่บริษัทไดติดตั้ง ซึ่งมีแนวโนมที่งานบริการจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ป
สวนงานขายระบบดับเพลิงโครงการปโตรเคมีคลั และโรงไฟฟา : แผนกโครงการปโตรเคมีคลั และโรงไฟฟา มีงานโครงการระหวาง
การติดตัง้ อยูจ าํ นวนหนึง่ และอยูใ นระหวางการติดตามโครงการขนาดใหญทจี่ ะเริม่ ประมูลในป 2561 ซึง่ มีโอกาสขยายตัวไดมากขึน้ ในป 2561
เนื่องจากนํ้ามันดิบมีราคาสูงขึ้น ทําใหอุตสาหกรรมปโตรเคมีจะมีการลงทุนขยายโรงงานและปรับปรุงอุปกรณระบบดับเพลิงเพิ่มเติมในระยะ
ถัดไป

ธุรกิจระบบทําความเย็น
ธุรกิจระบบทําความเย็น มีการเติบโตอยางตอเนื่องตามการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะการสงออกอาหารที่มีการขยาย
ตัวไดดีจากการฟนตัวของผลผลิตทางการเกษตร ที่เปนวัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรม อาหารจากภาวะภัยแลงในปกอนหนา รวมถึงการได
รับการสงเสริมจากภาครัฐที่เปนปจจัยบวกตอการเติบโตของอุตสาหกรรม ทําใหมีโครงการที่เกี่ยวกับหองเย็นเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
สินคาทางการเกษตร และโรงงานแปรรูปอาหารแชแข็ง ในขณะที่อุตสาหกรรมไกแชแข็งและแปรรูปที่มีการขยายตัวดีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ไกแปรรูป เนื่องจากการสงออกไปยังตลาดตางประเทศภายในภูมิภาคมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ในสวนของไกสดแชเย็นและแชแข็ง
ผูป ระกอบการไทยสามารถสงออกไปยังญีป่ นุ และเกาหลีใตไดมากขึน้ หลังจากไดรบั การยกเลิกนําเขา มาตัง้ แตไทยเกิดการระบาดของไขหวัดนก
ในป 2547 นอกจากนัน้ ความตองการการบริโภคไกในตลาดโลกก็ยงั คงมีอยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจโลกมีความไมแนนอนสูง
เนื่องจากเนื้อไกราคาถูกกวาเนื้ออื่นๆ อีกทั้งการแกปญหาโรคระบาดในไกเนื้อของผูผลิตไกหลายประเทศยังลาชากวาไทย
กลุมซุปเปอรมารเก็ตและรานสะดวกซื้อ ธุรกิจคาปลีกคาดวามีแนวโนมเติบโตไดรอยละ 3.0 - 3.5 จากมาตรการกระตุนการใชจายของ
ภาครัฐ สําหรับธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) คาดวายังคงขยายตัวไดเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะยอดขายของผูป ระกอบการทีค่ าดวาจะขยาย
ตัวจากการลงทุนขยายสาขาใหม และรีโนเวตสาขาเดิม
ในขณะที่ตลาดเกี่ยวของอื่น ไดแก อาหารแปรรูปและอาหารสําเร็จรูป ยังคงมีการขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป มีความตองการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งความตองการอาหารสําเร็จรูปที่พรอมรับประทานเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง
การดํารงชีวิตในลักษณะสังคมเมื่อง เพื่อลดระยะเวลาในการเตรียมและปรุงอาหาร
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ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล
สําหรับธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ ไดแกกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนกลมผูใชงาน
โดยตรง (End user) เนือ่ งจากกระบวนการพิมพบรรจุภณ
ั ฑถอื เปนกระบวนการทีส่ าํ คัญหนึง่ ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ
ซึง่ ตองพิมพวนั ทีผ่ ลิตหมดอายุ หรือล็อตการผลิต หรือขอความลงบนสินคากอนทีจ่ ะจัดจําหนาย ซึง่ จะรวมถึงกลุม ลูกคาโรงงานทีเ่ ปดกิจการใหม
ลูกคาทีม่ กี ารขยายสายการผลิตเพิม่ เติม รวมทัง้ ลูกคาทีม่ กี ารเปลีย่ นแทนระบบใหมและผลิตภัณฑทเี่ สือ่ มสภาพตามอายุใชงาน ปจจุบนั บริษทั ฯ
จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลใหแกกลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เนื่องจากผลิตภัณฑที่จําหนายสามารถนําไปติดตั้ง
ใชงานไดเกือบทุกอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ อุตสาหกรรมเครือ่ งอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมวัสดุกอ สราง อุตสาหกรรมยา
และเครือ่ งมือแพทย และอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน ดวยเหตุนโี้ ดยภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมระบบการพิมพดจิ ทิ ลั ของ
บริษัทฯ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และมูลคาเงินลงทุนกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสะทอนภาวะ
โดยรวมของอุตสาหกรรมตางๆ ได

สถานการณไตรมาส 3/2560 สาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และแนวโนมเศรษฐกิจป 2561
สาขาอุตสาหกรรม : ขยายตัวรอยละ 4.3 สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส สอดคลองกับการขยายตัวในเกณฑสูง ของการสงออกและการ
ปรับตัวดีขึ้นของอุปสงคในประเทศ ซึ่งปรับตัวดีขึ้นอยางชัดเจนจากการขยายตัวรอยละ 1.1 ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4.0
สาขาการคาสงคาปลีก : ขยายตัวตอเนือ่ งตามการขยายตัวเรงขึน้ ของการใชจา ยภาคครัวเรือนและการขยายตัวของจํานวนนักทองเทีย่ ว
ตางประเทศ โดยเปนการขยายตัวทั้งการคาปลีกและการคาสง ในไตรมาสที่สามของป 2560 การผลิตสาขาคาสงคาปลีกเพิ่มขึ้นรอยละ 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 รานขายปลีกเครื่องดื่ม และรานขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบ เปนตน) และหมวดสินคาคงทน หมวดยอดขายหางสรรพสินคา
และรานคาทั่วไป หมวดยอดขายรถยนต ซอมแซมรถยนต และนํ้ามันเชื้อเพลิง และหมวดอื่นๆ
เศรษฐกิจไทยในป 2561 มีแนวโนมขยายตัวในเกณฑดีและเรงขึ้นอยางชาๆ โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑดีของ
เศรษฐกิจโลกและการสงออกอยางตอเนื่องซึ่งจะสงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมมี แนวโนมการฟนตัวที่ชัดเจนและสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจไดมากขึ้น เชนเดียวกับการลงทุนรวมที่มีแนวโนมเรงตัวขึ้นตามการปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องของการลงทุนภาคเอกชนที่ไดรับ
ปจจัยสนับสนุน จากการปรับตัวลดลงของกําลังการผลิตสวนเกินในสาขาอุตสาหกรรมสําคัญๆ และการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นในระบบ
เศรษฐกิจ รวมทั้งการขยายตัวเรงขึ้นของการลงทุนภาครัฐตามความคืบหนาของโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญๆ และการเพิ่มขึ้น
ของกรอบงบประมาณรายจายลงทุน ในขณะทีส่ าขาเศรษฐกิจ สําคัญอืน่ ๆ ยังมีแนวโนมทีจ่ ะยังขยายตัวในเกณฑดอี ยางตอเนือ่ งจากปกอ นหนา
แมกระนั้นก็ตามภาคเกษตรมีแนวโนมชะลอตัวลงหลังฐานการขยายตัวปรับตัวเขาสูภาวะปกติซึ่งทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจตองพึ่งพิง
นอกภาคเกษตรมากขึ้น ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนและยังตองติดตาม และประเมินสถานการณ
อยางใกลชิด
ที่มา : ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ป 2560 และแนวโนมป 2561, สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, NESDB
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การแขงขัน
ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง เนื่องจากเปนผลิตภัณฑเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย จึงจําเปนตองใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี ผานการรับรองมาตรฐานสากล คูแขงสําคัญของบริษัทฯ จะเปนบริษัทที่เปนกลุมตัวแทน
จําหนายสินคาจากตางประเทศ ซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เนื่องจากตราสินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ประกอบกับนโยบาย
ผูผลิตสินคาสวนใหญมีนโยบายจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว หรือมีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายใหมีจํานวนนอยราย เพื่อ
ปองกันการแขงขันกันเองระหวางตัวแทนจําหนาย ทัง้ นี้ คูแ ขงขันทางตรงซึง่ ดําเนินธุรกิจนําเขาจําหนายผลิตภัณฑดบั เพลิงในตลาดอาคารและ
โรงงานมีจํานวน 4 - 5 ราย โดยการดําเนินธุรกิจในบางครั้งคูแขงขันอาจเปนคูคาในการซื้อสินคาจาก บริษัทฯ ไดเชนกัน หากพิจารณาสวนแบง
ตลาดของบริษทั ฯ โดยเทียบเคียงรายไดของบริษทั และคูแ ขงขันหลักรวม 3 ราย ครองสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 80 โดยบริษทั ฯ มีสว นแบง
การตลาดประมาณรอยละ 25
สําหรับธุรกิจการใหบริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มีจํานวนคูแขงขันนอย
ราย เนื่องจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมออกแบบ คูแขงหลัก จะเปนกลุมผูจัดจําหนายและ
รับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนีย้ งั มีโอกาสเติบโตไดอกี เนือ่ งจากภาครัฐมีการออกกฎหมายเพือ่ ปองกันการเกิดอัคคีภยั ใหมคี วาม
เขมงวดมากขึน้ ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงานเพือ่ ใหเปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ทําใหตลาดมีความ
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
พืน้ ฐานดานเกษตรและประมง และมีเทคโนโลยีการผลิต ทีท่ นั สมัยมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล โดยธุรกิจทีเ่ กีย่ วของและมีการเติบโตไปดวย
ไดแก ธุรกิจรานคาปลีกประเภทสะดวกซื้อที่มีการแขงขันรุนแรงขึ้น 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 สถานีบริการนํา้ มัน หรือรานสะดวกซือ้ ขนาด 500 ตรม. โดยมีเปาหมาย เปด 100 สาขาในป 2560 และ1,000 สาขา
ในอีก 5 ปขา งหนา
นอกจากนีย้ งั มีโอกาสในการขยายธุรกิจ จากปจจัยสนับสนุนการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึง่ จะกอใหเกิดการเชือ่ มโยง
การคาการลงทุนในภูมภิ าค การเชือ่ มโยงซัพพลายเชนระหวางกันตามมา ตัวอยางเชน รานสะดวกซือ้ ในประเทศพมาทีม่ กี ารเติบโตอยางรวดเร็ว
ในชวง 4 - 5 ที่ผานมา เนื่องจากบางแบรนดมีการขยายธุรกิจจากกลุมผูลงทุน ที่ทําโมเดิรนเทรด อยางซุปเปอรมารเก็ต และไฮเปอรมารเก็ตใน
ประเทศอยูแลว บางรายก็มีการรวมทุนกับตางชาติ เชน สิงคโปร ไทย และมาเลเซียดวย
เกิดการใชเสนทางผานใหมๆ ในการขนสงสินคา เชน การขนสงผักและผลไมจากจีนมาไทย ผานเสนทาง R3A จังหวัดเชียงราย ลําเลียง
สูต ลาดไทและตลาดไอยรา เปนตน ซึง่ จะชวยใหมกี ารเติบโตของธุรกิจอาหาร ธุรกิจรานอาหาร และธุรกิจจัดเก็บและขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิ
มากขึ้นไปดวย
ในสวนของอุตสาหกรรมประมง ยังคงติดปญหาและสงผลกระทบตอธุรกิจทําความเย็น ทัง้ ในเรือ่ งปญหาแรงงานผิดกฎหมาย และการ
ไดรับใบเหลืองการทําประมง IUU (Illegal Unreported and Unregulated fishing) จากกลุมประเทศสหภาพยุโรป จึงทําใหเปนอุปสรรคตอ
ผูประกอบการ ในการลงทุนหรือขยายการผลิตตอไปได
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ธุรกิจนําเขาและจําหนายระบบการพิมพดิจิทัล มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง เนื่องจากลูกคาใหความสําคัญกับบริการหลัง
การขายที่ดี และความพรอมดานบุคลากรสําหรับบริการหลังการขาย สตอคสินคาประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล ซึ่งลูกคาความตองการ
ใชเปนประจําตอเนื่อง สินคาที่จําหนายสวนใหญเปนสินคาที่มีชื่อเสี่ยง และมีคุณภาพชั้นนํา และไดรับแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายแตเพียง
ผูเดียว โครงสรางรายไดแบงเปน 3 ประเภทหลัก คือ 1) รายไดจากการจําหนายเครื่อง 2) รายไดจากการจําหนายวัสดุสิ้นเปลือง และ 3) รายได
จากคาอะไหล คาบริการ และสัญญาบริการ คูแ ขงหลักจะเปนบริษทั ทีเ่ ปนผูแ ทนจําหนายสินคาจากตางประเทศซึง่ มีจาํ นวนไมมากนัก เนือ่ งจาก
ตราสินคาทีไ่ ดรบั การยอมรับในระดับโลกมีจาํ นวนจํากัด ดังนัน้ กลุม ลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญจงึ เลือกซือ้ สินคาจาก
ตราสินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกเปนหลัก เมื่อเปรียบเทียบรายไดของธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัลและคูแขงขันหลักอีก 4 ราย รวมเปน
5 ราย พบวามีสว นแบงการตลาดอยูใ นกลุม ผูน าํ 3 อันดับแรก โดยสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 23.32 (อางอิงจากฐานขอมูลกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ยอดขายป 2559)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี -

งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีงานที่ยังไมไดสงมอบ รวมมูลคาประมาณ 380.92 ลานบาท ซึ่งเปนงานติดตั้งระบบดับเพลิงดวย
กาซ ระบบดับเพลิงโรงไฟฟา งานติดตั้งระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler) ระบบโฟมดับเพลิง และระบบปโตรเคมีคอล มูลคาประมาณ
60 ลานบาท และมูลคาของสินคาในสวนของการจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ มูลคาประมาณ 170 ลานบาท ผลิตภัณฑ
ระบบทําความเย็น มูลคาประมาณ 112.50 ลานบาท และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล มูลคาประมาณ 38.42 ลานบาท ที่ไดรับใบสั่งซื้อ
และรอสงมอบในชวงป 2561
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10 ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ดวยความตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงที่ซับซอนและรุนแรง
ขึ้นของการดําเนินธุรกิจ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโต
ไดอยางมัน่ คงในระยะยาวนัน้ จําเปนตองสรางพืน้ ฐานการบริหาร ความเสี่ยงทีด่ ี เพียงพอทีจ่ ะปองกันและลดผลกระทบของความเสีย่ ง อันเกิด
ขึน้ ไดจากปจจัยผันแปรตางๆ บริษทั ฯ จึงจัดทําแบบประเมินและควบคุมความเสีย่ งดวยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดย
มีการประเมิน ระบุปจ จัยความเสีย่ ง และวิเคราะหความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ รวมถึงกําหนดมาตรการรองรับและปองกันความเสีย่ ง โดยมีผรู บั ผิดชอบ
ตามสายงานที่สังกัด อีกทั้งใชดัชนีชี้วัดความเสี่ยง เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุ
เปาหมายและประสบผลสําเร็จตามทิศทางที่กําหนดไว โดยมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงอื่นๆ ที่สําคัญ ดังนี้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สินคาที่บริษัทฯ จําหนายใหลูกคาสวนใหญเปนสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ ยอดสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ ในป 2559 และป
2560 คิดเปนรอยละ 77.49 และรอยละ 80.24 ของยอดการสั่งซื้อรวม ตามลําดับ การเสนอราคาและการชําระเงินคาซื้อสินคาสวนใหญใช
สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ปอนดสเตอรลิง และยูโร รวมกันคิดเปนรอยละ 95.16 ของยอดคาซื้อสินคาตางประเทศ ในขณะที่การจําหนาย
สินคาทัง้ หมดจําหนายภายในประเทศเปนสกุลเงินบาท ซึง่ ในบางครัง้ บริษทั ฯ ไมสามารถปรับราคาสินคาใหสอดคลองกับตนทุนสินคาทีเ่ พิม่ ขึน้
ไดทันที ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไรขั้นตนของ
บริษัทฯ ได
บริษัทฯ คํานึงถึงผลกระทบดังกลาว จึงมีนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
• กําหนดใหบริษทั ฯ จะตองดําเนินการเปดวงเงินซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงินเพือ่ ปองกันความเสีย่ งดังกลาว
ซึ่งเปนวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศเกือบทั้งหมดโดยบริษัทจะพิจารณาซื้อเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาตามยอดในใบแจงหนี้การซื้อสินคาในแตละรอบการสั่งซื้อ
• ติดตามแนวโนมการเปลีย่ นแปลงของคาเงินอยางตอเนือ่ งเพือ่ สามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ไดอยางใกลชิด
ในป 2559 และป 2560 บริษัทฯ ซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวน 255.90 ลานบาท และ 502.00 ลานบาท ตามลําดับคิดเปน
รอยละ 54.90 และรอยละ 75.80 ของยอดการสัง่ ซือ้ สินคาจากตางประเทศ ดวยการติดตามความเคลือ่ นไหวของอัตราแลกเปลีย่ นอยางสมํา่ เสมอ
ทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวนอยมาก ดังจะเห็นไดจากผลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในป 2559
และป 2560 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 1.40 ลานบาท และ 5.05 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยูใน
ระดับที่นาพอใจ
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นอกจากนี้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทําใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ จะทําการปรับราคา
สินคาไปตามสภาพตลาดโดยแจงใหลกู คาทราบลวงหนา และบริษทั ฯ มีสต็อคสินคาจํานวนหนึง่ ซึง่ สามารถรองรับงานจําหนายสินคาลวงหนา
ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไมสงผลกระทบตอรายไดและตนทุนของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคา
บริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบทําความเย็น และระบบการ
พิมพดจิ ทิ ลั ทีม่ สี นิ คาหลากหลายรายการ โดยบริษทั ฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลก ซึง่ ตราสินคาทีม่ ยี อดขายสูงสุด 3 อันดับ
แรก คิดเปนประมาณรอยละ 36.80 และรอยละ 28 ของยอดขายรวมในป 2559 และป 2560 ตามลําดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียการเปน
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในตราสินคาที่สําคัญไป อาจกอใหเกิดผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได
การไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหกับคูคา
มีทั้งลักษณะที่กําหนดอายุของการเปนตัวแทนและไมมีกําหนดอายุของการเปนตัวแทน โดยสวนใหญบริษัทฯ ไมไดทําสัญญาเปนตัวแทน
จําหนายอยางเปนทางการกับบริษทั เจาของตราสินคา ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในกรณีดงั กลาว โดย
หากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหแกเจาของตราสินคา หรือหากบริษทั ฯ ถูกยกเลิกสัญญาไมวา ดวยกรณีใดๆ เชน บริษัท
คูค า มีการ ควบรวมกิจการกับบริษทั อืน่ หรือมีการเลิกกิจการคูค า เปนตน อาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษทั ฯ ได ซึง่ ตัง้ แตป 2554 เปนตนมา
บริษัทฯ ไมมีการสูญเสียตราสินคาที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจ การรักษาความ
สัมพันธที่ดีกับบริษัทเจาของตราสินคาที่มี มายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินคาที่จัดจําหนายมากกวา 60 ตราสินคา ทั้งยังใหบริการและสราง
ความสัมพันธที่ดีตอลูกคาจนเปนที่ยอมรับ อีกทั้งมีฐานลูกคาที่กวางขวางมากกวา 2,400 ราย บริษัทฯ จึงมั่นใจวาหากบริษัทฯ สูญเสียการ
เปนตัวแทนจําหนายสินคาในตราสินคาใดสินคาหนึ่งไป บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑตราสินคาอื่น เขามาทดแทนเพื่อตอบ
สนองความตองการของตลาดได เนื่องจากบริษัทฯ มีเปาหมายในการคัดสรรสินคาคุณภาพดีและเปนสินคาที่มีเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอด
เวลา ในป 2560 บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเพิ่มอีก 3 ตราสินคา อีกทั้งบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาตราสินคาภายใต
เครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑเองเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวดวย
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาตามที่ตกลง และไดรับความไววางใจจากบริษัท
เจาของตราสินคาใหเปนตัวแทนจําหนายสินคามาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตขึ้นเปนลําดับ ประกอบกับการ
ทีบ่ ริษทั ฯ มีชอ งทางการจําหนายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีทมี งานขายทีเ่ ขมแข็ง สินคาทีบ่ ริษทั ฯ เปนตัวแทนจําหนายสามารถสรางยอดขายใหเติบโต
อยางตอเนื่อง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นวาบริษัทเจาของตราสินคาจะยังคงมอบหมายใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาตางๆ อยางตอเนื่องตอไป
ในอนาคต จึงจัดเปนความเสี่ยงในระดับ บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยูในระดับที่นาพอใจ

3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจาของตราสินคาอาจเขามาทําตลาดเอง
กรณีที่เจาของตราสินคาจากตางประเทศมีความประสงคจะเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไมผาน บริษัทฯ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ
มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคานั้นๆ ได และอาจตองมีการแขงขันกับบริษัทเจาของตราสินคาดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ วา ความเสีย่ งดังกลาวมีโอกาสเกิดขึน้ นอย เนือ่ งจากความไมคมุ คาในการลงทุนเขามาจําหนายสินคาเอง
อีกทั้งการจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบความเย็น รวมทั้งระบบ
การพิมพดจิ ทิ ลั ตองมีความหลากหลายและตองสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดอยางครบวงจร ลูกคาจะคํานึงถึง ความสะดวก
ในการสั่งซื้อสินคาจาก ผูจําหนายที่มีสินคาใหครบตามที่ตองการ ซึ่งจากที่ผานมาเคยมีผูผลิตสินคาจากตางประเทศบางรายใหบริษัทในเครือ
เขามาดําเนินธุรกิจโดยตรงแทน แตกไ็ มประสบความสําเร็จและเลือกกลับไปจําหนายผานตัวแทนเหมือนเดิม บริษทั ฯ ประเมินการควบคุมความ
เสี่ยงนี้อยูในระดับที่นาพอใจ
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4. ความเสี่ยงจากอัตรากําลังคนและความสามารถของบุคลากรไมเพียงพอตอความตองการทางธุรกิจ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเพียงพอของอัตรากําลังคนซึง่ สอดคลองกับการขยายงานตามกลยุทธ บริษทั ฯ มีมาตรการจัดการความเสีย่ ง
ดังกลาว ดังนี้
• มีการทบทวนโครงสรางองคกรและวิเคราะหแผนความตองการอัตรากําลังคน
• ดําเนินการตามกระบวนการ สรรหา โดยคัดเลือกและเพิ่มชองทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ
• จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบ ริหาร เพือ่ พิจารณาผูส บื ทอด
ตําแหนงงาน รวมถึงกระตุน ใหพนักงานทีม่ คี วามสามารถเล็งเห็นเปาหมายและการเติบโตในอนาคตทีช่ ดั เจน และเรงพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
• รักษาบุคลากร ผานกิจกรรมทีส่ ง เสริมความสัมพันธทดี่ รี ะหวางพนักงานกับบริษทั ฯ เชน การเตรียมความพรอมและสรางความมัน่ ใจ
ของพนักงานใหม กิจกรรมทองเที่ยวประจําป งานปใหม Family Day และกีฬาสี รวมถึงมีการสํารวจความผูกพัน ความสุข และ
ความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการทํางาน เปนประจําทุกป เพื่อนําผลสํารวจและขอเสนอแนะตางๆ 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
พนักงานเขาบรรจุในตําแหนงที่วาง คิดเปนรอยละ 19 ซึ่งอยูในเปาหมายที่กําหนด บริษัทฯ ประเมินวาผลการควบคุมความเสี่ยงอยูในระดับ
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
ทุนเพือ่ ตอบแทนการรับโอนกิจการทัง้ หมด โดยผูส อบบัญชีจะทําการทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป และตัง้ คาเผือ่ การดอยคา (ถามี) ดังนัน้
บริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงหากผูสอบบัญชีไดพิจารณาแลววาคาความนิยมนี้ควรจะตองมีการดอยคา ซึ่งการดอยคาดังกลาวจะมีผลกระทบ
ตองบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ในดานของกําไรสุทธิ สวนของเจาของ และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ
ฝายบริหารไดทดสอบการดอยคาของคาความนิยม ซึ่งประกอบไปดวย หนวยธุรกิจของผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และผลิตภัณฑ
ระบบพิมพดิจิทัล โดยจัดทําประมาณการกระแสเงินสดอิสระที่คาดวาจะไดรับในอนาคต บางครั้งเรียกวา มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หรือ
Realizable Value ของทั้ง 2 หนวยธุรกิจ อันประกอบไปดวย ประมาณการยอดขาย, ตนทุนขาย, คาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวมคา
เสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย), ภาษีเงินได, งบประมาณการลงทุน, ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน อันไดแก ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ และ เจาหนี้การคา เมื่อไดกระแสเงินสดอิสระในแตละปก็คํานวณเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตราคิดลดที่อางอิงกับอัตรากอนภาษี
ที่สะทอนถึงความเสี่ยงที่เปนลักษณะเฉพาะของแตละหนวยธุรกิจนั้น ๆ
ฝายบริหารคํานวณกระแสเงินสดอิสระโดยอางอิงกับประมาณการทางธุรกิจทีส่ มเหตุสมผล มีความเปนไปได และ เหมาะกับสถานการณ
ปจจุบนั ซึง่ มูลคาดังกลาวมากกวามูลคาตามบัญชีของคาความนิยมและความสัมพันธกบั ลูกคาอันไดมาจากการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมด
จากบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด จึงถือไดวาความความนิยม
และคาสัมพันธของลูกคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไมดอยคา ทั้งนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผานการ
สอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว

รายงานประจําป 2560

36

Annual Report 2017

11 โครงสรางการถือหุน
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 292,250,000 บาท แบงเปน หุนสามัญ 584,500,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 0.50 บาท
รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
ลําดับ

รายชื่อผูถือหุน
สุขชัย

จํานวนหุน

% ของจํานวนหุนทั้งหมด

87,697,361

15.004

1

นายวิรัฐ

2

Nice Noble Limited

73,316,475

12.543

3

นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

68,845,441

11.779

4

นายเจน

ชาญณรงค

68,515,420

11.722

5

นายวสันต

นันทขวาง

28,440,000

4.866

6

นางสาวนพพร

ชาญณรงค

26,429,444

4.522

7

นายธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร

20,967,423

3.587

8

นายชัยวัฒน

แตไพสิฐพงษ

17,900,000

3.062

9

นางสาวปนัดดา

ทองเหลี่ยม

14,832,149

2.538

10

นางนพรัตน

สุขชัย

13,000,000

2.224

11

นายประชา

พรอมพรชัย

11,241,584

1.923

12

นางสาววิญู

นานา

10,621,500

1.817

13

นางประยูรศรี

ชาญณรงค

8,341,320

1.427

14

นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

8,276,986

1.416

15

นางสาวธารดา

ตรีเพ็ชร

7,504,024

1.284

16

นางสาวอุไรรัตน

หาญทวีภัทร

6,826,940

1.168

17

นายภาคภูมิ

วองไพฑูรย

4,230,325

0.724

18

นายรัตนพันธ

มุขหริวัฒนานนท

3,236,849

0.554

19

นายธนศักดิ์

ตรีนุสนธิ์

3,201,800

0.548

20

นายประเสริฐ

อัครประถมพงศ

3,022,000

0.517
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สรุปรายการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนของกรรมการบริษัทและผูบริหาร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลําดับ

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่

รายชื่อผูถือหุน

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

(ลดลง)

กรรมการบริษัท
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

-

-

-

ผูบริหาร
1

นางวรินกาญจน

ธีระอัมรานนท

903,610

1,196,593

(292,983)

2

นายวิศิษฏ

วชิรลาภไพฑูรย

154,703

139,646

15,057

หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ

การกระจายการถือหุนตามสัญชาติ
การกระจายการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนลาสุดของบริษัทฯ ดังนี้
ผูถือหุน
สัญชาติไทย
สัญชาติตางดาว
ยอดรวม

จํานวน
ราย

จํานวนหุน
รวม

คิดเปน
%

2,448

510,583,525

2

73,916,475

2,450

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

จํานวน
ราย

จํานวนหุน
รวม

คิดเปน
%

87.35

7

2,259,291

0.38

12.65

1

73,316,475 12.55

584,500,000 100.00

8

75,575,766 12.93

จํานวน
ราย

จํานวนหุน
รวม

คิดเปน
%

2,441 508,324,234 86.97
1

600,000

0.10

2,442 508,924,234 87.07
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12 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหักสํารองตางๆ ทุกประเภทตาม
กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงิน
ทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจายชําระคืนเงินกูยืม เงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู รวมทั้ง
ขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ทัง้ นี้ มติของคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ หจา ยเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เวนแตการจายเงินปนผล
ระหวางกาล ซึง่ คณะกรรมการของบริษทั มีอาํ นาจอนุมตั ใิ หจา ยเงินปนผลไดเปนครัง้ คราว เมือ่ เห็นวาบริษทั ฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนัน้ ได
โดยจะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอมูลการจายเงินปนผล

ป 2560

ป 2559

ป 2558

ป 2557

-

-

-

-

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

584,500,000

584,500,000

350,000,000

350,000,000

เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)
เงินปนผลประจําป (บาท/หุน)

จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน)
หมายเหตุ :

• เงินปนผลประจําป 2560 จํานวน 0.14 บาทตอหุน ยังไมมีความแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
• ผูถอื หุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 47 ทวิแหง
ประมวลรัษฎากร

5

ผูอํานวยการ
สายงานขาย
ปโตรเคมี

1

ผูอํานวยการ
สายงานขาย

6

ผูอํานวยการ
สายงานสนับสนุน
วิศวกรรม

7

กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจระบบทําความเย็น

8

9

ผูอํานวยการ
สายงาน
บริการ

ฝายขายสินคาพิเศษ

ผูอํานวยการ
สายงานขาย

2

กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจ
ระบบการพิมพดิจิทัล

ประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : เลขที่ 1 - 12 เปนผูบริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

4

ผูอํานวยการ
สายงาน
ขายทั่วไป

3

ผูอํานวยการ
สายงานขาย
โครงการ

กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจระบบดับเพลิง
ปรับอากาศและสุขาภิบาล

ผูตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

ฝายกํากับดูแลกิจการ

ฝายธุรการสํานักงาน

ฝายคลังสินคาและจัดสง

ฝาย ICT

ฝายองคกรดิจิทัล
และสารนิเทศ (DEC)

ฝายบัญชี

ฝายการเงิน

12

ผูอํานวยการ
สายงานการเงิน

ฝายจัดซื้อ

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายบริหารระบบคุณภาพ

11

ผูอํานวยการ
สายงานบริหารทั่วไป

10

ผูอํานวยการสายงาน
กํากับดูแลกิจการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

แผนผังโครงสรางองคกรของบริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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13 โครงสรางการจัดการ

รายงานประจําป 2560
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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

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

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1.

ดร. ถกล

นันธิราภากร

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายวิรัฐ
นายวสันต
นายธรรมนูญ
นางสิริมา
ดร.เจน
นางวลีรัตน
นายภาคภูมิ
ดร.สุพจน
ดร. โสตถิธร
นางสาววรนุช

สุขชัย
นันทขวาง
ตรีเพ็ชร
เอี่ยมสกุลรัตน
ชาญณรงค 1) 2)
เชื้อบุญชัย
วองไพฑูรย
เธียรวุฒิ
มัลลิกะมาส
สุไพบูลยพิพัฒน

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

1)
2)

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการแตงตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค เปนกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 มีมติแตงตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร โดยใหมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2560

โดยมีนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ทาน และมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ทาน ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีโครงสรางคณะกรรมการบริษัท
ทีม่ กี รรมการอิสระไมนอ ยกวา 3 ทาน และไมนอ ยกวาหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั และมีกรรมการตรวจสอบไมนอ ยกวา
3 ทาน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ครบถวนทุกประการ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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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 กรรมการกลุม ทีห่ นึง่ นายวิรฐั สุขชัย, นายวสันต นันทขวาง, นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการกลุม ทีส่ อง นางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน,
นายเจน ชาญณรงค, นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุมหนึ่ง ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุมสอง รวม
เปนสองคน
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
1. ในการประชุมสามัญประจําปทกุ ครัง้ กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึง่ ในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
จะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ
ตอไปใหกรรมการทีอ่ ยูใ นตําแหนงนานทีส่ ดุ นัน้ เปนผูอ อกจากตําแหนงกรรมการผูอ อกจากตําแหนงไปนัน้ อาจจะเลือกเขารับตําแหนง
อีกก็ได
2. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยนื่ ใบลาออกตอบริษทั ฯ การลาออกมีผลนับแตวนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั ฯ กรรมการซึง่
ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชนจํากัดทราบดวยก็ได
3. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึง่ เขาเปนกรรมการ
แทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
4. ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการ
ของบริษัทฯตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสัง่ ศาล คณะกรรมการทีพ่ น จากตําแหนง ตองจัดใหมกี ารประชุมผูถ อื หุน เพือ่ เลือกตัง้
คณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 14 วันกอนวัน
ประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอ ยกวา 3 วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา
3 วันติดตอกัน
5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน ถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนผูถ อื หุน ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ นับรวมกันไดไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนหุน ทีถ่ อื โดยผูถ อื หุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะ
แบงออกใหเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภาย
หลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ใหจบั สลากวาผูใ ดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการทีอ่ ยูใ นตําแหนงนานทีส่ ดุ เปนผูอ อกจากตําแหนง กรรมการ
ผูออกจากตําแหนงไปนั้น อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
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ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริษทั เปนผูเ ลือกตัง้ กรรมการดวยกันดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษทั เพือ่ ดูแล ควบคุม การประชุมของคณะ
กรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนของบริษัท ใหดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
และบรรลุวัตถุประสงคในการประชุม
• เพือ่ ใหการแบงอํานาจ และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานประจําวันของบริษทั ฯ
แยกจากกันอยางชัดเจน ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร จึงไมไดเปนบุคคลเดียวกัน
ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดในขอบังคับบริษทั หรือกรณีทจี่ าํ เปนเรงดวน เปนประธานในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ อื หุน ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาที่
บริหาร
2. สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนหรือผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุม และแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ
3. สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
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 ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําให คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมี
ความขัดแยงมีสว นไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอนื่ ใดทํากับบริษทั หรือบริษทั ยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมตั ริ ายการ
ที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
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ในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายให ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ ดั การ หรือบุคคลอืน่ ปฏิบตั กิ ารแทนคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือบันทึกเปนมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน และระบุขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน
4. ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งดูแลกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารและพนักงานอยางเหมาะสม
5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีระบบการจัดเก็บเอกสาร
ที่ทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง
6. จัดใหมกี ารทํางบการเงินของบริษทั ฯ ใหมคี วามถูกตอง เพือ่ แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบบัญชีทผี่ า นมาไดตรงตอ
ความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของ
บริษัทฯ ตองตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ในรายงานประจําปของบริษัท
7. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่อง
รองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปรงใส เกี่ยวกับการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อ
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. ดูแลผลประโยชนของผูถ อื หุน ทัง้ รายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน และมีการรายงาน
ขอมูลการดําเนินงานที่สําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางถูกตองและเปนไปตามที่ขอกฎหมาย
กําหนด โดยกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ที่ทํากับบริษัทฯ หรือถือ
หุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) ทั้งนี้ สําหรับรายการที่ทํากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือมี
สวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการทํารายการในเรื่องนั้น
12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะ
กรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว
มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการมอบอํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจนัน้ ตองไมมลี กั ษณะเปนการมอบอํานาจทีท่ าํ ใหบคุ คลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีต่ น หรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง มีสว นไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอืน่ ใดทีจ่ ะทําขึน้ กับบริษทั ฯ หรือบริษทั
ยอย (ถามี) เวนแตเปนการอนุมตั ริ ายการธุรกิจปกติ และเปนไปตามเงือ่ นไขการคาโดยทัว่ ไป หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
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13. คณะกรรมการบริษทั ไดแตงตัง้ เลขานุการบริษทั ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณของเลขานุการบริษทั ทีเ่ หมาะสมมีหนาทีแ่ ละความ
รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะ
กรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ประสานงานใหมีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยไดเปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป
14. คณะกรรมการบริษัท ไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง ทั้งดาน
กฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดยอย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กําหนด จํานวน 3 คน
โดยมีอยางนอย 1 ทานที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้
ชื่อ
ดร. ถกล
ดร. โสตถิธร
นางสาววรนุช

นันธิราภากร
มัลลิกะมาส
สุไพบูลยพิพัฒน

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี ดร. ถกล นันธิราภากร เปนผูม คี วามรูแ ละประสบการณเพียงพอทีจ่ ะทําหนาทีใ่ นการสอบทานความนาเชือ่ ถือของงบการเงิน 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
วาระอาจไดรบั การแตงตัง้ ใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีทตี่ าํ แหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอน่ื ใดนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ใหคณะกรรมการบริษทั แตงตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ใหกรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามทีค่ ณะ
กรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเชือ่ ถือได รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอโดยการประสานงาน
กับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป
2. สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และอาจจะเสนอแนะใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจําเปนและเปนสิ่งสําคัญ พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะเกีย่ วกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายใน พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงตัง้ โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบตั งิ าน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมทัง้ บุคลากรวาเหมาะสม
สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นโยบายกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของ
บุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน รายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติ
หนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และกรรมการบริษทั ฯ
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก
8. ในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ สงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
• การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของ
บริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย
9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษทั ฯ มารวมประชุม
หารือ ชี้แจง หรือตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญหรือที่
ปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรือจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนบุคคลภายนอกเปนครั้งคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ การ
ขอใหพนักงานของบริษทั ฯ สงเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับกิจการของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรือ่ งตางๆ เพือ่ ใหการ
ปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี 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 ตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทกําหนด
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 8 ทาน ดังนี้
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1.
2.
3.
4.
5.

นางสิริมา
นายวิรัฐ
นางวลีรัตน
นายวสันต
นายธรรมนูญ

เอี่ยมสกุลรัตน
สุขชัย
เชื้อบุญชัย
นันทขวาง
ตรีเพ็ชร

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

6.
7.
8.

นายเจน
นายวิศิษฎ
นางวรินกาญจน

ชาญณรงค 1)
วชิรลาภไพฑูรย 1)
ธีระอัมรานนท 1)

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและเลขานุการ

หมายเหตุ :

1)

คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2560

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง กรรมการบริหารซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
อาจไดรบั การแตงตัง้ ใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได และในกรณีทตี่ าํ แหนงกรรมการบริหารวางลง ใหคณะกรรมการบริษทั เลือกบุคคลใดบุคคล
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการบริหารแทน
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงาน
บริหารของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีหนาที่กลั่นกรองและกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และ
อํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯตลอดจนกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจเพือ่ ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพือ่ เสนอใหทปี่ ระชุม
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. พิจารณาอนุมตั กิ ารกูย มื เงิน การจัดหาวงเงินสินเชือ่ หรือการขอสินเชือ่ ใดๆ ของบริษทั ฯ แตละรายการภายในวงเงินไมเกิน 10 ลาน
บาท และภายในวงเงินรวมไมเกิน 30 ลานบาท และกรณีทตี่ อ งใชทรัพยสนิ ของบริษทั ฯ เปนหลักประกัน ตองนําเสนอขออนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอป และอนุมัติ
คาใชจายที่เพิ่มจากงบประมาณประจําปไมเกิน 5 ลานบาท และเมื่อมีการอนุมัติรายการดังกลาวแลว ใหแจงตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบตอไป
6. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษทั ฯ การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปเพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั
อนุมัติกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
7. กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนงบริหารในระดับ
ผูจ ดั การฝายขึน้ ไป ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ ดั การ รวมทัง้ การโยกยาย เลิกจาง กําหนดเงินคาจาง
คาตอบแทน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม สําหรับพนักงานบริหารดังกลาว
8. มีอาํ นาจในการมอบอํานาจใหบคุ คลอืน่ ใดหนึง่ คนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอยางหนึง่ อยางใด โดยอยูภ ายใต การควบคุมของคณะ
กรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพือ่ ใหบคุ คลดังกลาว มีอาํ นาจตามทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลา
ทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแกไขบุคคลทีไ่ ดรบั มอบอํานาจ
หรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบ
อํานาจชวงที่ทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตาม
นิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด)
มีสว นไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอนื่ ใดกับบริษทั ฯหรือบริษทั ยอย และ/หรือ บริษทั ฯทีเ่ กีย่ วของ คณะกรรมการ
บริหารไมมอี าํ นาจอนุมตั กิ ารดําเนินการในเรือ่ งดังกลาว โดยเรือ่ งดังกลาวจะตองเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุม
ผูถ อื หุน (แลวแตกรณี) เพือ่ อนุมตั ติ อ ไป ยกเวนเปนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ปนไปตามธุรกิจปกติและเงือ่ นไขการคาปกติ ซึง่ เปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ดร.สุพจน
นายวิรัฐ
นายวสันต
นายธรรมนูญ
นายรัตนพันธ
นายประชา
นายสุชาติ
นายนันทวัธน
นายสุกิจ
นายวิฑูรย
นายวิศิษฏ

เธียรวุฒิ
สุขชัย
นันทขวาง
ตรีเพ็ชร
มุขหริวัฒนานนท
พรอมพรชัย
สุวัฒโนดม
จีราคม
ลิติกรณ
ทามี
วชิรลาภไพฑูรย

12.

นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง เปนการดํารงตําแหนงของผูบ ริหารจากสายงานตางๆ ซึง่ หากมีกรรมการบริหารความเสีย่ งลาออกระหวาง
ดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แตงตั้งบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน และนําเรื่องการแตงตั้งกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่
สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน เพื่อนํา
เสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ
2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถ
ประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารความเสีย่ งภายใตแนวทางและนโยบายทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
4. กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได
5. กําหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม
นโยบายที่กําหนด
7. รายงานตอคณะกรรมการบริษทั เปนประจําทุกไตรมาสเกีย่ วกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสีย่ งของบริษทั ฯ และ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กําหนด
8. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน
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9. สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จําเปน ใหสอดคลองกับขอบเขตความ
รับผิดชอบ
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สรุปไดดังนี้
การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ป 2560

ชื่อ - สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายถกล
นายวิรัฐ
นายวสันต
นายธรรมนูญ
นางสิริมา
นายเจน
นางวลีรัตน
นายภาคภูมิ
นายสุพจน
นายโสตถิธร
นางสาววรนุช
นายวิศิษฏ
นางวรินกาญจน

หมายเหตุ :

1)
2)

นันธิราภากร
สุขชัย
นันทขวาง
ตรีเพ็ชร
เอี่ยมสกุลรัตน
ชาญณรงค1) 2)
เชื้อบุญชัย
วองไพฑูรย
เธียรวุฒิ
มัลลิกะมาส
สุไพบูลยพิพัฒน
วชิรลาภไพฑูรย 2)
ธีระอัมรานนท 2)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5
4/5

4/4

คณะกรรมการ
บริหาร

12/12
12/12
12/12
12/12
10/12
12/12

4/4
4/4
10/12
10/12

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการแตงตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค เปนกรรมการบริษัท
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
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1.

นายวิรัฐ

สุขชัย

2.
3.
4.
5.

นายวสันต
นายธรรมนูญ
นายประชา
นายรัตนพันธ

นันทขวาง
ตรีเพ็ชร
พรอมพรชัย
มุขหริวัฒนานนท

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการธุรกิจระบบดับเพลิง
ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
กรรมการผูจัดการธุรกิจระบบทําความเย็น
กรรมการผูจัดการธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล
ผูอํานวยการสายงานโครงการ
ผูอํานวยการสายงานขายทั่วไป

รายงานประจําป 2560

50

Annual Report 2017
ลําดับ
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ-สกุล
นายสุชาติ
นายนันทวัธน
นายสุกิจ
นายวิฑูรย
นางวรินกาญจน
นายวิศิษฏ

สุวัฒโนดม
จีราคม
ลิติกรณ
ทามี
ธีระอัมรานนท
วชิรลาภไพฑูรย

ตําแหนง
ผูอํานวยการสายงานปโตรเคมี
ผูอํานวยการสายงานขาย
ผูอํานวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม
ผูอํานวยการสายงานขาย
ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ
ผูอํานวยการสายงานการเงิน

หมายเหตุ : ผูบริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. เปนผูนําในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว
2. ควบคุม / กํากับดูแล / แกไขปญหา การดําเนินงานโดยภาพรวมในระดับกลยุทธและนโยบาย
3. ใหการสนับสนุนและอํานวยการแกคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ใหสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจดานการกํากับ
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 การดําเนินงานทัว่ ไป และการอนุมตั เิ รือ่ งตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวัน
ของบริษัทฯ เพื่อประโยชนของบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบ คําสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ ภายใตกรอบของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ และขอบเขตอํานาจหนาทีท่ คี่ ณะกรรมการบริษทั กําหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําป ตลอดจนโครงสรางการบริหารงานและอํานาจ
การบริหารตางๆ ของบริษทั ฯ เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพือ่ พิจารณากอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ใหความเห็นชอบ
3. ดําเนินการหรือบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานที่รับมอบหมาย ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส
5. ดูแลใหบคุ ลากรในฝายงานตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาองคกรและบุคลากร
อยางตอเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณที่ดีขององคกร

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

51

Harn Engineering Solutions Public Company Limited
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 หรือคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003)
9. มีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามสัญญา หรือขอตกลง (ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ หรือตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท) ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน
10. มีอาํ นาจอนุมตั กิ ารจัดหา การเขาทําสัญญา และการดําเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ ทัง้ นี้ โดยไมจาํ กัด
วงเงิน
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
12. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจชวงนั้นดวย
ทัง้ นี้ อํานาจประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร / กรรมการผูจ ดั การ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบคุ คลอืน่ ทีป่ ระธานเจาหนาทีบ่ ริหาร / กรรมการ
ผูจัดการเห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจที่ทําใหประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจาก
กรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีความขัดแยง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หนวยงานทีเ่ กีย่ วขอกําหนด) มีสว นไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอืน่ ใด ขัดแยง
กับผลประโยชนของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ/หรือ บริษัททีเ่ กี่ยวของ ซึ่งประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร / กรรมการผูจ ัดการ ไมมีอํานาจอนุมัตกิ าร
ดําเนินการในเรือ่ งดังกลาว โดยเรือ่ งดังกลาวจะตองเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ของบริษทั (แลวแตกรณี)
เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ติ ามทีข่ อ บังคับของบริษทั ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ปนไปตามธุรกิจปกติและ
เงื่อนไขทางการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกําหนด

4. เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแตงตั้ง นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) เพื่อทําหนาที่
ดังตอไปนี้
1. ดูแลและใหคําแนะนําเบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
และผูบริหารจะตองทราบ
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุนของบริษัท บันทึก
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ อื หุน ของบริษทั รวมทัง้ ประสานงานใหมกี ารปฏิบตั ติ ามมติของทีป่ ระชุม
ดังกลาว
3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก
3.1 ทะเบียนกรรมการ
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจําปของบริษัท
3.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน
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4. การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการมีสวน
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 ความสามารถในการสือ่ สาร ความมีมนุษยสัมพันธทดี่ ี ความสามารถในการเปนผูป ระสานงานทัง้ ภายในและภายนอก
องคกร รวมถึงการประชาสัมพันธและดูแลภาพพจนขององคกรตอบุคคลภายนอก เปนตน ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไม
อาจปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหคณะกรรมการบริษทั แตงตัง้ เลขานุการบริษทั คนใหมภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวนั ทีเ่ ลขานุการบริษทั คนเดิมพนจาก
ตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลา
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
1. คาตอบแทนรายเดือน
• ประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการชุดยอย
• กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
• กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 1 วัน)
• กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 2.5 วัน)
2. คาเบี้ยประชุม
• ประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท
4. สิทธิประโยชนอื่นๆ

คาตอบแทน
30,000 บาท /เดือน
25,000 บาท /เดือน
20,000 บาท /เดือน
40,000 บาท /เดือน
80,000 บาท /เดือน
15,000 บาท /ครั้ง
15,000 บาท /ครั้ง
15,000 บาท /ครั้ง
10,000 บาท /ครั้ง
10,000 บาท /ครั้ง
ไมมี
ไมมี

หมายเหตุ : 1. กรรมการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซึ่งไดรับเงินเดือนประจํา
2. กรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหนงอื่นๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงที่มีคาตอบแทนสูงที่สุดเพียงตําแหนงเดียว
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ในป 2559 และ ป 2560 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกกรรมการ ดังนี้
คาตอบแทน (บาท)
รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

ป 2560

ป 2559

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรม คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ การบริหาร
บริษัท
ตรวจสอบ
ความเสี่ยง

1. นายถกล
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวิรัฐ
นายวสันต
นายธรรมนูญ
นางสิริมา
นายเจน
นางวลีรัตน
นายภาคภูมิ
นายสุพจน

10. นายโสตถิธร
11. นางสาววรนุช
รวม

นันธิราภากร

ประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
สุขชัย
กรรมการ
นันทขวาง
กรรมการ
ตรีเพ็ชร
กรรมการ
เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ
ชาญณรงค*
กรรมการ
เชื้อบุญชัย
กรรมการ
วองไพฑูรย
กรรมการ
เธียรวุฒิ
กรรมการ / ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
มัลลิกะมาส
กรรมการตรวจสอบ
สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ

315,000

60,000

-

360,000
640,000
300,000
210,000
250,000

-

-

210,000
200,000
2,485,000

40,000
40,000
140,000

305,000 105,000
200,000
33,333.33
33,333.33
270,000
200,000
270,000
53,333.33

120,000

270,000 70,000
270,000 70,000
120,000 1,904,999.99 245,000

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

5.1.2 ผูบริหารสําคัญ
ในป 2559 และ ป 2560 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกผูบริหารสําคัญ ดังนี้
คาตอบแทน
เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ ไดแก คาตอบแทนตามผล
ดําเนินการ (Incentive) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โครงการสะสมหุนของพนักงาน (EJIP) และ
ผลประโยชนหลังออกจากงาน

-

ป 2560

ป 2559

จํานวน
(ราย)

คาตอบแทน
(บาท)

จํานวน
(ราย)

คาตอบแทน
(บาท)

3

12,696,938

4

8,473,456
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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
สายงาน
สายงานขายงานโครงการ
สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล
สายงานขายปโตรเคมี
สายงานขายระบบทําความเย็น *
สายงานสนับสนุนวิศวกรรม *
สายงานขายระบบการพิมพดิจิทัล *
สายงานบริการ *
ฝายขายสินคาพิเศษ *
สายงานกํากับดูแลกิจการ
สายงานบริหารทั่วไป
สายงานการเงิน
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2560

ณ 31 ธันวาคม 2559

34
27
3
15
3
26
33
10
7
42
36
236

28
26
2
14
2
23
32
11
6
43
37
224

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

6.2 คาตอบแทนพนักงาน
พนักงานของบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา คานายหนา เงินรางวัลจูงใจ และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินที่สําคัญ ไดแก กองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2542 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึน้ ตามอายุการปฏิบตั งิ าน นอกจาก
นี้ บริษทั ฯ ไดเปดโอกาสใหพนักงานใชสทิ ธิในการเลือกหรือเปลีย่ นแปลงนโยบายการลงทุนทีเ่ หมาะสมกับตนเอง และระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ไดของแตละบุคคล โดยกําหนดใหเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนไดปละ 2 ครั้ง การจัดทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุมให
กับผูบริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชนพนักงานแตละคนจะแตกตางกันไปตามตําแหนง และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน จัด
โครงการสะสมหุน (EJIP) สําหรับพนักงาน เพือ่ ใหโอกาสพนักงานเปนเจาของบริษทั ฯ รวมกัน และถือเปนสวนหนึง่ ของเงินออม เพือ่ สรางความ
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มัน่ คงทางการเงินใหกบั พนักงานในระยะยาว นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังใหคา ตอบแทนแกพนักงานในรูปแบบการใหทนุ การศึกษาพนักงานทัง้ ระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนคาใชจายการฝกอบรม สัมมนาตางๆ ทั้งการฝกอบรมสัมมนาภายในองคกร และภายนอกองคกร
อยางเหมาะสม
ในป 2560 บริษัทฯ จายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงินและคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินรวม 155.02 ลานบาท
และในป 2559 มีผลตอบแทนรวมเทากับ 81.91 ลานบาท เนือ่ งจากมีการรับโอนกิจการและพนักงานตัง้ แต 2 พฤศจิกายน 2559 ทําใหไมสามารถ
เปรียบเทียบจํานวนพนักงานและคาตอบแทน ในสัดสวนที่เทากัน

6.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา
- ไมมี -–

6.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ ความรูความสามารถ อันจะสามารถสรางผลงาน
ความแข็งแกรงใหกับองคกร และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับกับการแขงขันทางธุรกิจ โดยใหโอกาสแกพนักงานในการพัฒนาตนเองและใช
ศักยภาพทีม่ ใี หเกิดประโยชนสงู สุด รวมทัง้ สงเสริมใหพนักงานไดมโี อกาสในการเรียนรู การฝกอบรม เพือ่ เพิม่ พูนความรู ความสามารถ ศักยภาพ
และประสบการณใหสอดคลองกับทิศทางการเติบโตขององคกร โดยจัดใหมีการอบรมประจําปทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงเดินทาง
ไปอบรม และดูงานในตางประเทศ เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ นอกจากนี้ บริษัทยังไดใหความสําคัญ
กับการติดตาม วัดผลในการนําความรูท ไี่ ดรบั นัน้ มาประยุกตใชในการทํางาน ตลอดจนการถายทอดองคความรูท ม่ี ใี หกบั ทีมงานและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
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14 การกํากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ มีความมุง มัน่ ทีจ่ ะเปนผูน าํ การใหบริการโซลูชนั่ ทีย่ งั่ ยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น
และระบบการพิมพดจิ ทิ ลั ในประเทศไทย และประเทศเพือ่ นบาน สรางความเชือ่ ถือแกนกั ลงทุน ตลอดจนผูม สี ว นไดสว นเสียในการดําเนินธุรกิจ
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
มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเองและของผูอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของตน สามารถชี้แจงและ
อธิบายการตัดสินใจนั้นได
• Creation of Long Term Value
มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรในระยะยาว
• Transparency
มีความโปรงใสในการดําเนินงานทีส่ ามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผทู เี่ กีย่ วของเปนแนวทาง ดวยความ
เขาใจ เชื่อมั่น และศรัทธาโดยถือเปนกิจวัตร จนเปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย และแผนงานที่สําคัญของบริษัทฯ
รวมทัง้ จัดโครงสรางการบริหารทีส่ อดคลองและสัมพันธกนั อยางเปนธรรมระหวางคณะกรรมการบริษทั ผูบ ริหาร และผูถ อื หุน และ
มีการวางแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทั้งตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาระบบบัญชี
รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความนาเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต
ยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบได
4. คณะกรรมการบริษทั ผูบ ริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมัน่ ความเปนธรรมโดยปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดสว นเสียทุกฝายอยางเทาเทียม
พรอมกับดูแลสอดสอง ควบคุม ปองกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ทีม่ คี วามขัดแยงทางผลประโยชน และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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5. คณะกรรมการบริษัท ตองดําเนินการใหมีระบบที่ตอตานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวาฝายบริหารไดตระหนักและ
ใหความสําคัญและปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต
6. การปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ถือเปนตัวชีว้ ดั ทีส่ าํ คัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของ
คณะกรรมการบริษัทกับผูบริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
จากการประเมินการกํากับดูแลกิจการตามโครงการ �ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2560� ซึ่งจัด
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ซึง่ ไดรบั การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พบวา บริษทั ฯ ไดรบั ผลการประเมินรวมอยูท ่ี 83 คะแนน ซึง่ จัดอยูใ นเกณฑ �ดีมาก� 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)
บริษทั ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพนื้ ฐานตางๆ ของผูถ อื หุน ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและในฐานะเจาของบริษทั
เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยาง
เพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรร
เงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริม และอํานวยความสะดวกในการใช
สิทธิของผูถือหุน ดังนี้

1) การจัดประชุมผูถือหุน
บริษทั กําหนดใหมกี ารประชุมสามัญผูถ อื หุน เปนประจําทุกป โดยจะจัดขึน้ ภายใน 4 เดือน นับตัง้ แตวนั สิน้ รอบปบญ
ั ชีของบริษทั อยางไร
ก็ตาม หากมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองพิจารณาวาระพิเศษในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือน หรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน ซึ่ง
จําเปนตองไดรบั การอนุมตั จิ ากผูถ อื หุน คณะกรรมการบริษทั สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถ อื หุน ไดเปนกรณีไป โดยในป 2560 บริษทั ไดจดั การ
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

บริษทั มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถ อื หุน ทุกกลุม รวมถึงผูถ อื หุน ประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถ อื หุน โดยบริษทั
ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ขอมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ
พรอมความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ ที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม

รายงานประจําป 2560
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1.2

บริษทั ไดจดั สงหนังสือเชิญประชุมพรอมทัง้ ขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ทางไปรษณียใ หผถู อื หุน รับทราบลวงหนา
25 วัน กอนวันประชุม พรอมทัง้ เผยแพรขอ มูลหนังสือเชิญประชุมประจําป 2560 บนเวปไซตของบริษทั ทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแจงขาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ ลวงหนากอนวันประชุม 36 วัน เพือ่ ใหผถู อื หุน
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 โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม พรอมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน

2) การปฏิบัติตอผูถือหุนในวันประชุมผูถือหุน
2.1

บริษทั ไดอาํ นวยความสะดวกใหผถู อื หุน ไดใชสทิ ธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และใชสถานทีจ่ ดั ประชุม
ทีส่ ะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม โดยเปดใหผถู อื หุน สามารถลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 1 ชัว่ โมง และแมจะพน
เวลาลงทะเบียนแลว ก็ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุม สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสียสิทธิ และมี
การจัดเจาหนาทีต่ อ นรับและใหขอ มูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพือ่ เขารวมประชุม และมีการจัดเตรียมของวาง
และเครื่องดื่มไวรับรองผูถือหุนอยางพอเพียง

2.2

นําระบบบารโคดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียน มาใชในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง
เพื่อความถูกตอง สะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง

2.3

บริษทั ไดจดั ทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพือ่ ความสะดวกในการลงและนับคะแนนเสียง
ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนํามารวมกับคะแนนเสียงที่ไดลงไวในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนนและประกาศ
คะแนนรวมทันทีในวันประชุม

2.4

บริษทั ไมกระทําการใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถ อื หุน ผูถ อื หุน ทุกคนยอมมีสทิ ธิเขารวม
ประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นตางๆ ไดอยาง
อิสระ

2.5

เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมทั้งผูบริหารระดับสูง ตลอดจนผูสอบบัญชี และ
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ (ถามี) โดยกอนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมไดเชิญเลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงหลักเกณฑ
ที่เกี่ยวของกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของ
ผูถือหุนที่จะตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัท

2.6

บริษทั จะระบุการมีสว นไดเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผุถ อื หุน หากกรรมการทานใดมีสว น
ไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบกอนการพิจารณา
วาระ โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียนั้นจะไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ
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2.7

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปรงใสในการดําเนินการ
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง

2.8

สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น ให
ขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทในที่ประชุมผูถือหุน เชน การ
แตงตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เปนกรรมการอิสระ การอนุมตั ผิ สู อบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การ
ลดทุนหรือเพิ่มทุน การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับ บริคณหสนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน

3) การดําเนินการหลังวันประชุมผูถือหุน
3.1

บริษทั ไดเปดเผยมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุมสามัญผูถ อื หุน ในวันที่ 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 บันทึกรายงานการประชุม และขอซักถามของผูถ อื หุน ในแตละวาระอยางละเอียด ใหผถู อื หุน รับทราบ
บนเว็บไซตบริษัท (www.harn.co.th)

บริษทั ไดรบั คะแนน 97 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ อื หุน ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผูถือหุน (AGM Checklists) ประจําป 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และจะนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นที่ไดรับจากผูถือหุน
ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน
อยางตอเนื่องตอไป

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน อยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment
of Shareholders)
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือรายยอย ผูถือหุนที่เปน
ผูบริหาร หรือไมเปนผูบริหาร ทั้งนี้ บริษัทกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังนี้

1) การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน
1.1

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

1.2

กอนการดําเนินการประชุมแตละครัง้ เลขานุการบริษทั จะชีแ้ จงใหผถู อื หุน ทราบกฎเกณฑตา งๆ ทีใ่ ชในการประชุม ขัน้ ตอน
การออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระ

2) การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย
2.1

บริษทั กําหนดหลักเกณฑการใหผถู อื หุน สวนนอยเสนอเพิม่ วาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถ อื หุน ใหชดั เจนเปนการ
ลวงหนา เพือ่ แสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณาเพิม่ หรือไมเพิม่ วาระทีผ่ ถู อื หุน สวนนอยไดเสนอมา
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คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวม
กันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือ
หุนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุม
สามัญผูถือหุน มีสิทธิทําหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนได
การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนนั้น ผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พรอม
ขอมูลทีเ่ ปนประโยชนประกอบการพิจารณา โดยบริษทั ไดเปดเผยหลักเกณฑและวิธกี ารบนเวปไซตบริษทั หมวด Corporate
Governance / Corporate Governance Principles
ขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการอิสระ จะเปนผูพิจารณากลั่นกรอง และนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาและสรุปใหความเห็นเพือ่ บรรจุเปนวาระการประชุม โดยใหถอื วาความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัทถือเปนที่สุด
2.2

กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ ลวงหนา 3 - 4 เดือน
กอนวันประชุมผูถ อื หุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัตแิ ละการใหความยินยอมของผูไ ดรบั การเสนอชือ่
โดยบริษัทไดเปดเผยหลักเกณฑและวิธีการบนเวปไซตบริษัท หมวด Corporate Governance / Corporate Governance
Principles
คุณสมบัตขิ องผูถ อื หุน ทีจ่ ะเสนอชือ่ บุคคลใหเขารับการพิจารณาเพือ่ ดํารงตําแหนงกรรมการดังกลาวขางตน เปนไปตามที่
กําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือ
หุน และมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอ ยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั และเปนการถือหุน
อยางตอเนือ่ งนับจากวันทีถ่ อื หุน จนถึงวันทีเ่ สนอชือ่ ฯ ดังกลาวเปนเวลาไมนอ ยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุน จนถึงวัน
ที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทฯมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และขอบังคับบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯกําหนด ไดแก มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณทสี่ ามารถเอือ้ ประโยชนและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษทั ฯมีประวัตกิ ารทํางานทีด่ ี มีความเปนอิสระ
ปฏิบตั หิ นาทีก่ รรมการดวยความซือ่ สัตย มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และสามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสมํา่ เสมอ เปนตน
รายชื่อบุคคลใดที่จะไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกที่ประชุมผูถือหุนหรือไม โดยใหถือวาความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัทถือเปนที่สุด

2.3

เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน

2.4

บริษัทไมมีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา โดยไมจําเปน โดยเฉพาะ
วาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระ
การประชุมกอนตัดสินใจ รวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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3) การปองกันการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแกตนเองหรือ
ผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย รายละเอียดเปดเผยไวในหัวขอการ
กํากับดูแลกิจการ เรื่อง การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

4) การมีสวนไดเสียของกรรมการ
4.1

บริษทั ฯไดยดึ หลักการในการปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน อยางเทาเทียมกัน และไดกาํ หนดแนวทางการจัดการเรือ่ ง การมีสว นไดเสีย
อยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทฯกับผูมีสวนไดเสีย หรือมีสวน
เกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น จะตองรายงานใหบริษัทฯทราบโดยทันที และในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะตองรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระ
นั้น และบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย

4.2

บริษทั ฯ ไดกาํ หนดแนวทางเพือ่ มิใหกรรมการหรือผูบ ริหารทีม่ สี ว นไดเสียหรือมีสว นเกีย่ วของ เขารวมกระบวนการตัดสินใจ
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
ขอคิดเห็นจากผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม จะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ขอกําหนดทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ใหสทิ ธิของผูม ีสว นไดเสียดังกลาวไดรบั การดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทไดคาํ นึงถึงสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปนี้
ผูถือหุน

: บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะ
พัฒนากิจการใหเจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับ
การลงทุนของผูถ อื หุน และผูล งทุนอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน บริษทั ยึดหลักการปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน อยางเทา
เทียมกัน โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต ตลอดจน
ตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายอยาง
เทาเทียม เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม รวมทั้งบริษัทฯจะนําเสนอรายงานสถานภาพของ
บริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบ
ถวนตามความจริง โดยจะแจงให ผูถือหุนทุกรายทราบถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งดานบวก
และดานลบ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดมีขอมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอยางเพียงพอ และ
ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื่น โดยใชขอมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน
หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร

ลูกคา

: บริษทั ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ มุง มัน่ จัดหาสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพเหมาะสมกับราคา
สงมอบสินคาตรงเวลา ปฏิบตั ติ ามสัญญา ขอตกลง หรือเงือ่ นไขตางๆ พรอมใหบริการหลังการขายดวย
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
คํานึงถึงประโยชนสงู สุดของบริษทั หลีกเลีย่ งสถานการณทที่ าํ ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวม
ถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน โดยจะไมดําเนินการที่ทุจริตใน
การคากับคูคา และ/หรือเจาหนี้ กรณีที่มีขอมูลวามีการดําเนินการที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผยราย
ละเอียดตอคูค า และ/หรือเจาหนี้ เพือ่ รวมกันแกปญ
 หาอยางรวดเร็วและยุตธิ รรม และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ตางๆที่มีตอคูคา และ/หรือเจาหนี้อยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามได ตองรีบแจงและเจรจา
กับคูคา/เจาหนี้เปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันมิใหเกิดความเสียหาย

คูแขง

: บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ คูแ ขงทางการคา โดยตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานของกติกาการแขงขันทีย่ ตุ ธิ รรม ไม
แสวงหาขอมูลทีเ่ ปนความลับของคูแ ขงทางการคาดวยวิธกี ารทีไ่ มสจุ ริต หรือไมเหมาะสม โดยจะปฏิบตั ิ
ภายใตกรอบกติกาของการแขงขันทีด่ ี ไมพยายามทําลายชือ่ เสียงของคูแ ขงทางการคาดวยการกลาวหา
ในทางราย โดยปราศจากความจริง ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูค วามลับทางการคาของคูแ ขงทางการ
คาดวยวิธีฉอฉล

พนักงาน

: บริษทั ใหความสําคัญกับพนักงานซึง่ เปนทรัพยากรทีส่ าํ คัญของบริษทั ซึง่ จะมีสว นชวยสงเสริมและผลัก
ดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ โดยมีสภาพการจางงานทีย่ ตุ ธิ รรม มีสวัสดิการทีเ่ หมาะสม มีโอกาสทีจ่ ะพัฒนาความ
กาวหนา รวมทั้งมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพ
ตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน การ
พิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเปนเกณฑ ใหความสําคัญตอ
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่
ไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสราง
ความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรม
ตามระบบและกระบวนการที่กําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยาง
เทาเทียมและเสมอภาค

ภาครัฐ

: บริษทั ดําเนินธุรกิจเพือ่ การเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดยยึดถือปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวของและเปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม : บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย ความมัน่ คง สุขอนามัย และสิง่ แวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม
และคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสรางจิตสํานึกในเรื่องความ
รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง คืนกําไรสวนหนึ่ง
เพือ่ กิจกรรมทีจ่ ะมีสว นสรางสรรคสงั คม สิง่ แวดลอม และคุณภาพชีวติ ของประชาชน ปฏิบตั แิ ละใหความ
รวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออก
โดยหนวยงานกํากับดูแล ใหความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนา
สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทาง
การเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใสผานชองทางทีเ่ ขาถึงขอมูลไดงา ย มีความเทาเทียมกันและนาเชือ่ ถือ โดยบริษทั ไดเผยแพรขอ มูล
สารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และบนเว็บไซตของบริษัท รวมถึงมีการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงิน
ดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให
คณะกรรมการบริษัททราบ

1) การเปดเผยขอมูล
1.1

บริษทั ดูแลใหการเปดเผยขอมูลทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจของผูล งทุนและผูม สี ว นไดเสียกับบริษทั ใหมคี วามถูกตอง ครบถวน
ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของผูลงทุน ทั้งการรายงานขอมูลทางการเงิน
และขอมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัท

1.2

บริษทั จัดใหมกี ารรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความเสีย่ ง และนโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมทั้งกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัท

1.3

คณะกรรมการมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน โดยไดแสดงควบคูก บั รายงานของ
ผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัท

1.4

บริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อ
ประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพือ่ ใหนกั ลงทุนไดรบั ทราบขอมูลและเขาใจการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน

1.5

บริษัทเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัท

1.6

บริษทั เปดเผยบทบาทและหนาทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครัง้ ของการประชุมและจํานวนครัง้
ทีก่ รรมการแตละทานเขารวมประชุมในปทผี่ า นมา และความเห็นจากการทําหนาที่ รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาความรู
ดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจําปของบริษัท

1.7

บริษัทเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท ที่สะทอนถึงภาระหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึงจํานวนเงินคาตอบแทนที่กรรมการ
แตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย (ถามี) ในรายงานประจําปของบริษัท

2) ขอมูลขั้นตํ่าที่เปดเผยบน website ของบริษัทฯ
นอกจากการเผยแพรขอ มูลตามเกณฑทกี่ าํ หนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว บริษัทฯจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปนปจจุบันเปนภาษาอังกฤษผานชองทางอื่นอยางสมํ่าเสมอดวย
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. โครงสรางกลุม บริษทั ฯ รวมถึงบริษทั ยอย บริษทั รวม บริษทั รวมคา และ Special Purpose Enterprises/ Vehicles (SPEs/SPVs) (ถามี)
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 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูถือหุน นักลงทุน
นักวิเคราะห และนักขาว อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหกลุมคนดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันตอ
เหตุการณ ไดอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะขอมูลสําคัญที่จะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ สามารถนําขอมูลเหลานั้นไปตัดสิน
ใจในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษทั ยังไมไดจดั ตัง้ หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยเฉพาะ ปจจุบนั ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารทําหนาทีต่ ดิ ตอ
สื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ
ในป 2560 บริษัทฯมีกิจกรรมในการนําเสนอขอมูลทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้
เขารวมกิจกรรม HARN Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหขอมูลแกนักลงทุน
ทั่วไป จํานวน 4 ครั้ง ในวันที่ 9 มี.ค. 2560, 19 พ.ค. 2560, 11 ก.ย. 2560 และ 1 ธ.ค. 2560 ตามลําดับ
จัดทํา Company Snapshot ทุกไตรมาส เพื่อเปนขอมูลใหกับผูถือหุน นักวิเคราะห และนักลงทุนทั่วไปที่สนใจ
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
เขารวมมหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4 �mai Forum 2017� ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ รวมกับสมาคม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในการนําเสนอขอมูลบริษัทแกนักลงทุน
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board
of Directors)
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และงบประมาณ
ใหฝายจัดการดําเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบาย
ที่ไดมอบหมายไว ดวยความยุติธรรม โปรงใส สอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับและนโยบายตางๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ดวยเหตุนี้ คณะ
กรรมการบริษัท จะไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนดวยกระบวนการที่โปรงใส ทุกทานจึงตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณที่
สามารถเอือ้ ประโยชนใหแกบริษทั มีความทุม เท ใหเวลาอยางเต็มทีใ่ นการปฏิบตั หิ นาที่ มีภาวะผูน าํ มีวสิ ยั ทัศน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ
สามารถดูแลใหมีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมายและมีจริยธรรม

1) โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
1.1

ประกอบดวย กรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลายทัง้ ในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานทีเ่ ปนประโยชน
ตอบริษทั ฯ โครงสรางกรรมการตองมีกรรมการทีไ่ มไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน ทีม่ ปี ระสบการณ ในธุรกิจซือ้ มา
ขายไปเกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยางนอยอีก 1 คน ที่มีประสบการณดานบัญชีและ
การเงิน โดยคณะกรรมการบริษทั จัดใหมกี ารเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว รวม
ถึงจํานวนปของการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ ของกรรมการแตละคนในรายงานประจําป

1.2

มีจํานวนกรรมการเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยบุคคล ที่มีความรู ประสบการณ และความ
สามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองมีจํานวนกรรมการรวมกันไมนอยกวา 5 คน ตาม
กฎหมาย และมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อใหมีการถวงดุลระหวางกรรมการ
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

มีสดั สวนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจํานวนกรรมการทัง้ สิน้ 11 คน ซึง่ เปนจํานวนทีเ่ กินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัทฯ กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ ทําให
เกิดการถวงดุลในการ ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งจํานวน
กรรมการอิสระและจํานวนกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ เปนไปตามหลักเกณฑทสี่ าํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกาํ หนดไว ใหมกี รรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด และใหมจี าํ นวนกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 3 คน รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของทุกประการ

1.4

มีจาํ นวนกรรมการทีไ่ มไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสัดสวนอยางยุตธิ รรมของเงินลงทุนของผูถ อื หุน ทีม่ อี าํ นาจควบคุม
(Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ

รายงานประจําป 2560
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2) คุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.1

คณะกรรมการบริษัท เปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง

2.2

ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย
จํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน
1 ใน 3 กรรมการทีจ่ ะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ใหจบั สลากวาผูใ ดจะออก
สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการทีอ่ ยูใ นตําแหนงนานทีส่ ดุ เปนผูอ อกจากตําแหนง กรรมการ ผูอ อกจากตําแหนงไปนัน้ อาจจะ
เลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได

2.3

กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท กรรมการที่พนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกเขามา
ดํารงตําแหนงใหมอกี ไดโดยไมจาํ กัดจํานวนครัง้ สําหรับคุณสมบัตใิ นการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการ
บริษัท กําหนดเปนนโยบายวา สําหรับผูที่ไดดํารงตําแหนงกรรมการอิสระตอเนื่องมาแลวเปนระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระ
ติดตอกัน คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนความเปนอิสระที่แทจริงของกรรมการอิสระผูนั้น เปนประจําทุกๆ ป

2.4

คณะกรรมการบริษทั กําหนดจํานวนบริษทั ทีก่ รรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษทั อืน่ ไมเกิน 5 บริษทั จดทะเบียน
โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการทีด่ าํ รงตําแหนงหลายบริษทั อยางรอบคอบ และเพือ่ ใหมนั่ ใจวากรรมการ
สามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ

2.5

คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบขอบังคับ
ของบริษัทฯ ที่วา กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหุนสวนไมจํากัดความ
รับผิดในหางหุน สวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษทั จํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัดอืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมได เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง

2.6

คณะกรรมการบริษัท ไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ในกรณีท่ีผูบริหารของ
บริษทั จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทั อืน่ ตองไดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวน การดํารงตําแหนง
กรรมการในองคกรการกุศลที่ไมแสวงหากําไร ทั้งนี้ การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทฯ ไปอางอิง เพื่อสงเสริมธุรกิจภายนอก

3) การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ
คณะกรรมการบริษทั ไดพจิ ารณาแบงอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารงานประจําวัน
ออกจากกันอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ ถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร ไมไดเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการ
กําหนดนโยบาย การกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษทั
กับผูบริหารอยางชัดเจน และมีการถวงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผูบริหาร ทําหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้
ประธานกรรมการบริษัท ไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทาง
ประธานเจาหนาที่บริหารอยางสมํ่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ
ภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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4) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
4.1

หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน
วิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทําหนาทีส่ อบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมกี ารจัดทํารายงานทางการเงินอยางมีคณ
ุ ภาพ และถูกตอง
ตามมาตรฐานทางบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ อยางโปรงใสและเพียงพอ โดย
มีฝายบัญชี และ/หรือ ผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้ง
สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป
ของบริษัทฯ

4.2

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั จัดใหมนี โยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เปนลายลักษณอกั ษร และใหความเห็นชอบนโยบาย
ดังกลาวตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ มีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจถึงนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีใหถูกตองตรงกัน เพื่อสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครัง้ ในป 2560 บริษทั ไดทบทวนนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ จํานวน 1 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม

4.3

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม โดยมีนโยบายที่จะกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code
of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เขาใจถึง
มาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และเปนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณในการที่จะ
ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอม โดยผานการ
อบรม และการสื่อสารภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทาง
ปฏิบตั งิ าน ทีพ่ นักงานทุกคนพึงปฏิบตั ติ น และปฏิบตั งิ านตามกรอบจรรยาบรรณทีก่ าํ หนดไวในดานตางๆ โดยบริษทั ฯ ได
มีการประกาศและแจงใหทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัท ไดติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง

4.4

ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการ ทํารายการที่อาจ
มีความขัดแยงของผลประโยชน มีแนวทางที่ชัดเจน และเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปน
สําคัญ โดยกําหนดนโยบายที่ไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาว แสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวที่ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึง
ความสัมพันธ หรือ การเกีย่ วโยงของตนในรายการดังกลาว โดยบุคคลดังกลาวไมมสี ว นรวมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรม
ดังกลาว

รายงานประจําป 2560
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คณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแยงทาง
ผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ในเรื่องการ
กําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงดานผลประโยชน ใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และการเปดเผย
ขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน โดยจะเปดเผยการทํารายการไวในงบการเงิน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
4.5

ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจ ตอฝายจัดการในการชวยลดความ
เสี่ยงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุ
เปาหมายตามทีต่ งั้ ไว ชวยปกปองคุม ครองทรัพยสนิ ไมใหรว่ั ไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมชิ อบ ชวยใหรายงาน
ทางการเงินมีความถูกตองนาเชือ่ ถือ ชวยใหบคุ ลากรปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ และชวยคุม ครอง
เงินลงทุนของผูถ อื หุน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไดกาํ หนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูป ฏิบตั งิ านและผูบ ริหารในเรือ่ ง
ตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบง
แยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผล ออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน
อยางเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งดานการ
ดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนการ
จัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดวาจางบุคคลภายนอกที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ โดยให บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อ
ใหมนั่ ใจวาบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม และเพือ่ ใหผตู รวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ
สามารถทําหนาทีต่ รวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ ผูต รวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหความมั่นใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สําคัญอยางนอยปละ
1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท

4.6

นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร
และใหฝา ยจัดการเปนผูป ฏิบตั ติ ามนโยบาย รวมทัง้ รายงานใหคณะกรรมการบริษทั ทราบเปนประจําทุกไตรมาส และจะจัด
ใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบวา ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย

4.7

คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใ หความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งไวใน
รายงานประจําปของบริษัทฯ
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4.8

คณะกรรมการบริษทั จัดใหมแี นวทางดําเนินการทีช่ ดั เจนกับผูท ปี่ ระสงคจะแจงเบาะแส หรือผูม สี ว นไดเสียผานทางเว็บไซต
บริษัท หรือ รายงานตรงตอบริษัทฯ โดยใหแจงเบาะแสผานกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อสั่งการ
ใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทกําหนดไว และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

5) การประชุมคณะกรรมการ
5.1

บริษทั ฯ จัดใหมกี าํ หนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา 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
โดยทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารจะนําเรือ่ งทีผ่ า นการพิจารณามาแจงใหคณะกรรมการ
บริษัททราบ เพื่อใหสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการณ

5.3

ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทั และประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร จะเปนผูด แู ลใหความเห็นชอบ
และรวมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอ
เรื่องที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และถือเปนความรับผิดชอบของกรรมการทุกคน
ที่จะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป

5.4

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่จัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ
การประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอนลวงหนา เวนแตในกรณีจําเปน
รีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง เลขานุการบริษัท ไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบันทึกรายงานการ
ประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองใน
การประชุมครัง้ ถัดไป รวมทัง้ เปนผูจ ดั เก็บขอมูลหรือเอกสารเกีย่ วกับการประชุมตางๆ เพือ่ สะดวกในการสืบคนอางอิง โดย
ปกติคณะกรรมการบริษัท จะเขารวมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเวนแตมีเหตุจําเปนซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอนการ
ประชุม

5.5

ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม มีหนาที่ดูแล และจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพียงพอ ซึ่ง
กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นที่สําคัญ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน และ
ผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม
ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
โดยกรรมการทีม่ สี ว นไดเสียจะไมเขารวมประชุม และ/หรือ ไมใชสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถาคะแนนเสียงเทากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝายบริหารของบริษัทฯ ตองดําเนินการตอบขอสงสัยดังกลาวอยาง
รวดเร็ว และครบถวนเทาที่จะเปนไปได
ในกรณีทกี่ รรมการไมเห็นดวยกับมติทปี่ ระชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษทั บันทึกขอคัดคานไวในรายงานการ
ประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการบริษัทได
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5.6

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทตาม
ความจําเปนและเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของ
อีกทั้ง จะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท 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 บริษทั ฯ และเรือ่ งทีอ่ ยูใ นความสนใจ โดยแจงใหกรรมการผูจ ดั การทราบถึงผลการประชุม รวมทัง้ รายงานผลการประชุม
ใหประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ทราบดวย ในการประชุมใหประธานกรรมการบริษทั เปนประธานของ
การประชุม หากประธานกรรมการบริษัท ไมสามารถเขารวมการประชุมได ใหที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งทาน เพื่อทํา
หนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขานุการบริษัทเปนเลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

6) คาตอบแทน
6.1

คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั จากกรรมการแตละคน คณะกรรมการ
บริษทั มีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการทีช่ ดั เจน และเสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
ทุกป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งอยูในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได
กับระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ นอุตสาหกรรม ขนาดกิจการทีใ่ กลเคียงกัน และเพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตาม
ที่ตองการ พรอมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับเพิ่มขึ้น สําหรับกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหรับตําแหนงใน
คณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ เปนตน

6.2

คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรเปนไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนด และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับคาตอบแทน
ทีเ่ ปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม และสอดคลองกับผลการปฏิบตั งิ านของผูบ ริหารแตละ
คน ผูบ ริหารทีไ่ ดรบั มอบหมายหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ จะไดรบั คาตอบแทนเพิม่ ทีเ่ หมาะสมกับหนาทีแ่ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งตองเปนอัตราที่แขงขันไดกับกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผูบริหารที่มี
คุณภาพ ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงผลประโยชนที่บริษัทและผูถือหุนไดรับดวย

6.3

กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมด เปนผูประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป เพื่อนํา
ไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลง
กันลวงหนาตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิง
กลยุทธในระยะยาว และการพัฒนาผูบ ริหาร โดยคณะกรรมการบริษทั เปน ผูพ จิ ารณาใหความเห็นชอบผลประเมินขางตน
และประธานกรรมการเปนผูแจงผลการพิจารณาใหประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการทราบ
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7) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
7.1

คณะกรรมการบริษทั สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมกี ารฝกอบรมและการใหความรูแ กผเู กีย่ วของในระบบการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัท แกกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง

7.2

ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม

7.3

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการผูจัดการรายงานเพื่อทราบเปนประจําถึงแผนการพัฒนา และสืบทอดงาน ซึ่ง
กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง มีการเตรียมใหพรอมเปนแผนที่ตอเนื่องถึง ผูสืบทอดงานในกรณีที่ตนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได

7.4

คณะกรรมการจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหารโดยใหประธานเจาหนาที่บริหารรายงานเปนประจําทุกป ถึงสิ่งที่ได
ทําไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

กรรมการบริษัทไดผานการอบรมหลักสูตรจากสถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทฯไทย (IOD) ดังนี้
รายชื่อ

หลักสูตร
DAP

DCP

8/2004

228/2016

SFE

FSD

ดร.ถกล

นันธิราภากร

นายวิรัฐ

สุขชัย

SET/2012 204/2015 24/2015

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)

นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

SET/2012 205/2015

นายภาคภูมิ

วองไพฑูรย

42/2005

ดร.สุพจน

เธียรวุฒิ

ดร.โสตถิธร

มัลลิกะมาส

นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน

หมายเหตุ :

1)

RCP

ACEP

ACP

FND

8/2005
36/2015

14/2015

ACPG

3/2016

36/2017

HRP
12/2017

173/2013 23/2015

8/2015
28/2015

14/2015
36/2015

195/2014

ELP

14/2015
20/2005

12/2017

102/2013
SET/2012

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

8) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
•

• บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self Assessment) เปนประจําอยางนอยปละ
1 ครัง้ เพือ่ ใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพือ่ การปรับปรุงแกไขตอไป โดยจัดใหมกี ารประเมินรายคณะ และ
รายบุคคล

•

• บริษัทฯ จัดทําแบบประเมินผล โดยนําแนวทางจากตลาดหลักทรัพยฯ มาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะและโครงสรางของคณะ
กรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติและทบทวนแบบ

•

• เลขานุการบริษทั เปนผูส รุปและวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดยอย และรายงานผลใหคณะกรรมการบริษัททราบ
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•

• เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทําแผนเพื่อเสนอดําเนินการปรับปรุง และ
เสนอแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล
8.1 หลักเกณฑการประเมินตนเอง

•
•

คณะกรรมการรายคณะ
• โครงสรางและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของกรรมการ สัดสวนของกรรมการ คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
• การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดวย กําหนดการประชุมลวงหนาทั้งป คุณภาพเอกสาร ความเพียงพอของขอมูลตอ
การตัดสินใจของกรรมการ
• บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย การใชเวลาที่เพียงพอตอการพิจารณาเรื่องที่สําคัญ
รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง
• เรื่องอื่นๆ ไดแก
- ความสัมพันธกบั ฝายจัดการ ประกอบดวย การเปดโอกาสใหมกี ารปรึกษาหารือรวมกัน การเปดโอกาสใหมสี ว นรวมใน
การแกไขปญหา
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ ริหาร ประกอบดวย ความเขาใจในบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของกรรมการ มีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ แผน
สืบทอดตําแหนงงาน
กรรมการรายบุคคล
• โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเหมาะสมเพียงพอ
ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
• การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบดวย การเขารวมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษาขอมูลการ
ประชุมลวงหนา
• บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความเปนอิสระของกรรมการในการแสดงความเห็น
ความเพียงพอในการเขารวมกิจกรรมของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง การเปดเผยขอมูล
8.2 การวัดผล
หลักเกณฑการประเมินผล คิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละหัวขอทั้งหมด ดังนี้
มากกวา 90
>80 - 90
>70 - 80
>60 - 70
ตั้งแต 60 ลงมา

=
=
=
=
=

ดีมาก
ดี
คอนขางดี
พอใช
ควรปรับปรุง
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ป 2560 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลการประเมินดังตอไปนี้

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ป 2560
สรุปผลการประเมินตนเองไดดังนี้
แบบประเมิน
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริษัท (BOD)
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)
คณะกรรมการบริหาร (ExCom)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ป 2560
ป 2559

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ป 2560
ป 2559

รายคณะ

รายบุคคล

86.02%
94.31%
80.36%
79.66%

87.42%
95.00%
85.05%
80.97%

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ)
ป 2560

BOD
86.02%
79.31%

AC
94.31%
91.14%

ExCom
80.36%
80.52%

Risk
79.66%
70.85%

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายบุคคล)
ป 2560

BOD
87.42%
80.67%

AC
95.00%
91.39%

ExCom
85.05%
84.08%

Risk
80.97%
72.29%
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2. คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย
• คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• คณะกรรมการชุดยอยอื่น ไดแก คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดยอย ปฏิบัติหนาที่เพื่อกลั่นกรองและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยคณะกรรมการชุดยอยจะเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณา หรือ
รับทราบ
คณะกรรมการชุดยอย มีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ โดยประธานกรรมการ
บริษัท ไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยใดๆ เพื่อใหการทําหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง
(รายละเอียดไดแสดงในหมวด �โครงสรางการจัดการ�)

3. การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร
3.1 การสรรหา / แตงตั้ง กรรมการบริษัท
บริษทั ฯ ยังไมมคี ณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั จึงมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูร บั ผิดชอบในการสรรหากรรมการ ทัง้ นี้ จะตองมีความโปรงใสและชัดเจนในการ
สรรหากรรมการใหดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการ และ การพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบ
วิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดทีเ่ พียงพอ เพือ่ ประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และผูถ อื หุน โดยมีกระบวนการสรรหา
กรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ จากชองทางตาง ๆ ดังนี้
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
1. ผูถ อื หุน ใหญ และ/หรือ ตัวแทนผูถ อื หุน รายใหญของแตละกลุม ผูท รงคุณวุฒติ ามสายงานทีเ่ กีย่ วของ กรรมการ กรรมการอิสระ ของ
บริษัทฯ รวมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผูมีทักษะ ประสบการณ
ที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ
บริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็ปไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนเสนอราย
ชื่อและประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นตํ่าสําหรับผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ
ลวงหนา โดยตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
2. พิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หรือของหนวยงานอืน่ ๆ ทีม่ กี ารจัดทําขอมูลดังกลาว
3. ชองทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ ที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิ มีความซื่อสัตย สุจริต
มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทฯ อยางเต็มที่
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2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการ
กิจการทีม่ มี หาชนเปนผูถ อื หุน ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคลที่
มีชอื่ อยูใ นระบบขอมูลรายชือ่ กรรมการและผูบ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย
3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ บริษทั ฯ หรือเขาเปนหุน สวน หรือ
กรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนหรือ
ประโยชนของบุคคลอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
จากนัน้ คณะกรรมการบริหารนําเสนอรายชือ่ เพือ่ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั การเลือกและแตงตัง้ กรรมการเปนไปตามวิธี
การทีร่ ะบุไวในขอบังคับของบริษทั ฯ และกรรมการทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ จะตองไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน มติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน ใหถอื คะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามวิธีการ ดังนี้
1. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
1.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
1.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล
หลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
1.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะ
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 โดยคุณสมบัติของผูที่จะมาทําหนาที่เปน
กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความ
เชีย่ วชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอืน่ ๆ ประกอบกัน เพือ่ นําเสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณาแตงตัง้ เปน
กรรมการของบริษัทฯตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการ
อิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ าํ หนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระทีเ่ ขาเปนกรรมการแทนจะอยูใ นตําแหนงไดเพียงเทาวาระ
ที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
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2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ
3. ไมมคี วามสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ปนบิดา มารดา คูส มรส พีน่ อ ง และบุตร รวม
ทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตรวจสอบ
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของ บริษทั ฯ
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ ดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ
กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ยอย หรือไมเปนหุนสวนที่
มีนยั ในหางหุน สวน หรือเปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน เกินรอยละ
1 ของจํานวนหุนทีม่ ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนยั กับ
กิจการของบริษัทฯหรือบริษัทฯยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

ทัง้ นี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัตคิ วามเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 ครัง้ โดยจะแจงพรอมกับการรายงาน
ขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ

4. การกํากับดูแลงานการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม การลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่น
ที่มีความเกี่ยวของ หรือเอื้อประโยชนกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเปนธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทในระยะยาว
โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหารงาน เสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ ตลอดจน
การสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนหรือเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทฯ
ไมมีนโยบายเขาไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้ การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับขอตกลง

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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รวมกัน โดยบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ ซึ่งทําหนาที่
ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางใกลชิดเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว

5. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษทั ฯ มีการกํากับดูแลการใชขอ มูลภายในอยางเครงครัด เพือ่ ปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแกตนเองหรือผูอ นื่ ในทาง
มิชอบ (Abusive Self-dealing) เพือ่ ใหเกิดความยุตธิ รรมตอผูม สี ว นไดเสียทุกราย โดยบริษทั ฯ ไดกาํ หนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายใน
ของบริษทั ฯ และแนวทางปองกันการใชขอ มูลภายในแสวงหาประโยชนสว นตนเปนคําสัง่ ทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษร และไดแจงใหทกุ คนในองคกร
ถือปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/หรือขอมูล
ภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทาง
ตรงหรือทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่อยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูลดังกลาวกอน
เปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุ
นิตภิ าวะ ไมวา จะเปนการซือ้ ขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 1 เดือน กอนมีการเปดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจําป และหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ โดยบริษัทจัดทําตารางการหามซื้อขายหุนของ
กรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรก เปนรายป สงใหกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของรับทราบทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส
บริษทั ฯ ไดกาํ หนดโทษทางวินยั สําหรับผูแ สวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช หรือนําไปเปดเผยจนอาจทําให
บริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอด
จนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไดใหขอ มูลแกกรรมการ และผูบ ริหารเกีย่ วกับหนาทีท่ ตี่ อ งรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษทั ฯ และบทกําหนด
โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือ
ผูบ ริหารในบริษทั ฯ รวมทัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษทั ฯ ตองแจงใหบริษทั ฯ ทราบ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการ
ถือครองหลักทรัพยดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอน เพือ่ ใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเพือ่ การเผยแพรตอ สาธารณะตอไป

6. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในป 2560 และป 2559 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : บาท

รายคณะ
คาสอบบัญชี
คาบริการอื่น
คาบริการรวม

ป 2560

ป 2559

1,200,000
1,200,000

1,270,000
1,080,000*
2,350,000

หมายเหตุ : * คาบริการอื่น คือคาบริการทางบัญชีที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบการเงินเสมือนรวมจากการซื้อและรับโอนกิจการของ บริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท
คิว ทู เอส จํากัด

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ของบริษัทฯ เปนจํานวน
เงินรวม 1,200,000 บาท
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7. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ในป 2560
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกรที่ตองกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี
เพือ่ สรางคุณคาใหกจิ การอยางยัง่ ยืน ผานกระบวนการทางธุรกิจ โดยดูแลใหมกี ารวิเคราะหบริบทองคกร ผูม สี ว นไดสว นเสีย ปจจัยภายใน และ
ภายนอก รวมถึงความเสีย่ งตางๆ ทีม่ ผี ลกระทบตอการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจทีว่ างไว ในป 2560 กรรมการบริษทั จํานวน 2 คน และเลขานุการ
บริษัท ไดศึกษาและเขารับฟงคําบรรยายการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน & 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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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15 ความรับผิดชอบตอสังคม
ตื่นรู .. สูความมั่นคงอยางยั่งยืน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อันเปนองคประกอบ
สําคัญทีส่ ง เสริมใหเกิดความเจริญกาวหนาของธุรกิจอยางยัง่ ยืน จึงกําหนดความรับผิดชอบตอสังคมของบริษทั ฯ ไวในวิสยั ทัศน พันธกิจ คานิยม
และเปาหมายของบริษัทฯ ดังที่ไดแสดงไวในหมวด 1 และกําหนดเปนพันธสัญญาดานความยั่งยืนที่วา Quality Living through Sustainable
Engineering ซึ่งจะนําไปพัฒนาเปนกลยุทธดานความยั่งยืนระยะยาวของ HARN ตอไป

Quality Living through

Sustainable Engineering
บริษัทฯ ใหความสําคัญและมุงมั่น ในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแกสังคม ดวยการเปนผูนําการใหบริการ �โซลูชั่น
ทีย่ งั่ ยืน� ของงานระบบวิศวกรรม โดยใชความรูค วามเชีย่ วชาญทีม่ ใี นการคัดสรรผลิตภัณฑและนวัตกรรมทีน่ าํ หนามาสนองความตองการ เพือ่
ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิตของผูบริโภค ดวยสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง ในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 บริษัทฯ ได
เขารวมโครงการ ESG Health Check กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับทราบสถานะการดําเนินงานสูองคกร
ยั่งยืน รวมถึงตองการคําแนะนําเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงงานดาน ESG ตอไป
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ผลประเมินและขอเสนอแนะ
ESG Health Check

ผลประเมินและขอเสนอแนะ
ESG Health Check

หมวดการประเมิน

ผลการประเมิน THIS ประจําป 2559

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
และโครงสรางคณะกรรมการ
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
และการประเมินผลของการปฏิบัติงานประจําป

Total
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จรรยาบรรณธุรกิจ
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ผลการประเมิน ESG Health Check

การบริหารจัดการลูกคาของธุรกิจ
นวัตกรรม
การใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอม
และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

67

Environmental

การเคารพสิทธิมนุษยชน การดูแลพนักงาน
และการพัฒนาบุคลากร
ประเด็นสาระสําคัญของธุรกิจ
และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย

Social

Total

71
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หมายเหตุ : แบบประเมิน ESG Health Check มีขอประเมินประมาณ 1 ใน 3
ของแบบประเมิน THSI

หลังจากนัน้ ผูบ ริหารของบริษทั ฯ หลายทานเขารวมหลักสูตรอบรมการบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน และ
หลักสูตรตอเนือ่ งอีกหลายหลักสูตร และริเริ่มดําเนินการกิจกรรมในบริษัท โดยแบงกลุมดานความรับผิดชอบตอสังคม ที่มีผลกระทบสําคัญตอ
การดําเนินธุรกิจของ HARN ออกเปน 3 กลุม ดังนี้
Smart Business
• การกํากับดูแลกิจการที่ดี
• คัดสรรสินคาคุณภาพ
• นวัตกรรม
Smart People
• พนักงาน
• ผูมีสว นไดเสีย
Smart Environment
• ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
• สินคาที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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การใหความสําคัญและการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียของ HARN

ผูมีสวนไดเสีย
พนักงาน

ความตองการและ
ความคาดหวัง

มาตรฐานขั้นตน
ที่ตองปฏิบัติ

• ไดรบั คาจางทีเ่ หมาะสม และสวัสดิการ กฎหมายแรงงาน
ที่ดี
• ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ
และโอกาสเติบโต
• ไดรับความเคารพซึ่งกันและกัน
• รับรูข า วสารและทิศทางดําเนินงานของ
บริษัท
• สภาพแวดลอมการทํางานดี มีความ ขอกําหนดประกันสังคม
ปลอดภัย

แนวทางการดําเนินงาน
• บังคับใชขอบังคับบริษัทที่สอดคลองตาม
กม.แรงงาน
• ทบทวนโครงสรางคาจางและสวัสดิการ
กับตลาดแรงงานใหเหมาะสม แขงขันได
• มีแผนการพัฒนาศักยภาพ
• สรางบรรยากาศการทํางาน
• สรางชองทางการสื่อสารภายในและ
จัดประชุมพนักงานประจําป
• จัดตั้งแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม
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ผูมีสวนไดเสีย
ลูกคา

ผูถือหุน

คูคา

ความตองการและ
ความคาดหวัง

รัฐบาล

แนวทางการดําเนินงาน

• ไดรับสินคาที่มีคุณภาพเหมาะสม
กับราคา
• สงมอบสินคาตรงเวลา
• รับบริการที่ซื่อสัตยและเปนธรรม
• บริการหลังการขาย

ใบสั่งซื้อ / สัญญาการ
ซื้อขาย

• ไดรับผลตอบแทนการลงทุนจาก
เงินปนผลที่คุมคา
• ราคาหุนที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น
• ไดรับทราบขาวสารที่สําคัญ ทันเวลา

• กฎหมายมหาชน, พรบ. • สรางผลกําไรใหไดตามเปาหมาย, ปฏิบัติ
หลักทรัพย
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• หลักการกํากับดูแล
• แจงขาวสารตามที่ตลาดหลักทรัพย mai
กิจการที่ดี
กําหนด

• ปฏิบัติตามขอตกลงหรือสัญญา
• ชําระเงินตรงเวลา
• ไดรบั การสั่งซื้ออยางตอเนื่อง

ใบสั่งซื้อ / สัญญาการ
เปนตัวแทน

• กําหนดขั้นตอนการสั่งซื้อและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนอยางเปนธรรม, สื่อสารในนโยบาย
บริษัทอยางตอเนื่อง
• ติดตามวัดผลและแจงขอมูลกลับเพือ่ รวมกัน
ปรับปรุงการทํางาน

สัญญา

ปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา

เคารพสิทธิมนุษยชน

• ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
• ปลูกจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม,
สิ่งแวดลอม ใหพนักงานผานกิจกรรมตางๆ

สถาบันการเงิน • ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลง
• ชําระเงินตรงเวลา

ชุมชน/สังคม

มาตรฐานขั้นตน
ที่ตองปฏิบัติ

• ไมสรางภาระหรือมลภาวะตอชุมชน
สังคม
• ใชทรัพยากรอยางพอเพียง รักษา
สิ่งแวดลอม

• ทบทวนระบบการขายและบริการเปนระยะ
เพื่อใหมั่นใจวายังคงตอบสนองความ
ตองการลูกคาไดครบถวน, วัดผลความ
พึงพอใจลูกคา
• เขาบริการหลังการขายตามเวลาที่ระบุใน
สัญญา

• ปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ
กฎหมายภาษีอากร,
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
• ชําระภาษี ถูกตอง ตรงเวลาที่กําหนด ศุลกากร, กรมโรงงาน ฯลฯ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

83

Harn Engineering Solutions Public Company Limited
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางของความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้

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



สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม
1. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในลักษณะที่สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับของการแขงขัน ตลอดจนใหความรวมมือกับเจาหนาที่
ของรัฐ
2. กําหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการปองกันการเขาไปเกี่ยวของหรือสมรูรวมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการแขงขัน
3. สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันและการแขงขันที่เปนธรรม
4. สนับสนุนการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะตางๆ ที่สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม
5. ใสใจตอบริบททางสังคมที่อยูแวดลอมบริษัทและไมฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคมเชนความยากจนเพื่อสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันอยางไมเปนธรรม



สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซคุณคา
1. กําหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอมไวในนโยบายและขอปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินคา
2. สนับสนุนใหบริษัทอื่นที่เกี่ยวของยอมรับและปรับใชนโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไมกอใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรม
3. มีสวนรวมอยางเขมแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทที่ตน
เขาไปเกี่ยวของ
4. สงเสริมการปฏิบัติตอกันอยางเปนธรรมทั่วทั้งหวงโซคุณคาทุกครั้งที่เปนไปได ทั้งในดานตนทุนและผลตอบแทนในการดําเนินการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือ เพิม่ พูนความสามารถในการบรรลุวตั ถุประสงคดา นความรับผิดชอบตอสังคมของทุกกิจการ
ในหวงโซคุณคา ไดแก การดําเนินการจัดซื้ออยางเหมาะสม เชน การสรางหลักประกันใหเกิดราคาที่เปนธรรมดวยเวลาสงมอบที่
เพียงพอและสัญญาการคาที่มั่นคง เปนตน



สงเสริมการเคารพสิทธิในทรัพยสิน
1. ปฏิบัติการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายในการใชและใหสิทธิใชสอยทรัพยสิน
ตางๆ
2. ไมเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมใดๆอันเปนการละเมิดทรัพยสิน ไดแก การใชตําแหนงทางการตลาดที่เหนือกวาในทางมิชอบ การ
ผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
3. ชําระคาการใชหรือไดมาซึ่งทรัพยสินอยางเปนธรรม

ทั้งนี้ บริษัทเปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผานประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยจัดใหมีกระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแส โดยใหมีการตรวจสอบขอมูลและมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป

รายงานประจําป 2560
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นอกจากนี้ บริษัทยังกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณ
และภาระความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตางๆ เพื่อประโยชนในการสรางมาตรฐานดานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวใหอยู
บนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริต โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
ทั่วถึงทั้งองคกร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ

SMART BUSINESS - ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษทั ฯ มุง มัน่ เปนผูน าํ การใหบริการ �โซลูชนั่ ทีย่ ง่ั ยืน� ของงานระบบวิศวกรรม โดยใชความรูค วามเชีย่ วชาญทีม่ ใี นการคัดสรรผลิตภัณฑ
และนวัตกรรมทีน่ าํ หนามาสนองความตองการ เพือ่ ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวติ ของผูบ ริโภค ดวยสินคาคุณภาพสูง เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย การขายและบริการที่รวดเร็ว ตรงตอเวลา ถูกตอง และคุมคา ถือเปนเครื่องมือในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา และสรางความ
แตกตางและความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนสรางความเชื่อถือและความภักดีตอตราสินคาไดในระยะยาวและเพิ่มคุณคาใหกับบริษัทฯ
อีกทั้งบริษัทฯ ยังคํานึงถึงความคุมคาตอการลงทุนเพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคาอีกดวย
บริษัทฯ พัฒนาความรับผิดชอบตอลูกคาผานขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝายตางๆ ตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015 ที่บริษัทฯ ไดรับการตรวจประเมินระบบในเดือนพฤศจิกายน 2560 และผานการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผลิตภัณฑที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยใหแกผูบริโภค จึงใหความใสใจในกระบวนการ
ตางๆ จนสินคาถึงมือผูบริโภค ดังนี้
HARN
เลือกสรรเปนตัวแทนจําหนาย
มีคุณภาพสูง

ภาพการรับรองตาม
มาตรฐานสากล

มีกระบวนการรับคํารองเรียนจากลูกคาผานชองทางโทรศัพท
ผานพนักงานของบริษัทฯ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
โดยฝายบริหารระบบคุณภาพเปนผูรับผิดชอบคํารองเรียน
เพื่อทบทวน ตรวจสอบ และแกไข พรอมทั้งหามาตรการเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดซํ้าจากสาเหตุเดียวกัน



คัดเลือกเทคโนโลยี และแหลง
ผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบตามหวงโซ
อุปทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

มีการขายและการตลาดที่ไมเอารัดเอาเปรียบ
ผูบริโภค มีบริการหลังการขาย มีการติดตอกับ
ลูกคาอยางตอเนื่องหลังจากสงมอบสินคาแลว

กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปรงใส ตรวจ
สอบได มีขอมูลผลิตภัณฑท่ีครบถวนถูกตอง
สามารถตรวจสอบรายละเอียด

มีการจัดเก็บรับษาผลิคภัณฑตามมาตรฐาน เพือ่
พรอมสงมอบใหกับลูกคา

ผลความพึงพอใจของลูกคา ป 2560

บริษัทฯ กําหนดเปนนโยบายใหทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจําทุกป เพื่อใหบริษัทฯ ไดรับทราบผลงานที่ไดสงมอบ
แกลูกคาในหมวด
• คุณภาพและความหลากหลายของสินคา
• การใหบริการและความรูความเขาใจของวิศวกรขาย
• การใหบริการทัว่ ไป หรือความคิดเห็นอืน่ ใด อันจะทําใหบริษทั ฯ ไดมโี อกาสพัฒนาการบริการและสรางความพึงพอใจแกลกู คาอยาง
สมํ่าเสมอ
ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
ป 2560
ป 2559
ความพึงพอใจของลูกคารวม
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บริษัทฯ ไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคารวมถึงขอเสนอแนะตางๆ ไปวิเคราะห เพื่อพัฒนาและปรับปรุง สินคาและการ
ใหบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง

SMART BUSINESS - การคนหาและเผยแพรนวัตกรรมสูส งั คมและผูม สี ว นไดสว นเสีย
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเปน �ผูนําในการใหบริการโซลูชั่นอยางยั่งยืนของงานวิศวกรรมระบบ� บริษัทฯ ทุมเทศึกษาเทคโนโลยี
ใหมๆ เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยสงพนักงานไปอบรมดูงานตางประเทศ และนําความรูประสบการณมาตอยอดพัฒนางานใหมี
ความกาวหนา รวมถึงถายทอดประสบการณและใหการอบรมแกพนักงานอื่นๆ ในสายงาน และมุงมั่นในการสรางความสําเร็จรวมกันระหวาง
พนักงานและบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดสงเสริมนวัตกรรมใหเปนสวนหนึ่งของคานิยมองคกร และเผยแพรนวัตกรรมไปสูสาธารณชน ซึ่งถือ
เปนสวนหนึง่ ของความรับผิดชอบตอสังคม โดยใชชอ งทางการสือ่ สารเผยแพรทหี่ ลากหลายไปสูก ลุม ผูม สี ว นไดสว นเสียรับทราบทัง้ ทางตรงและ
ทางออมอยางทั่วถึง



โครงการ �QMakr Factory�

เกิดจากการเล็งเห็นความจําเปนของการเผยแพรเทคโนโลยีการพิมพสามมิติใหกับสังคม เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาความ
สามารถในการแขงขันดานการออกแบบและพัฒนาตนแบบ รวมถึงการพัฒนาใชเทคโนโลยีดานดังกลาวตอประโยชนทางการแพทย บริษัทฯ
จึงเปดจุดใหบริการการพิมพสามมิติขึ้นมาในสถาบันการศึกษา 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 เปดโอกาสใหนสิ ติ ไดเห็นกระบวนการของการพิมพสามมิติ พรอมทัง้ อธิบายขัน้ ตอนและเหตุผลเพือ่ ใหเกิดความรูพ นื้ ฐาน
และความเขาใจ แกนสิ ติ ในวิชา Design Methodology ของภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล โดยผลิตชิน้ สวนของหุน ยนตดว ยการพิมพสามมิติ 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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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



โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม

บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยมีวตั ถุประสงคในการมุง สรางนวัตกรรมมาเปนเครือ่ งมือบริการจัดการอยางเปนระบบ เพือ่ พัฒนาศักยภาพของ
พนักงานและสรางความยั่งยืนทางธุรกิจตอไป และไดรับรางวัล �องคกรนวัตกรรมยอดเยี่ยม� ประจําป 2560 (Total Innovation Management
Awards 2017) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560
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SMART PEOPLE - การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความความเคารพตอชีวิตและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนทุกฝาย สงเสริมใหทุกสวนงานของบริษัท
ตองปฏิบัติอยูบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค 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 รวมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสารเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน
ไดเสียอยางเสรี

SMART PEOPLE - การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัท ที่มีสวนชวยขับเคลื่อนใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน บริษัทฯ
จึงใหความสําคัญตอการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรมและกําหนดนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการจางงานที่
ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ตามที่ไดกําหนด
เปนพันธกิจไววา �เราเชือ่ มัน่ ในคุณคา และศักยภาพของพนักงาน และมุง มัน่ ทีจ่ ะสรางบรรยากาศการทํางานทีม่ คี วามสุข กระตือรือลน มีความคิด
ริเริ่ม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหแกทีมงานที่มีความสามารถรอบรู บนหลักการของความถูกตอง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความ
รับผิดชอบอยางมืออาชีพ�”
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน
ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
การพิจารณาการแตงตั้งและการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเปนเกณฑ
ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ
หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสราง
ความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน
พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด
รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค
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ดานผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองคกร เพื่อเปดโอกาสใหพนักงาน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายอยางเต็มที่ เนื่องจากพนักงานมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหมีความเติบโตและมั่นคงจากอดีตจนถึง
ปจจุบนั นอกจากเงินเดือนทีพ่ นักงานไดรบั แลว บริษทั ฯ ยังไดจดั ใหมสี วัสดิการและผลประโยชนอนื่ ในรูปแบบตางๆ อยางเปนธรรมและเหมาะสม
ใหแกพนักงานอีกดวย โดยสวัสดิการตางๆ ที่บริษัทฯ จัดใหนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานที่สามารถแขงขันไดกับบริษัทเอกชนชั้นนําในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน และบริษัทฯ อยูในสถานภาพที่สามารถจะจายได
ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานที่ปจจุบันมีอยู ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป ตามผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ผูบริหาร โดยมีหลักเกณฑการวัดผลงานที่ชัดเจน และไดสื่อสารใหพนักงานรับทราบเปาหมายของการปฏิบัติงานแตละป นอกจากนั้นบริษัทฯ
ยังปรารถนาที่จะเห็นพนักงานทุกคนมีความเปนอยูที่ดี มีสุขภาพสมบูรณ มีหลักประกันที่มั่นคงในการทํางาน จึงไดจัดสวัสดิการตางๆ อาทิ
เงินรางวัลประเภทตางๆ การประกันชีวติ และอุบตั เิ หตุ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมตามอัตราทีก่ ระทรวงแรงงานกําหนดขึน้ กองทุน
สํารองเลีย้ งชีพ และโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพือ่ ใหพนักงานไดมโี อกาสซือ้ หุน บริษทั และรวมเปนเจาของกิจการ
อยางแทจริง เครื่องแบบพนักงาน เงินชวยเหลืองานฌาปนกิจศพ งานทองเที่ยวประจําป เพื่อใหพนักงานไดพักผอน และเปนการสรางความ
สัมพันธอันดีระหวางพนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีใหสวัสดิการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากขอกําหนดตามกฎหมาย เชน การตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจําป การรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยนอกเหนือจากอุบัติเหตุในงาน ทุนศึกษาตอระดับปริญญาโท รวมถึงโอกาสในการศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ สวัสดิการตางๆ เหลานี้เปนสิ่งตอบแทนพนักงานที่อุทิศตนตองานอยางมืออาชีพ ทุมเทการทํางานดวยความรู ความสามารถดวย
ความตั้งใจ และทํางานใหเกิดผลงานที่ดีที่สุด



ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

บริษัทมีความหวงใยในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และมุงมั่นดําเนินการใหมีมาตรฐานตาม พรบ. ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 โดยไดจดั ตัง้ เปนคณะกรรมการความปลอดภัย ซึง่ มีการประชุมเปนประจํา
ทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดําเนินงานดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงติดตามแกไขสภาพการ
ทํางานที่ไมปลอดภัย และทบทวน �คูมือความปลอดภัย� รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ใหเปนปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
ในป 2560 ไมพบการเจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางานเกิดขึ้นกับพนักงาน
• มีการจัดอบรมและฝกซอมพืน้ ฐานการดับเพลิงเบือ้ งตน ตลอดจนมีการวางแผน กําหนดผูร บั ผิดชอบหนาทีอ่ ยางชัดเจน เพือ่ ใหการ
ปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพในวันจันทรที่ 25 ธันวาคม 2560

• จัดใหมกี ารตรวจสุขภาพประจําป ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 โดยมีพนักงานทีอ่ ยูใ นเกณฑตอ งรับการตรวจสุขภาพทัง้ หมดจํานวน
212 คน เขารับการตรวจจริง 212 คน คิดเปน 100%
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ดานพัฒนาบุคลากร

บริษทั ฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร ซึง่ ถือเปนปจจัยสําคัญของการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ บริษทั ฯ จึงมีนโยบาย
ในการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร โดยนําคานิยมองคกรมาเปนกรอบในการฝกอบรม
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บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ไดวางไวในป 2560 อยางครบถวนครอบคลุมในทุกระดับ นอกจากการเพิ่ม
ทักษะที่จําเปนในงานแลว บริษัทฯ ยังสงเสริมใหมีกิจกรรมอื่นๆ อันจะสรางความสัมพันธที่ดี การรวมแรงรวมใจระหวางพนักงานอีกดวย
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การฝกอบรมและพัฒนา

บริษทั ฯ มุง มัน่ พัฒนาและเตรียมความพรอมในดานการพัฒนาบุคลากรตัง้ แตพนักงานเขาใหม ในการสรางความพรอมทัง้ ทักษะ ความรู
และความฉลาดทางอารมณ ทุกคนจะตองผานหลักสูตร �EQ ศิลปะการจัดการอารมณเพือ่ ชีวติ และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ� ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ
ยังใหความสําคัญกับการขายและบริการซึง่ เปนหัวใจหลักของธุรกิจ โดยมีการฝกอบรมพัฒนาสําหรับพนักงานขายและบริการ เปนการฝกอบรม
เพือ่ ปรับเปลีย่ นทัศนคติในงานขาย ใหมจี ติ ใจรักงานบริการ มีความกระตือรือรนกับงานขาย มีศลิ ปะการพูดและการเจรจาตอรองซึง่ เปนกุญแจ
สําคัญในการสรางความเชื่อมั่นในตนเองตอการนําเสนอสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหตรงกับความตองการของลูกคา รวมถึงสามารถให
คําแนะนําและแกไขปญหาอยางมืออาชีพ สรางความประทับใจใหกับลูกคา เพื่อใหการบริหารงานสําเร็จตามวิสัยทัศนบริษัท �เปนผูนําในการ
ใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรม� บริษัทฯ จึงตองศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 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

รายงานประจําป 2560

92

Annual Report 2017



การสื่อสารกับพนักงาน

บริษทั ฯ ใหความสําคัญในการสือ่ สารกับพนักงาน เพือ่ ใหพนักงานไดรบั ทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบตั งิ าน และขอมูลตาง ๆ ในการ
ทํางานใหเปนทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารกับพนักงานตามความสําคัญของเรื่องที่จะสื่อสาร ดังนี้
• การประชุมใหญพนักงานประจําป วันที่ 4 มีนาคม 2560 เพื่อเปนโอกาสใหผูบริหารระดับสูงไดถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และ
กลยุทธในแตละปใหแกพนักงานทุกระดับในองคกร
• การประเมินผล ความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการทํางาน 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
บริ ษั ท ฯ คํ า นึ ง ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ มตลอดห ว งโซ อุ ป ทาน ตั้ ง แต ก ารคั ด เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ม ทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและเปนมิตรสิง่ แวดลอม การปฏิบตั อิ ยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบทีอ่ อกโดยหนวยงานกํากับ
ดูแล การลดเศษวัสดุในขบวนการทํางาน การรักษาสิง่ แวดลอมและการประหยัดพลังงานในสถานทีท่ าํ งาน โดยกําหนดมาตรการในการใชเครือ่ ง
ปรับอากาศ ไฟแสงสวาง เครื่องคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของการใชงาน เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย และสรางจิตสํานึกใน
การประหยัดพลังงานอยางยัง่ ยืน เพือ่ ประโยชนสว นรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล ในป 2560 บริษทั ฯ ใหความสําคัญ
ของการลดการใชกระดาษจากกระบวนการทํางาน จึงกําหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติ ดังนี้
หลักการ
RE-DUCE

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

แนวทาง

RE-DUCE

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

RE-USE

ใชกระดาษ ที่ใชแลวหนาเดียวนํากลับมาใชใหม

RE-CYCLE

จัดใหมถี งั ขยะแยกประเภท คือ ขยะทัว่ ไป กระดาษทีใ่ ชงานแลว ขวด/พลาสติก และเพิม่ มูลคา
จากการจําหนายขยะประเภทกระดาษ ขวด พลาสติก

โดยทุกกิจกรรมดําเนินการสําเร็จ 100% ในป 2560 และกําหนดใหเปนโครงการที่ปฏิบัติตอเนื่องในปตอไป

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process)
การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ มีจติ สํานึกถึงบทบาทหนาทีก่ ารเปนสมาชิกทีด่ ตี อ สังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชนและสังคมทีเ่ กีย่ วของ
กับการพัฒนาสภาพแวดลอม และสงเสริมพนักงานบริษทั ใหรวมตัวกันเพือ่ จัดกิจกรรมเพือ่ สังคม เชน โรงเรียนในถิน่ ทุรกันดาร สถานเด็กกําพรา
สถานคนพิการ เพื่อเปนการตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาสในงบประมาณที่เหมาะสม
1) โครงการ �สานฝน...ปนสุข� เพือ่ สงมอบอุปกรณทางการศึกษาและกีฬา และจัดเลีย้ งอาหารเด็กนักเรียนใหแกโรงเรียนทีข่ าดแคลน
ในป 2560 บริษัทฯ ไดเลือกโรงเรียนบานหัวถนน ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยจัดกิจกรรมในวันศุกรที่ 30 มิถุนายน 2560
เวลา 10.30 - 14.00 น.
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2) วันที่ 19 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ ไดมอบอุปกรณชดุ เครือ่ งทําความเย็นเพือ่ การศึกษาจํานวน 7 ชุด ใหกบั สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
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 เพื่อ
ประโยชนสวนตน
2) การคอรรปั ชัน่ (Corruption) คือ การกระทําใดๆ ไมวา จะเปนการนําเสนอ การใหคาํ มัน่ สัญญา การขอ การเรียกรอง การใหหรือการ
รับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด กับเจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในภาครัฐและเอกชน ไมวาทางตรงหรือทางออม เพื่อ
ใหบคุ คลดังกลาวปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั หิ นาที่ เพือ่ ใหไดมาหรือรักษาไวซงึ่ ผลประโยชนอน่ื ใดทีไ่ มเปนธรรมทางธุรกิจ 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
และหลีกเลีย่ งการกระทําอันมิชอบ โดยใหมกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกลาวอยางสมํา่ เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ
และขอกําหนดในการดําเนินการเพือ่ ใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้
1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องการทุจริต
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตลอดจนไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตที่เกี่ยวของกับบริษัท
2) ไมกระทําหรือสนับสนุนการใหสนิ บนในทุกรูปแบบ รวมทัง้ ควบคุมใหการบริจาค การใหของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจการ
ตางๆ มีความโปรงใส และไมมีเจตนาเพื่อโนมนาวใหเจาหนาที่ภาครัฐหรือเอกชนดําเนินการไมเหมาะสม
3) จัดใหมรี ะบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล เพือ่ ปองกันการ
ประพฤติมิชอบตางๆ
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4) เสริมสรางใหพนักงาน คูสัญญา และคูคา ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และการตอตานการทุจริต
5) ใหความรูดานการตอตานการทุจริตแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อสงเสริมความซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเรื่องการตอตานการทุจริตใหแกพนักงานใหม ภายใน 90 วัน นับจาก
วันเขาทํางาน
6) ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอืน่ ทีต่ อ งปฏิบตั หิ นาทีท่ เ่ี กีย่ วของกับบริษทั หรืออาจ
เกิดผลกระทบตอบริษัท ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการทุจริต
7) จัดใหมีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อมิใหเกิดชองทางทุจริต
หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเกี่ยวของอื่น ตลอดจนเพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
โดยใหหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ และ/หรือ ของกํานัล ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยจากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผูอ่ืน
ซึ่งอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท ตลอดจนการหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับ
บริษัทหรือจากผูอื่น ซึ่งอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท
8) จัดใหมีชองทางการสื่อสารสําหรับแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจง หรือรายงานเหตุการณทุจริต หรือ
เหตุการณทนี่ า สงสัยวาจะมีการทุจริตไดในชองตามทีก่ าํ หนดในประกาศของบริษทั โดยมีการกําหนดรายละเอียดความผิด สถานะ
ความผิด และมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
9) ใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับบริษัท โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือ
ผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต

มาตราการการรองเรียนและแจงเบาะแส
บริษทั ฯไดจดั ใหมชี อ งทางในการรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการแจงเบาะแส ซึง่ ครอบคลุมกระบวนการรับเรือ่ งราวรองเรียน
การตรวจสอบขอเท็จจริง และการสรุปผล รวมทัง้ การใหความคุม ครองผูแ จงและบุคคลทีเ่ กีย่ วของ หรือผูม สี ว นไดสว นเสียทีไ่ ดรบั ผลกระทบหรือ
มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือการปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยว
กับการทําผิดจรรยาบรรณ การทําผิดกฎหมาย รวมทั้งพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต บริษัทฯสงเสริมใหผูแจงเรื่องรองเรียนหรือเบาะแส
ทัง้ นีผ้ แู จงเรือ่ งรองเรียนสามารถแจงเรือ่ งราวหรือเบาะแส โดยระบุเอกสารใหชดั เจนวาเปน �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

ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูรับเรื่องโดยตรง โดยผูแจงเบาะแสไมจําเปนตองระบุชื่อตนเองหากมีความประสงคจะไมเปดเผย
ผูเแจงเรื่องรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมและเปนธรรมจากบริษัทฯ เชน ไมมีการเปลี่ยน
ตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง หรือ การกระทําอื่นใดที่ไมเปนธรรมบริษัทฯ จะเก็บเรื่อง
ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ เวนแตที่จําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฏหมาย
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บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีไ่ ดรบั ทราบเรือ่ งหรือขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปนความลับ และไมเปดเผยตอบุคคล
อืน่ เวนแตเมือ่ จําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฏหมาย หากมีการจงใจ ฝาฝนนําขอมูลออกไปเปดเผย บริษทั ฯจะดําเนินการลงโทษตาม
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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16

การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในทีฝ่ า ยบริหารจัดใหมขี นึ้ เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย
วัตถุประสงค กฎหมายและขอกําหนดที่สอดคลองกับแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (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 และการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง รวมถึงการพิจารณาผลการ
ตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผล
การปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจํารายไตรมาส
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17 รายการระหวางกัน
1. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
ในป 2560 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของกันหลายรายการ ซึ่งการทํารายการดังกลาวมีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกําหนดราคาของทํารายการตางๆ ที่เปนราคา
ตลาดหรือราคายุตธิ รรมเทียบเคียงไดกบั การทํารายการกับบุคคลภายนอกอืน่ และสําหรับรายการลูกหนีผ้ ลประโยชนพนักงานไดอา งอิงกับการ
ประเมินมูลคาผลประโยชนพนักงานของนักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuary) ซึ่งการทํารายการระหวางกันตางๆ ที่ผานมาลวนมีความสมเหตุ
สมผลและมีราคาที่ยุติธรรม
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวามีความจําเปนและสมเหตุสมผล ตลอดจน
เปนประโยชนตอบริษัทฯ

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการ
ระหวางกันของบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต อาทิ
ผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เปนตน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับประกาศคําสัง่ หรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทีเ่ กีย่ วของในเรือ่ งดังกลาว รวมถึงการปฏิบตั ติ ามขอกําหนดทีเ่ กีย่ วกับการ
เปดเผยขอมูลการทํารายการเกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ าํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ทัง้ นี้ ผูท อี่ าจมี
ความขัดแยง ทางผลประโยชน หรือมีสว นไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสว นรวมหรือไมมสี ทิ ธิออกเสีย่ งในการอนุมตั ริ ายการดังกลาวได
ในกรณีทกี่ ฎหมายกําหนดใหตอ งไดรบั อนุมตั กิ ารเขาทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ
บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณา และใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการทํารายการและความ
สมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ
ทั้งนี้ การทํารายการระหวางกันที่เปนรายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป และการทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคา
ทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ใหมีหลักการดังนี้

การทํารายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป
การทํารายการทีเ่ ปนรายการทางการคาทีม่ เี งือ่ นไขการคาทัว่ ไปทีเ่ กิดขึน้ ระหวางบริษทั ฯ กับ บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
มีสว นไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษทั ฯไดกาํ หนดกรอบการทํารายการดังกลาว ซึง่ ไดถกู พิจารณาและใหความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผานการพิจารณาอนุมัติเปนหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเมื่อมีการทําธุรกรรมดังกลาว
ฝายจัดการของบริษัทฯ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมได โดยทําธุรกรรมในรายการดังกลาวจะตองมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่
วิญูชนพึงกระทํากับคูส ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเปนกรรมการ
ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของ (Arm�s Length Basis) และจะตองเปนรายการทางการคาที่บริษัทฯ กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือ
เปนรายการทางการคาซึ่งบริษัทที่อยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทําเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เปน
ธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการคา ดังตอไปนี้
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1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดรับหรือใหกับบุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงือ่ นไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลทั่วไป
3. ราคาและเงือ่ นไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษัทฯ ใหกับบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ เมื่อมีการทําธุรกรรมที่มีขอตกลงทางการคาที่เปน Arm�s Length Basis ใดๆ ดังกลาวขางตน ฝายจัดการของบริษัทฯ จะเปน
ผูพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝายจัดการพิจารณาอนุมัติแลว จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อ
รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบวา มีการดําเนินการที่ไม
เปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันดําเนินการเพื่อหาทางแกไขตอไป

การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ
การทํารายการทางการคาทีไ่ มเปนเงือ่ นไขการคาทัว่ ไป หรือการทําธุรกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหวางบริษทั ฯ กับ บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะตองเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา
และใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมในการเขาทํารายการ ตลอดจนความเหมาะสมดานราคาและเงื่อนไขในการเขาทํา
รายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
ผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่
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
บริษทั ฯ คาดวารายการระหวางกันทีเ่ กิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ฯ เชน การเชาพืน้ ทีอ่ าคารเพือ่ ใช
เปนทีต่ งั้ สํานักงาน และ การเชาอาคารคลังสินคา รวมถึงสิทธิเรียกรองในภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะยังคงมีอยูต อ ไป สําหรับรายการ
ระหวางกันที่ยังคงมีตอไป หรืออาจเกิดขึ้นใหมในอนาคตจะมีการกําหนดนโยบายการคิดราคาระหวางกันอยางชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไข
ตลาดที่เหมาะสม เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน รวมทั้งคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานและใหความเห็นตอรายการระหวางกันทีเ่ ปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเปนรายไตรมาส
ทั้งนี้ รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

รายงานประจําป 2560
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คําอธิบายและการวิเคราะห
ของฝายจัดการ (MD&A)

1. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
ในป 2560 บริษัทมีรายไดเติบโตอยางกาวกระโดดเกือบเทาตัวจากหนวยธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก
บริษทั ชิลแมทช จํากัด และบริษทั คิว ทู เอส จํากัด ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยการออกหุน เพิม่ ทุนมูลคารวม 675.36 ลานบาท ตามสัดสวน
swap ratio 0.67 เพือ่ แลกกับสินทรัพยสทุ ธิทรี่ ะบุไดของทัง้ 2 บริษทั จํานวน 340.69 ลานบาท เกิดคาความนิยมเปนจํานวนเงิน 334.67 ลานบาท
ภายหลังการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดไดจดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ จากบริษทั ไฟรวคิ เตอร จํากัด (มหาชน) เปน บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนั่ ส
จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนายและติดตั้งผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและ
ปรับอากาศ ออกแบบและติดตัง้ ระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม ปโตรเคมิคลั และโรงไฟฟา และการใหบริการโซลูชนั่ ดานวิศวกรรมสําหรับ
ระบบทําความเย็น และ ระบบการพิมพดิจิทัล

2. คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการจากงบการเงินของบริษัทฯ
2.1 คําอธิบายภาพรวมผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรจากงบการเงินของบริษัทฯ
•

ผลการดําเนินงานสําหรับป 2558 - 2560
• รายไดจากการขายและบริการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทคาใชจาย

ป 2560

ป 2559

ป 2558

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ

579.54

44.56

546.09

82.40

525.96

90.23

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

-

-

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

2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ

รวมรายไดจากการขายและบริการ

หมายเหตุ :

1)

รายไดอื่น ประกอบดวยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยในความตองการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล และกําไร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

101

Harn Engineering Solutions Public Company Limited
รายไดจากการขายและบริการของหาญฯ ประกอบดวย รายไดจากผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการในสัดสวน 44.56% ผลิตภัณฑ
ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดสวน 6.63% ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในสัดสวน 24.03% ผลิตภัณฑระบบการพิมพดจิ ทิ ลั ในสัดสวน
23.66% และรายไดอื่น 1.12% โดยมีรายไดรวมสําหรับป 2558 - 2560 จํานวน 582.95 ลานบาท 662.72 ลานบาท และ 1,300.70 ลานบาท
ตามลําดับ ภายหลังจากการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมด หาญ ฯ ไดลดความเสีย่ งจากการพึง่ พารายไดในผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ
จากสัดสวน 90.22% ในป 2558 และ 82.40% ในป 2559 เหลือเพียง 44.56% ของรายไดรวม

โครงสรางรายได ป 2560

โครงสรางรายได ป 2559

ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี

ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี

รายไดอื่น 1.12%
ผลิตภัณฑระบบ
การพิมพดิจิทัล
23.66%

ผลิตภัณฑระบบ
ทําความเย็น
3.62%

HARN
1,300.70
ผลิตภัณฑ
ระบบดับเพลิง
และงานโครงการ
ติดตั้งระบบดับเพลิง
44.56%

ผลิตภัณฑระบบ
ทําความเย็น
24.03%

ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
4.06%

HARN
662.72

ผลิตภัณฑ
ระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล
7.32%

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง
และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
82.40%

ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล
6.63%

•

รายไดอื่น 2.60%

• ตนทุนขายและบริการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทตนทุน

ป 2560

ป 2559

ป 2558

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ตนทุนจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ

436.95

75.40

419.86

76.88

396.68

75.41

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

2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
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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
ขั้นตนเพิ่มขึ้นมากกวาป 2559 เปนผลมาจากตนทุนในการนําเขาสินคาลดลงจากคาเงินบาทที่แข็งคาเมื่อเปรียบเทียบเทียบกับเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา และเงินปอนดสเตอลิง ในป 2560 ซึ่งกวา 3 ใน 4 ของยอดการนําเขาสินคาไดตกลงสั่งซื้อและชําระเงิน (Denominated) เปนเงิน
ตรา 2 สกุลนี้ อีกทั้งหาญฯ มีนโยบายการปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ทําใหมีกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งแสดงรวมอยูในรายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริหาร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทคาใชจาย

ป 2560

ป 2559

ป 2558

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
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

1,300.70

100.00

662.72

100.00

582.95

100.00

รายไดรวม
•

• 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
คาใชจายที่เกี่ยวกับเงินเดือนและผลตอบแทนพนักงานขายที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางดานธุรกิจ จากการลงทุนทางดานโครงสราง
พื้นฐานของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้น
•

• คาใชจายในการบริหาร

คาใชจายในการบริหารของหาญฯ สําหรับป 2558 - 2560 มีจํานวน 66.15 ลานบาท 87.75 ลานบาท และ 145.16 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับป 2560 คาใชจายในบริหารของหาญฯ เปนสัดสวนรอยละ 11.16 ลดลงจากป 2559 และ 2558 ที่มีจํานวนอยูที่รอยละ 13.24 และ
ป 2558 รอยละ 11.35 ของรายไดรวมตามลําดับ
คาใชจา ยในการบริหาร เปนคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับเงินเดือนและผลตอบแทนในสวนงานสนับสนุน ผูบ ริหารและคณะกรรมการบริษทั
คาเชาอาคารสํานักงานและคลังสินคา คาเสื่อมราคาและคาสาธารณูปโภคตางๆ นอกจากนี้ยังมีคาใชจายที่ไมเปนตัวเงินอันเกี่ยวกับการตัด
จําหนายความสัมพันธลกู คาและคาเสือ่ มราคาสินทรัพยถาวรสวนเพิม่ ทีเ่ กิดจากการประเมินมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยถาวรซึง่ ไดมาจากการ
ซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมด ทัง้ นีเ้ ปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ ถือเปนคาใชจา ยทางบัญชีแตไมตอ งจายเปน
เงินสดออกไป (Non-Cash Items)
สําหรับคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมด เชน คาทีป่ รึกษาทางการเงิน คาทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ คาตรวจสอบ
บัญชีกรณีพิเศษ (Due Diligences) คาที่ปรึกษากฎหมาย และคาธรรมเนียมผูประเมินราคา ไดบันทึกเปนคาใชจายในการบริหารสําหรับ
ป 2559 ทั้งหมด
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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
ในการขายและบริการทั้งจากธุรกิจเดิมและรายไดของหนวยธุรกิจใหม ที่ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง รวมทั้งการบริหารจัดการคาใชจายในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นของ EBITDA เทากับ
รอยละ 231.94 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
EBIT และ EBITDA

ป 2560

ป 2559

ป 2558

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษี (EBT)
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย - ปกติ

161.13

12.39

50.74

7.66

56.61

9.71

13.79

1.06

5.52

0.83

4.32

0.74

2.24

0.17

0.28

0.04

-

-

14.90

1.15

1.32

0.20

-

-

192.06

14.77

57.86

8.73

60.93

10.45

1,300.70

100.00

662.72

100.00

582.95

100.00

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย - สวนเพิ่มจากวัดมูลคา
ยุติธรรม
คาตัดจําหนายความสัมพันธลูกคา - จากการวัดมูลคายุติธรรม
กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนาย (EBTDA)
รายไดรวม

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 และความสัมพันธกับลูกคาที่ถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนอีกประเภทหนึ่ง คิดเปนรอยละ 6.04
ทัง้ คาความนิยมและความสัมพันธลกู คาไดผา นการทดสอบการดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว เปนตน นอกจากนี้ ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหซื้อที่ดินขนาด 5 - 0 - 90 ไร เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 114.95 ลานบาท ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลดอกไม (สําโรง
ฝงเหนือ) อําเภอประเวศ (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เพื่อ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินคาแบบรวมศูนย และไดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแลว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

รายงานประจําป 2560
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,379.85 ลานบาท เติบโตอยางกาวกระโดดจากการซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด โดยมีองคประกอบของสินทรัพยประกอบดวย เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.82 ลูกหนีก้ ารคา ลูกหนีอ้ นื่ และมูลคางานทีย่ งั ไมไดเรียกเก็บรอยละ 23.08 สินคาคงเหลือรอยละ 17.22 อุปกรณรอ ยละ
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
ลูกหนี้การคา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การคา

ป 2560

ป 2559

ป 2558

over
Turn over
Turn over
ลานบาท Turn
(days) ลานบาท (days) ลานบาท (days)
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

262.89

74.12

259.33

68.17

113.41

77.49

รวมลูกหนี้การคาแยกตามประเภทธุรกิจ*

*AR turnover คํานวณรวมรายไดจากการขายทั้งปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การคา

ป 2560

ป 2559

ป 2558

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หาญฯ มีลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 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
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หาญฯ ยังมีนโยบายในการตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ มได ซึง่ โดย
ทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณในการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ รวมถึง ฐานะการเงินของลูกหนี้ท่ีมีความเสี่ยงทางดานเครดิต
บางรายเปนการเฉพาะประกอบกัน และจะตัดจําหนายออกจากบัญชีเมือ่ ไมสามารถติดตามหนีไ้ ด คดีความสิน้ สุด หรือ ไมสามารถบังคับคดีตาม
คําพิพากษาของศาลได อยางไรก็ตาม หาญฯ มีความระมัดระวังและมีขั้นตอนในการอนุมติเครดิตอยางรัดกุมมีผลทําให อัตราคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญอยูในอัตราตํ่าสําหรับป 2558 - 2560 มีอัตรารอยละเทากับ 2.41 รอยละ 1.86 และรอยละ 1.56 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สินคาคงเหลือ

ป 2560

ป 2559

ป 2558

over
Turn over
Turn over
ลานบาท Turn
(days) ลานบาท (days) ลานบาท (days)
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

242.93

91.66

211.59

85.39

98.06

75.73

รวมสินคาคงเหลือ

*INV turnover คํานวณรวมตนทุนขายทั้งปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สินคาคงเหลือ

ป 2560

ป 2559

ป 2558

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูป

242.93

83.40

211.59

89.06

98.06

85.78

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

114.31

100.00

สินคาระหวางทาง

100.00

237.57

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
ทัง้ หมดจะไดอตั ราการหมุนเวียนสินคาในป 2560 เทากับ 96.89 วัน เพิม่ ขึน้ จากป 2559 เทากับ 85.39 วัน ตองสํารองสินคาใหเพียงพอตอความ
ตองการของลูกคา ทั้งนี้ หาญฯ ไดคํานึงตนทุนเสียโอกาส ตนทุนการเก็บรักษาและความเสี่ยงจากสินคาเสื่อมสภาพลาสมัยในทุกมิติประกอบ
กัน สําหรับอัตราการหมุนเวียนสินคาของสองกลุมผลิตภัณฑที่เพิ่งไดรับโอนมาจากการซื้อและรับโอนกิจการปลายป 2559 คํานวณจากยอด
ตนทุนขายของแตละผลิตภัณฑเสมือนวามีการซื้อและรับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแตตนป
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นอกจากนี้ หาญฯ ยังมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ โดยไดกําหนดนโยบาย 2 ขอเพื่อใชในประกอบการพิจารณาตั้งคา
เผื่อสินคาลาสมัย ไดแก 1) สินคามีอายุตั้งแตสองปขึ้นไป 2) มีการหมุนเวียนตอปนอยกวารอยละ 20 ของสินคาคงเหลือรายการนั้นตอเนื่องกัน
สองป หาญฯ เชือ่ วานโยบายการตัง้ คาเผือ่ สินคาเสือ่ มสภาพนี้ จะระมัดระวังเพียงพอทีจ่ ะไมทาํ ใหสนิ คาคงเหลือของหาญฯ สูงกวามูลคาสุทธิที่
จะไดรบั หรือ Net Realizable Value ตามมาตรฐานการบัญชี อยางไรก็ตาม อัตราคาเผือ่ สินคาเสือ่ มสภาพอยูใ นอัตราตํา่ สําหรับป 2558 - 2560
มีอัตรารอยละเทากับ 5.78 รอยละ 6.31 และรอยละ 4.60 ของสินคาคงเหลือ - สุทธิ
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

ป 2559

ป 2558

over
Turn over
Turn over
ลานบาท Turn
(days) ลานบาท (days) ลานบาท (days)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคา

109.51

40.61

104.40

51.88

69.67

58.87

• 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

174.48

40.61

171.45

51.88

95.31

58.87

เจาหนี้อื่น

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หาญฯ มีนโยบายการรักษาความสัมพันธกับพันธมิตรทางธุรกิจ อันไดแก ผูขายสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ผูใหบริการตาม
สัญญารับเหมาติดตัง้ และคูค า อืน่ ๆ เปนตน ซึง่ การรักษาความสัมพันธทดี่ ยี อ มมีรากฐานมาจากการรักษาเครดิตทางการเงินเปนสําคัญ นอกจาก
การรักษาความสัมพันธดงั กลาวแลว หาญฯ ยังสามารถตอรองราคาสินคาและบริการซึง่ ถือเปนตนทุนทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของบริษทั ทีท่ าํ ธุรกิจซือ้ ขาย
สินคาไดอีกทางหนึ่ง อันจะเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของหาญฯ ไดอยางยั่งยืน
ประเภทสินเชื่อวงเงินและอัตราดอกเบี้ย
วงเงิน (ลานบาท)
ประเภทสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เลตเตอร ออฟ เครดิต/ทรัสตรีซีท
หนังสือคํ้าประกัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ตั๋วสัญญาใชเงิน
เช็คตางจังหวัดรอเรียกเก็บ
รวม
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)

อางอิงอัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

2560

2559

2560

2559

11.00

17.00

MOR

MOR

เงินฝากประจํา

เงินฝากประจํา

MLR-1, MMR
1.65 - 2%

MLR-1, MMR
2%

MLR

MLR

160.00
24.47
562.39
5.00
762.86

231.00
30.00
363.39
15.00
3.00
659.39

3.00

3.00

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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หาญฯ มีสภาพคลองอยูในระดับสูง เห็นไดจากอัตราสวนสภาพคลองที่อยูในระดับ 4.19 เทา และ 4.36 เทา ในป 2560 และ 2559
ตามลําดับ นอกจากนี้ หาญฯ ยังมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อมากพอเพื่อใชในการนําเขาสินคาจากตางประเทศ เงินทุนหมุนเวียน
ในรูปของวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือตั๋วสัญญาใชเงิน การคํ้าประกันทางธุรกิจตางๆ และการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ รวมทั้งโอกาสในการซื้อธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบวิศวกรรมอื่นในอนาคต
ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
ยอดซื้อสินคาป 2560

การปองกันความเสี่ยง

เงินตรา
ตางประเทศ

สัดสวนคิดจาก
มูลคาการนําเขา

เจาหนี้การคา
ณ 31 ธ.ค. 2560
(เงินตรา ตปท.)

10,984,629

56.63

1,428,318

1,139,461

79.78

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

27,386,980

1.24

8,303,900

8,303,900

100.00

สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ดอลลารสิงคโปร

เยน

ทําสัญญาขาย
ลวงหนา

สัดสวน

หาญฯ ทําสัญญาซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับทางธนาคาร พิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนและระยะ
เวลาการสงมอบทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหเพียงพอตอการจายชําระหนี้ โดยติดตามขาวสารขอมูลและบทวิเคราะหแนวโนมการเคลือ่ นไหวของเงินบาท
แตหาญฯไมมนี โยบายเก็งกําไรจากความผันผวนของคาเงิน เนือ่ งจากหาญฯ ไมใชสถาบันการเงินและไมมคี วามเชีย่ วชาญทางดานการคาดการณ
ทิศทางการเคลื่อนไหวของคาเงิน อีกทั้ง ตองการลดความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีตอกระแสเงินรับและจายในอนาคตใหอยูใน
ระดับที่ควบคุมได

2.3 สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
2.3.1 กระแสเงินสดจากงบการเงินของหาญฯ
รายการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560

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)

6.09

7.68

2.52

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

35.87

28.18

25.66

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

41.96

35.86

28.18

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หาญฯ มีกระแสเงินสดสุทธิทไี่ ดมาจากการดําเนินงานสําหรับป 2560 จํานวน 107.14 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 89.75 ลานบาท เมือ่ เปรียบเทียบ
กับป 2559 สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการทีม่ กี าํ ไรสุทธิสาํ หรับป 2560 จํานวน 129.68 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากปกอ นจํานวน 89.15 ลานบาท
คาเสือ่ มราคาและคาตัดจําหนายทีเ่ ปนคาใชจา ยทีไ่ มเปนตัวเงินจํานวน 30.93 ลานบาทเพิม่ ขึน้ จากปกอ น 23.81 ลานบาท ลูกหนีก้ ารคามียอด
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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 ลูกหนีค้ า ขายเงินลงทุนในหลักทรัพยชว งสิน้ ปจาํ นวน 2.64 ลานบาทและลูกหนีเ้ งินประกันผลงานและมูลคางานทีย่ งั ถึงกําหนดเรียกเก็บ
ตามสัญญาติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้นจํานวน 5.90 ลานบาท นอกจากนี้ การจายเงินทดรองจายคาสินคาและเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน
18.46 ลานบาท ซึง่ หาญฯ ไดสว นลดในราคาสินคาในบางกรณีทผี่ ขู ายเสนอสวนลดเงินสด ซึง่ สงผลใหอตั รากําไรขัน้ ตนสูงขึน้ ลวนแลวแตทาํ ให
กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสําหรับป 2559 จํานวน 33.69 เพิ่มขึ้น 28.98 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 สวนใหญมาจาก
เงินสดทีห่ าญฯ ไดรบั โอนจากการรับซือ้ และโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ชิลแมทช จํากัดและบริษทั ยอย จํานวน 40.17 ลานบาท โดยหาญฯ ออก
หุน เพิม่ ทุนใหแทนการชําระราคาดวยเงินสด และไดจา ยเงินคาซือ้ อุปกรณและปรับปรุงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ERP จํานวน 7.99 ลานบาท
กระแสเงินสดทีใ่ ชไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผลระหวางป 2559 จํานวน 35.00 ลานบาท และ ชําระเงินกูย มื ธนาคาร
ทีห่ าญฯ รับภาระหนีม้ าจากการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมด เนือ่ งจากหาญฯ มีสภาพคลองเปนจํานวนมาก ทําใหไมมภี าระดอกเบีย้ ทีต่ อ งชําระ
แกธนาคารหรือสถาบันการเงิน สําหรับเงินปนผลทีไ่ ดรบั จากบริษทั คิว ทู เอส จํากัดกอนการรับโอนสินทรัพยและหนีส้ นิ จํานวน 57.30 ลานบาท
ไมไดแสดงเปนเงินสดรับในกิจกรรมลงทุน หรือ รายไดอื่นในงบกําไรขาดทุน โดยไดแสดงเปนการลดยอดราคาทุนหุนสามัญที่ออกใหเพื่อการ
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
ดวยโครงสรางเงินทุนของหาญฯ ทีไ่ มไดพงึ่ พาเงินกูย มื จากธนาคารแตอยางใด มีผลทําใหหาญฯ ไมมดี อกเบีย้ จาย 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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19

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอรายงาน
ทางการเงิน

เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (�บริษัทฯ�) (เดิมชื่อ
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)) ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศขึ้นใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ และตามขอกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย โดยไดมีการพิจารณานโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ การใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง
รอบคอบ และการรายงานทีส่ มเหตุสมผลในการจัดทํางบการเงิน รวมทัง้ ใหมกี ารเปดเผยขอมูลทีส่ าํ คัญอยางเพียงพอและโปรงใสในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อ
ใหเกิดความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีไดอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซ่ึงสินทรัพย ตลอดจน
ปองกันมิใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินงานในรายการที่ผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ
คณะกรรมการบริษทั ไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบดวยกรรมการอิสระ เพือ่ ทําหนาทีก่ าํ กับดูแล สอบทานความนาเชือ่ ถือ
และความถูกตองของรายงานทางการเงิน ซึ่งไดกํากับดูแลทําการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายในใหมปี ระสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีไ้ ดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดง
ไวในรายงานประจําปนี้แลว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถใหความเชื่อมั่นไดวา
งบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่สมควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชี (บริษัท) ไดตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นไวในรายงานของผูสอบบัญชีตามที่ไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว

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

..........................................
นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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20 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
สําหรับในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดจดั ใหมกี ารประชุม
รวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานไดเขารวมประชุมอยาง
พรอมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมหารือ
แลกเปลีย่ นขอคิดเห็นกับผูบ ริหาร ผูต รวจสอบภายในและผูส อบบัญชี
ในเรื่องที่เกี่ยวของ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

ดร.ถกล นันธิราภากร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร.ถกล
นันธิราภากร
2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทาน
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีการรายงานทางการเงินอยาง
ถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานเปน
ไปตามกฎหมายและขอกําหนดทีเ่ กีย่ วของ พิจารณาคัดเลือกและเสนอ
แตงตัง้ ผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษทั ฯ
ใหมคี วามถูกตอง ครบถวน และมีการปฏิบตั งิ านอยางเปนอิสระ โดยมี
นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบ
งบการเงินประจําป คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจําป
2560 ที่ตรวจสอบโดย บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดย
ไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูบริหารและผูสอบบัญชี
ในเรื่องความถูกตอง ครบถวน การปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และมีการปฏิบตั ติ ามขอกําหนดของสํานัก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญ รวมทัง้ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน
และเชื่อถือได เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบควบคุม
ภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิผล โดย
ไดรับรายงานจากผลการตรวจสอบทุกไตรมาสที่จัดทําโดย
ผูต รวจสอบภายใน จาก บริษทั อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด เพือ่
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จะสงเสริม
ใหบรรลุวตั ถุประสงค ทัง้ ในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน ความเชือ่ ถือไดของรายงานทางการเงินและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ
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3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง
การเปดเผยขอมูลรายการดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
รายการดั ง กล า วเป น รายการที่ ส มเหตุ ส มผล และเป น
ประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการ
เปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวนและเพียงพอ เปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. การสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัทฯ
และข อ ผู ก พั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ไ ว กั บ บุ ค คลภายนอก ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญ
ในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. การพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก เสนอแต ง ตั้ ง และเสนอค า
ตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษทั ใหขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน
ประจําป 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานความเปนอิสระ และความเหมาะสมของ
คาตอบแทนแลว

เห็นควรเสนอแตงตัง้ นายพีระเดช พงษเสถียรศักดิ์ ผูส อบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 4752, นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699, นางสาวสุลลิต
อาดสวาง ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 7517, นางสาว
วันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
6838, นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 9169
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา ในรอบป 2560 บริษทั ฯ มี
ระบบการกํากับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม การ
จัดทํารายงานทางการเงินแสดงขอเท็จจริงในสวนที่เปนสาระสําคัญ
ครบถวน ถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเปดเผย
ขอมูลเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่อยูในระดับที่ยอมรับได และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอกําหนดและขอผูกพันตางๆ และมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยง
กันอยางถูกตอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารไดให
ความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานที่สอดคลองและอยูภายใต
ระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ไมพบรายการผิดพลาดทีม่ สี าระสําคัญ
ที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจอยางตอเนื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เปนไปตามระเบียบ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
ข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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21 รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่อง
ตางๆ ที่สําคัญ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทําให
บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดเปนอยางดี โดยมี นางวรินกาญจน
ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ในระหวางป 2560 คณะกรรมการบริหารไดจัดใหมีการประชุม
รวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ที่สําคัญของบริษัทฯ โดยมีสาระ
สําคัญสรุปไดดังนี้

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
ประธานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการและผูบ ริหารระดับสูง
ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 8 ทาน ดังนี้
1. นางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน ประธานคณะกรรมการบริหาร
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 และผูอ าํ นวยการ
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
ธุรกิจไดอยางตอเนือ่ ง และพรอมกาวสูก ารตอยอดการขยายธุรกิจเพือ่
ความเติบโตอยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริหารไดทําหนาที่ชวย

1. กําหนดแผนและกลยุทธทางธุรกิจพิจารณากําหนดกลยุทธ
และแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละสายธุรกิจเปน
ประจําทุกไตรมาส และไดมีการถายทอดแผนดังกลาวไปสู
ผูบ ริหารและพนักงานทุกระดับในองคกรใหไดทราบเพือ่ นําไป
ปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว
2. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของทุกสาย
ธุรกิจเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหเปนไปตามแผนงาน และ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. พิจารณางบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ
พิจารณาและใหความเห็นชอบตองบประมาณประจําป และ
การลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่ฝายจัดการเสนอ
กอนเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
4. กําหนดนโยบายอัตราคาตอบแทนและโครงสรางเงิน
เดือนของพนักงาน และผูบริหาร พิจารณานโยบายอัตรา
คาตอบแทนและโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน กอนเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการสรรหาวาจางผูบริหารระดับสูง พิจารณา
โครงสรางกรอบอํานาจหนาที่ และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของบริหารระดับสูง กอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริหารมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต รอบคอบ และพรอมที่จะพัฒนาธุรกิจอยาง
เต็มความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย รวมทั้งดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการ
ดําเนินงานทีเ่ ปนไปในลักษณะทีถ่ กู ตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรม
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนําพาองคกรสูความกาวหนา
อยางมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
11. นายวิศิษฏ
วชิรลาภไพฑูรย กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.สุพจน เธียรวุฒิ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ทานผูถือหุน
ในป 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งไดปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยาง
เต็มความสามารถ เพือ่ เปนการสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการ
กํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรใหสามารถบรรลุ
เปาหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว สรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือให
กับนักลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการผูมีความรู ความสามารถ
และประสบการณ ตลอดจนมีความเขาใจการดําเนินธุรกิจ จํานวน
12 ทาน ดังนี้
1. ดร.สุพจน
2. นายวิรัฐ
3. นายวสันต
4. นายธรรมนูญ
5. นายประชา
6. นายรัตนพันธ
7. นายสุชาติ
8. นายนันทวัธน
9. นายสุกิจ
10. นายวิฑูรย

เธียรวุฒิ

ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
สุขชัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นันทขวาง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ตรีเพ็ชร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
พรอมพรชัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
มุขหริวัฒนานนท กรรมการบริหารความเสี่ยง
สุวัฒโนดม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
จีราคม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ลิติกรณ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ทามี
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดทําหนาที่กําหนดและทบทวน
กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร นโยบายและกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งตามบทบาทหนาทีใ่ นกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และให ข  อ เสนอแนะแนวทางในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งให
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ทิศทางกลยุทธการดําเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและ
พัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรม
องคกร โดยมี นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สําหรับในป 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งไดจดั ใหมกี าร
ประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. พิจารณาแผนบริหารความเสีย่ งประจําปทฝี่ า ยบริหารจากทุก
หนวยงานไดทําการประเมินความเสี่ยง
2. จัดระดับความสําคัญของความเสีย่ งพรอมกําหนดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น เพื่อกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง
3. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องทั่วทั้งองคกร
4. ติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง ภายใตนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งที่
กําหนดไวโดยผูต รวจสอบภายในทําการติดตาม และสอบทาน
การบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเห็นวา ในรอบป 2560
บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององคกรใหครอบคลุม
ป จ จั ย เสี่ ย งทุ ก ด า น มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งอย า งต อ เนื่ อ งและ
สอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา เพื่อพิจารณาความเสี่ยง
ที่สําคัญและเรงดวนอยางทันทวงที ซึ่งทําใหเกิดประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสําคัญระดับองคกรอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม
และควบคุมใหอยูในระดับที่ยอมรับได
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รายงานของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนีแ้ สดงฐานะการเงินของ บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนั่ ส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส อบบัญชีตอ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษทั ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูป ระกอบ
วิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดาน
จรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชือ่ วาหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า พเจาไดรบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใชเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งตางๆ ทีม่ นี ยั สําคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงิน
สําหรับงวดปจจุบนั ขาพเจาไดนาํ เรือ่ งเหลานีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ทั้งนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
1) การรับรูรายไดจากการขายและบริการ
ความเสี่ยง
บริษทั มีรายไดจากการขายและบริการซึง่ เกิดจากสวนงานธุรกิจทีส่ าํ คัญ 4 กลุม ผลิตภัณฑ คือผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและงานโครงการ
ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และผลิตภัณฑระบบการพิมพดจิ ทิ ลั สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 จํานวน 1,285.96 ลานบาท ซึ่งแตละกลุมผลิตภัณฑมีขอตกลงและเงื่อนไขการขายและการกําหนดราคาที่แตกตางกัน รวมทั้งรายไดจาก
การใหบริการตามสัญญา โครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ซึ่งมีจํานวน 88.62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.89 ของรายไดจากการขายและบริการ
รวม การประมาณการผลของรายการทีเ่ กีย่ วของกับการใหบริการตามสัญญามีผลกระทบตอรายไดทบี่ ริษทั รับรูใ นงวดซึง่ ตองรับรูต ามขัน้ ความ
สําเร็จของรายการ ณ วันทื่ 31 ธันวาคม 2560
ขาพเจาไดระบุวาความถูกตองและความครบถวนของการรับรูรายไดจากการขายและบริการเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญซึ่งตองให
ความสนใจเปนพิเศษในการตรวจสอบ บริษทั ไดเปดเผยนโยบายการบัญชีทเี่ กีย่ วกับการรับรูร ายไดจากการขายและบริการและรายละเอียดของ
รายไดจากการขายและบริการแยกตามสวนงานดําเนินงาน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.15 และขอ 24 ตามลําดับ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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วิธกี ารตรวจสอบของขาพเจาตอเรีอ่ งดังกลาว ขาพเจาไดทาํ ความเขาใจเกีย่ วกับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วของ
กับการรับรูร ายได สอบทานการออกแบบและการปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในเกีย่ วกับเรือ่ งดังกลาว ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบตั ิ
ตามการควบคุมที่เกี่ยวของกับรายไดจากการขายและบริการและตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบดวย การตรวจสอบขอตกลงและเงื่อนไข
ของสัญญาขายและบริการและตรวจสอบเอกสารประกอบการรับรูรายไดดังกลาว ตรวจสอบรายการรายไดจากการขายและบริการที่เกิดขึ้น
ในระหวางป และชวงใกลวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกับเอกสารประกอบรายการตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี ตรวจสอบโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบและการทดสอบรายละเอียดที่เกี่ยวของกับรายไดจากการขายและบริการ
2) การทดสอบการดอยคาของคาความนิยม
ความเสี่ยง
บริษทั มีคา ความนิยมจํานวน 334.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.96 ของสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ เปนคาความนิยม
ที่เกิดจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ชิลแมทช จํากัด ซึ่งเปนธุรกิจระบบทําความเย็น และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ซึ่งเปนธุรกิจ
ระบบการพิมพดจิ ทิ ลั บริษทั ตองมีการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมประจําป ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ การทดสอบการ
ดอยคานัน้ มีนยั สําคัญตอการตรวจสอบเนือ่ งจากจํานวนเงินดังกลาวเปนจํานวนเงินทีม่ สี าระสําคัญตองบการเงินนอกจากนีข้ นั้ ตอนการทดสอบ
การดอยคาโดยผูบริหารมีความซับซอนและตองใชดุลยพินิจคอนขางมาก อีกทั้งตองอาศัยขอสมมติฐานโดยเฉพาะอยางยิ่ง การประมาณการ
กระแสเงินสดรับและจายในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานอยางตอเนื่องของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด และการใชอัตรา
คิดลดทีเ่ หมาะสมเพือ่ คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดังกลาว ซึง่ สามารถเปลีย่ นแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพการตลาดในอนาคตได
บริษทั ไดเปดเผยเกีย่ วกับคาความนิยมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.10 ซึง่ อธิบายเกีย่ วกับนโยบายการบัญชีและในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 12 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับจํานวนเงินและขอสมมติฐานสําคัญที่ อาจกระทบตอการดอยคาในอนาคตได
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผูสอบบัญชี
วิธกี ารตรวจสอบของขาพเจาตอเรือ่ งดังกลาว ขาพเจาไดพจิ ารณาความสมเหตุสมผลของขอสมมติฐานและวิธกี ารทีผ่ บู ริหารใชในการ
คํานวณประมาณการกระแสเงินสดรับและจายในอนาคตที่คาดวาจะไดรับ โดยการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนซึ่งแสดงถึงการประมาณการ
ที่ดีที่สุดของฝายบริหาร โดยเฉพาะเรื่องการคาดการณการเติบโตของรายไดและกําไรขั้นตนและกําไรจากการดําเนินงานของสวนงานดังกลาว
ขางตน การใชอัตราคิดลดที่เหมาะสมเพี่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต รวมทั้งการทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับ นอกจากนี้
ขาพเจาไดใหความสําคัญกับความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับขอสมมติฐานซึง่ สงผลกระทบตอผลการทดสอบการดอยคาทีอ่ อ นไหว
มากที่สุด และมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญที่สุดตอการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยม

เรื่องอื่น
งบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบ
เทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560

ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวารายงานประจําป จะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระ
สําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือปรากฏวา ขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม
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เมือ่ ขาพเจาไดอา นรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวา มีการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองสือ่ สาร
เรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล เพื่อใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดในการจัดทํางบการเงิน ผูบ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง
เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ขาพเจาอยูด ว ย ความเชือ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญทีม่ อี ยูไ ดเสมอไปขอมูลทีขี่ ดั ตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมือ่ คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูรวมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลทีไ่ มตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
•

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

•

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยาง
มีนัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระ
สําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ
หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจ
เปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
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• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
ขาพเจาไดสอื่ สารกับผูม หี นาทีใ่ นการกํากับดูแลในเรือ่ งตางๆ ทีส่ าํ คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ดวางแผน
ไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการ
ตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคาํ รับรองแกผมู หี นาทีใ่ นการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบตั ติ ามขอกําหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วของกับความเปนอิสระและ
ไดสอื่ สารกับผูม หี นาทีใ่ นการกํากับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ขาพเจาเชือ่ วามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณา
วากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับผูม หี นาทีใ่ นการกํากับดูแล ขาพเจาไดพจิ ารณาเรือ่ งตางๆ ทีม่ นี ยั สําคัญมากทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปจจุบนั และกําหนดเปนเรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรือ่ งเหลานีใ้ นรายงานของผูส อบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมให
เปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงาน
ของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์

(นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561
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24 งบการเงิน
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย
พันบาท
หมายเหตุ
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนทั่วไป
ลูกหนี้ระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน
ที่ดิน และอุปกรณ
คาความนิยม
ความสัมพันธกับลูกคา
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

2559

6
7
8

41,956
199,119
274,841

35,866
265,179
291,317

9

8,783
11,877
291,266
910
828,752

10,017
7,140
237,566
750
847,835

242
10,473
150,468
334,672
88,082
27,301
17,352
628,590
1,457,342

242
10,044
41,565
334,672
102,983
26,749
15,761
532,016
1,379,851

10

9
11
12
13
14
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
พันบาท
หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

2559

16

174,475
17,474
5,817
197,766

176,566
12,873
168
4,641
194,248

15
17

13,455
14,898
16,547
44,900
242,666

18,957
13,910
15,097
47,964
242,212
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
พันบาท
หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 584,500,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 584,500,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

19

20

21

2560

2559

292,250

292,250

292,250
776,416

292,250
776,416

20,351
125,659
1,214,676
1,457,342

13,867
55,106
1,137,639
1,379,851
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

พันบาท
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
ตนทุนการใหบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

27

2560

2559

1,153,919
132,046
14,736
1,300,701

571,469
74,048
17,206
662,723

788,388
116,652
89,369
145,157
1
1,139,567
161,134
31,455
129,679

422,443
65,169
36,618
87,749
21
612,000
50,723
10,192
40,531

(37)
(37)
129,642

4,951
4,951
45,482

0.22
584,500,000

0.11
371,201,370
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
พันบาท
ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน
สามัญ

175,000
117,250
-

218,306
558,110
-

11,841
2,026
-

46,650
( 2,026)
( 35,000)

451,797
117,250
558,110
( 35,000)

292,250
-

776,416
-

13,867
6,484
-

40,531
4,951
55,106
( 6,484)
( 52,605)

40,531
4,951
1,137,639
( 52,605)

292,250

776,416

( 37)
20,351

129,679
( 37)
125,659

129,679

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มทุนหุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
จายเงินปนผล
22
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรสําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
จายเงินปนผล
22
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
จัดสรรแลว ทุนสํารอง ยังไมไดจัดสรร
ตามกฏหมาย

รวมสวน
ของผูถือหุน

1,214,676
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :
หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายความสัมพันธกับลูกคา
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนชั่วคราว
รายไดดอกเบี้ยรับ
รายไดเงินปนผล
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

2559

129,679

40,531

(1,125)
16,030
14,901
(1,566)
351
119
(7,998)
5,349
(99)
(793)
2,843
1
31,455

2,488
5,795
1,325
8,370
227
(374)
( 2,067)
(7,164)
(104)
(395)
1,200
21
10,192

189,147

60,045

17,602
805
(4,737)

(24,257)
(456)
5,902
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
พันบาท
2560
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ประมาณหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับโอนจากการรวมธุรกิจ
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจายซื้อที่ดิน และอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

(56,604)
(160)
(1,591)

(14,577)
795
5,447
(503)

(5,535)
(168)
1,176
(1,901)
1,450
139,484
(1)
(32,347)
107,136

(2,282)
80
(4,634)
(535)
575
25,600
(21)
(8,189)
17,390

68,709
(117,264)
581
(1,359)
99
793
(48,441)

40,166
727
(1,638)
291
(6,359)
104
395
33,686
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
พันบาท
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :
รายการที่ไมใชเงินสด
หนี้สินจากการซื้อสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน
สวนที่บันทึกเปนหนี้สินจากการซื้อสินทรัพยถาวรและ
สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันตนป
โอนสินคาไปเปนสินทรัพยถาวร
งานระหวางทําโอนเปนสินทรัพยจากการรวมธุรกิจ
บวก ซื้อสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน
หัก เงินสดจาย
สวนที่บันทึกเปนหนี้สินจากการซื้อสินทรัพยถาวรและ
สินทรัพยไมมีตัวตน ณ สิ้นป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

(52,605)
(52,605)
6,090
35,866
41,956

(8,394)
(35,000)
(43,394)
7,682
28,184
35,866

670
(6,019)
128,017
(118,623)

(167)
(867)
8,361
(7,997)

4,045

(670)
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25 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ขอมูลทั่วไป
(ก)

ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท
บริษัทไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 บริษัทแปร
สภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
บริษัทมีที่อยูสํานักงานใหญ ดังนี้
ตัง้ อยูเ ลขที่ 19/20-22 ซอยศูนยวจิ ยั 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
งบการเงินนีจ้ ดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยไดถอื ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการไดทําขึ้นตามแบบกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงินสําหรับบริษัท
มหาชนจํากัด ที่กาํ หนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว

2.2 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม ซึง่ มีผลบังคับใชตงั้ แตรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังตอไปนี้
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่อง สินคาคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง ภาษีเงินได
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เรื่อง สัญญาเชา
เรื่อง รายได
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมือ่ ออกจากงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง กําไรตอหุน
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
เรือ่ ง ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพยทอี่ าจเกิดขึน้
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เรื่อง เกษตรกรรม
เรื่อง การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
เรือ่ ง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครือ่ งมือทางการเงิน
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญาประกันภัย
เรือ่ ง สินทรัพยไมหมุนเวียนทีถ่ อื ไวเพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การรวมการงาน
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถือหุน
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม
เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2559) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา
เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
เรือ่ ง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุน
ขัน้ ตํา่ และปฏิสมั พันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
เรื่อง การจายสินทรัพยทีไมใชเงินสดใหเจาของ
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ
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ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินการตีความมาตรฐานการบัญชีและ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การรวมธุรกิจ
บริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ ยกเวนในกรณีที่เปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
บริษทั มีอาํ นาจการควบคุมเมือ่ บริษทั (1) มีอาํ นาจเหนือผูไ ดรบั การลงทุน (2) มีโอกาสเปดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวของกับผูไดรับการลงทุน และ (3) มีความสามารถในการใชอํานาจเหนือผูไดรับการลงทุนทําใหเกิดผลกระทบตอจํานวน
เงินผลตอบแทนของผูลงทุน
เมื่อมีเงือ่ นไขหรือสถานการณบงชี้วา อํานาจการควบคุมขอใดขอหนึง่ ขางตนเปลี่ยนแปลงไปบริษัทจะทําการพิจารณาอํานาจ
การควบคุมกิจการที่ถูกควบคุมใหม
คาความนิยม ถูกวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซึ่งรวมถึงการรับรูจํานวนสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ หักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลคา ณ วัน
ที่ซื้อ
สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให ตองวัดดวยมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยทโี่ อนไป หนีส้ นิ ทีบ่ ริษทั กอขึน้ เพือ่ จายชําระใหแกเจาของเดิม และ
สวนไดเสียในสวนของเจาของทีอ่ อกโดยบริษทั ทัง้ นีส้ งิ่ ตอบแทนทีโ่ อนใหยงั รวมถึงมูลคายุตธิ รรมของหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และมูลคาของ
โครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ออกแทนโครงการของผูถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจาก
เหตุการณในอดีต และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
บริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากผูถูกซื้อ
ตนทุนทีเ่ กีย่ วของกับการซือ้ ของบริษทั ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เปนผลมาจากการรวมธุรกิจ เชน คาทีป่ รึกษากฎหมาย คาธรรมเนียมวิชาชีพ
และคาที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น

3.2 เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกรับรูเปนกําไรขาดทุนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพยและหนีส้ นิ ทีไ่ มเปนตัวเงินซึง่ เกิดจากรายการบัญชีทเี่ ปนเงินตราตางประเทศซึง่ บันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม แปลงคา
เปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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3.3 เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ
เครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ปนตราสารอนุพนั ธไดถกู นํามาใชเพือ่ จัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราตางประเทศ อัตราดอกเบีย้ และความเสีย่ งของราคาสินคาทีเ่ กิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน
บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Foreign Exchange Contracts) ในการบริหารความเสี่ยง
ของสินทรัพยและหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ โดยไดเปดเผยรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
เครื่องมือทางการเงินไวแลวในหมายเหตุขอ 30
กําไรขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาซึง่ ใชเพือ่ ปองกันความเสีย่ งของสินทรัพยและหนีส้ นิ โดย
มิไดใชการบัญชีเพื่อปองกันความเสี่ยงรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จํานวนเงินที่ตองจายและจํานวนเงินที่จะไดรับตามสัญญาดังกลาวแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะการเงิน และรวมอยูใน
รายการสินทรัพยหรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา

3.4 การบัญชีการปองกันความเสี่ยง
การบัญชีการปองกันความเสี่ยงจากมูลคายุติธรรม
ในกรณีที่เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธถูกใชในการปองกันความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพย หนี้สิน หรือขอผูกมัดที่ยังไมมีการรับรู กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาตามมูลคายุติธรรมหรือองคประกอบที่เปนเงินตรา
ตางประเทศของเครื่องมือทางการเงินที่ใชปองกันความเสี่ยงถูกบันทึกเปนคาใชจายหรือรายไดในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น รายการที่ไดรับการปองกันความเสี่ยงวัดราคาตามมูลคายุติธรรมเพื่อใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่มีการปองกัน
บริษัทจะหยุดใชการบัญชีปองกันความเสี่ยงเมื่อบริษัทยกเลิกการปองกันความเสี่ยง เครื่องมือปองกันความเสี่ยงหมดอายุ
ถูกขาย ถูกเพิกถอน หรือใชสิทธิ หรือไมเขาเงื่อนไขการบัญชีปองกันความเสี่ยง เมื่อคาดวารายการในอนาคตจะไมเกิดขึ้นแลว กําไร
หรือขาดทุนสะสมซึ่งเคยรับรูในสวนของผูถือหุนจะถูกรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนทันทีในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวยเงินสด เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่ถึงกําหนดจายในระยะเวลาสามเดือน
หรือนอยกวา โดยไมรวมเงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง

3.6 เงินลงทุนชั่วคราว
ตราสารทุนซึง่ เปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึง่ ถือไวเพือ่ คาแสดงในราคายุตธิ รรมกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพยไดบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ราคาทุนของหลักทรัพยที่จําหนายระหวางป ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
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3.7 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไป
พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายจากบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ

3.8 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา
ตนทุนสินคาคงเหลือคํานวณโดยใชวธิ ถี วั เฉลีย่ ถวงนํา้ หนัก ประกอบดวยราคาทุนทีซ่ อื้ ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอืน่ เพือ่
ใหสนิ คาอยูใ นสถานทีแ่ ละสภาพปจจุบนั ในกรณีของสินคาสําเร็จรูป ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุย การผลิตอยางเหมาะสม
โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตปกติ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย
บริษัทตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน

3.9 ที่ดิน และอุปกรณ
การรับรูและการวัดมูลคา
อุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการกอสรางเอง
รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูใน
สภาพที่พรอมจะใชงานไดตามวัตถุประสงคเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ
สวนประกอบของอาคาร และอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละสวนประกอบที่มีนัย
สําคัญแยกตางหากจากกันกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ คือผลตางระหวางสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ดรบั จาก
การจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ โดยรับรูส ทุ ธิเปนรายไดอนื่ หรือคาใชจา ยอืน่ ในงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลีย่ นแทนสวนประกอบจะรับรูเ ปนสวนหนึง่ ของมูลคาตามบัญชีของรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ ถามีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นได
อยางนาเชือ่ ถือ ชิน้ สวนทีถ่ กู เปลีย่ นแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี ตนทุนทีเ่ กิดขึน้ ในการซอมอุปกรณทเี่ กิดขึน้ เปนประจํา
จะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเกิดขึ้น
คาเสื่อมราคา
คาเสือ่ มราคาคํานวณจากมูลคาเสือ่ มสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ ซึง่ ประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือตนทุน
ในการเปลีย่ นแทนอืน่ หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพยคา เสือ่ มราคาบันทึกเปนคาใชจา ยในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้
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เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต

จํานวนป
5
5
5-7
5

คาเสือ่ มราคารวมอยูใ นการคํานวณผลการดําเนินงาน และไมมกี ารคิดคาเสือ่ มราคาสําหรับทีด่ นิ และสินทรัพยระหวางกอสราง
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบปบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.10 คาความนิยม
คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทรับรูในสินทรัพยไมมีตัวตน การรับรูมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยม ไดอธิบาย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลังจากการรับรูเ มือ่ เริม่ แรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธรี าคาทุนหักขาดทุนจากการ
ดอยคา บริษทั ทําการประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนประจําทุกป โดยไมคาํ นึงถึงวาจะมีขอ บงชีข้ องการดอยคาเกิดขึน้ หรือไม

3.11 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่บริษัทซื้อมา และมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการ
ดอยคา (ถามี)
คาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายรับรูเ ปนคาใชจา ยในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ โดยวิธเี สนตรงตลอดเกณฑอายุการใหประโยชน
โดยประมาณของสินทรัพย ซึง่ ไมรวมคาความนิยม โดยเริมตัดจําหนายสินทรัพยไมมตี วั ตนเมือ่ สินทรัพยนนั้ พรอมทีจ่ ะใหประโยชน ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship)

จํานวนป
5 - 10
7

วิธกี ารตัดจําหนายระยะเวลาทีค่ าดวาจะไดรบั ประโยชน และมูลคาคงเหลือจะไดรบั การทบทวนทุกสิน้ รอบปบญ
ั ชีและปรับปรุง
ตามความเหมาะสม

3.12 การดอยคาของสินทรัพย
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษทั ไดรบั การทบทวน ณ ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานวามีขอ บงชีเ้ รือ่ งการดอยคาหรือไม ใน
กรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับคาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคา บริษัททําการ
ประเมินการดอยคาเปนประจําทุกป
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเ มือ่ มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยทกี่ อ ใหเกิดเงินสดสูงกวา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เวนแตเมื่อ
มีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา
ตอมา ในกรณีนี้จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชของ
สินทรัพยแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะ
คิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตาม
เวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่นใหพิจารณามูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย
การกลับรายการดอยคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมือ่ มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนเพิม่ ขึน้ ในภายหลัง และการ
เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมกี ารปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทไ่ี มใชสนิ ทรัพย
ทางการเงินอืน่ ๆ ทีเ่ คยรับรูใ นงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันทีท่ อี่ อกรายงานวามีขอ บงชีเ้ รือ่ งการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคา
จะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูก
กลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือน
หนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน

3.13 สัญญาเชา
สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาระยะยาวเพือ่ เชาสินทรัพยโดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูก บั ผูใ หเชาจะจัดเปน
สัญญาเชาดําเนินงาน เงินทีต่ อ งจายภายใตสญ
ั ญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ดรบั จากผูใ หเชา) จะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหกับผูใหเชาจะบันทึก
เปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาซึง่ บริษทั ไดรบั โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพยยกเวนกรรมสิทธิท์ างกฎหมาย
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพยที่เชาในมูลคายุติธรรม ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาการเงินพรอมกับภาระหนี้สินที่จะ
ตองจาย คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ดอกเบี้ยหรือ
คาใชจายทางการเงินและคาเสื่อมราคารับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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3.14 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้น
บริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
ผลประโยชนหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
บริษัทดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพยของ
กองทุนแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนักงานและบริษัท เงินจาย
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ
ผลประโยชนหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
หนีส้ นิ ผลประโยชนพนักงานสวนทีเ่ ปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจา ยตลอดอายุการทํางานของพนักงาน
โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตทีพ่ นักงานจะไดรบั จากการทํางานใหกบั บริษทั ตลอดระยะเวลาทํางานถึงปทเี่ กษียณ
อายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการหนี้สินดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method)
เมื่อผลประโยชนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลง สวนของผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับการทํางานใหกับบริษัทในอดีต
ของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีเสนตรงตลอดอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่ง
ผลประโยชนไดมีการจายจริง
เมือ่ ขอสมมติทใี่ ชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปลีย่ นแปลง บริษทั รับรูผ ลกําไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจํานวน

3.15 รายได
3.15.1 การขายสินคา
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
รายไดจากการขายรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือ
บริหารสินคาทีข่ ายไปแลวนัน้ หรือมีความไมแนนอนทีม่ นี ยั สําคัญในการไดรบั ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา
หรือใหบริการนั้น ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปได
คอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา
3.15.2 รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการแกลูกคา
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3.15.3 รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
รายไดตามสัญญาบริการประกอบดวยจํานวนเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไวในสัญญาบวกจํานวนที่เกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกรองคาเสียหาย หรือการจายเงินเพื่อจูงใจหากมีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่จะกอใหเกิดรายไดและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ เมื่อสามารถประมาณผลของงาน
บริการตามสัญญาไดอยางนาเชือ่ ถือ รายไดและตนทุนบริการตามสัญญาจะถูกรับรูใ นงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นตามสัดสวนของขั้นความสําเร็จของงานบริการ
ขั้นความสําเร็จของงานตามสัญญาประมาณโดยอางอิงกับอัตราสวนของตนทุนบริการที่เกิดขึ้นของงานที่ทํา
เสร็จจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนบริการทั้งสิ้น
หากไมสามารถประมาณผลของงานบริการตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ รายไดตามสัญญาบริการจะถูกรับรู
ไดไมเกินกวาตนทุนบริการตามสัญญาที่เกิดขึ้นและมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับตนทุนนั้นคืน
เมือ่ มีความเปนไปไดคอ นขางแนทตี่ น ทุนบริการทัง้ สิน้ จะสูงกวารายไดตามสัญญาบริการทัง้ สิน้ จะรับรูผ ลขาดทุน
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานบริการตามสัญญาในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สวนงานทีแ่ ลวเสร็จทีย่ งั มิไดสง มอบ และยังมิไดออกใบแจงหนีเ้ รียกเก็บจากลูกคาแสดงเปนมูลคางานทีท่ าํ เสร็จ
แตยังไมเรียกเก็บ
3.15.4 รายไดคาเชา
รายไดคาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีเสนตรง
ตลอดอายุสญ
ั ญาเชา คาใชจา ยเริม่ แรกทีเ่ กิดขึน้ เปนการเฉพาะเพือ่ ใหเกิดสัญญาเชาเปนสวนหนึง่ ของคาเชาทัง้ สิน้ ตาม
สัญญาคาเชาที่
อาจเกิดขึ้นรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งคาเชานั้นเกิดขึ้น
3.15.5 ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น
ดอกเบีย้ รับบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทน
ที่แทจริง
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง

3.16 คาใชจาย
คาใชจายรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามเกณฑคงคาง

3.17 ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบีย้ จายของเงินกูย มื และสิง่ ตอบแทนทีค่ าดวาจะตองจายตนทุนการกูย มื ทีไ่ มไดเกีย่ วกับการ
ไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยทเี่ ขาเงือ่ นไขรับรูใ นงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ โดยใชวธิ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ทจริง

3.18 คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจ จุบนั และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรบั รูเ ปนรายไดหรือคาใชจา ยในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของในการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
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ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตองเสียภาษี
โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชัว่ คราวทีเ่ กิดขึน้ ระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคาฐานภาษีของ
สินทรัพยและหนี้สิน ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวตอไปนี้ การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก
การรับรูส นิ ทรัพยหรือหนีส้ นิ ในครัง้ แรกซึง่ เปนรายการทีไ่ มใชการรวมธุรกิจและรายการนัน้ ไมมผี ลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือ
ทางภาษี และผลแตกตางที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการ
ในอนาคตอันใกล
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตรา
ภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณทาง
ภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิม่ ขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ บริษัทเชื่อวาไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอ
สําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และ
จากประสบการณในอดีต การประเมินนี้ อยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติฐานและอาจเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆ อาจทําใหบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การ
เปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงาน
จัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะ
จายชําระหนีส้ นิ และสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบนั ดวยยอดสุทธิหรือตัง้ ใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนีส้ นิ ในเวลาเดียวกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน
เพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาวสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง

3.19 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับป ที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางป และกําไรตอหุนปรับลดคํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่รวมสมมติฐานวาหุน
สามัญเทียบเทาปรับลดไดถูกแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด

3.20 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมเปนราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย หรือจะจายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวาง
ผูร ว มตลาด ณ วันทีว่ ดั มูลคา ไมวา ราคานัน้ จะสามารถสังเกตไดโดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลคา ในการประมาณ
มูลคายุติธรรมของรายการสินทรัพยหรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้นซึ่งผูรวม
ตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสินทรัพยหรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลคา โดยการวัดมูลคายุติธรรมและ/หรือการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงินนีใ้ ชตามเกณฑตามทีก่ ลาว ยกเวนการจายโดยใชหนุ เปนเกณฑภายใตขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) รายการเชาภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) และการวัดมูลคาทีม่ ลี กั ษณะ
คลายคลึงกับมูลคายุติธรรม แตไมใชมูลคายุติธรรม เชน มูลคาสุทธิที่จะไดรับในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) หรือ
มูลคาจากการใชในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
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นอกจากนี้ การวัดมูลคายุติธรรมไดจัดลําดับชั้นเปนระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบงตามลําดับขั้นของขอมูลที่
สามารถสังเกตได และตามลําดับความสําคัญของขอมูลที่ใชวัดมูลคายุติธรรม ซึ่งมีดังตอไปนี้
• ระดับที่ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพย หรือหนี้สินอยางเดียวกันและ
กิจการสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
• ระดับที่ 2 เปนขอมูลอืน่ ทีส่ งั เกตไดไมวา โดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพยนนั้ หรือหนีส้ นิ นัน้ นอกเหนือจากราคา
เสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
• ระดับที่ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น

3.21 ประมาณการทางบัญชีและแหลงขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการ
(1)

การใชดุลยพินิจของผูบริหารที่สําคัญในการใชนโยบายการบัญชี

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารของบริษัทตองอาศัยดุลยพินิจหลาย
ประการ ในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งขอสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอการแสดงจํานวน
สินทรัพย หนีส้ นิ และการเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับสินทรัพยและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ณ สิน้ รอบระยะเวลารายงานรวมทัง้ การแสดง
รายได และคาใชจา ยของงวดบัญชี ถึงแมวา การประมาณการของผูบ ริหาร ไดพจิ ารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ
ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น
การใชดุลยพินิจที่สําคัญในการใชนโยบายการบัญชีมีดังตอไปนี้
การดอยคา
ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของบริษัทจะมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินวามีขอบงชี้เรื่องการ
ดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้ จะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
ประมาณการตนทุนโครงการบริการรับเหมาติดตั้ง
บริษทั ประมาณการตนทุนการรับเหมาติดตัง้ ของแตละโครงการจากรายละเอียดของแบบการติดตัง้ และนํามาคํานวณ
จํานวนและมูลคาวัสดุที่ตองใชในโครงการดังกลาว รวมถึงคาแรงคาใชจายอื่นๆ ที่ตองใชในการใหบริการรับเหมาติดตั้ง
จนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโนมของการเปลีย่ นแปลงราคาวัสดุ คาแรง และคาใชจา ยอืน่ ๆ บริษทั จะทําการทบทวน
ประมาณการตนทุนอยางสมํ่าเสมอ และทุกคราวที่ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการตนทุนอยางเปนสาระสําคัญ
ประมาณการผลขาดทุนสําหรับโครงการบริการรับเหมาติดตั้ง
ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการบริการรับเหมาติดตั้งแตละ
โครงการจากประมาณการตนทุนทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากความคืบหนาของการติดตัง้ ตนทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ คาแรง และสภาวการณปจจุบัน
ประมาณการคาปรับจากการสงมอบงานลาชา
บริษัทประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการถูกเรียกคาเสียหายจากการสงมอบโครงการลาชา ซึ่งฝายบริหารไดใช
ดุลยพินจิ ในการประมาณการคาปรับตามสัญญาและคํานึงถึงระยะเวลาการทํางานลาชาทีเ่ กิดขึน้ โดยบริษทั ไดบนั ทึกประมาณ
การคาปรับจากการสงมอบงานลาชาไวในงบการเงินแลว อยางไรก็ตามผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกตางไปจากทีไ่ ดประมาณการไว
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การจัดประเภทสัญญาเชา
ในการพิจารณาจัดประเภทสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงินผูบริหารของบริษัท ไดใช
ดุลยพินจิ ในการประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาวาบริษทั ไดโอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลตอบแทน
ในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่ใชในการคํานวณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยโดยมีขอ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงอัตราคิดลด การเปลีย่ นแปลงของขอสมมติฐานเหลานีจ้ ะสงผลกระทบตอมูลคา
ของภาระผูกพันดังกลาว
บริษัทไดพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแตละป ซึ่งไดแกอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใชในการกําหนดมูลคาปจจุบัน
ของประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะตองจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสม
บริษทั พิจารณาใชอตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ เปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีต่ อ งจายชําระผลประโยชน
และมีอายุครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองจายชําระภาระผูกพันที่เกี่ยวของ ขอมูลเพิ่มเติมไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 17
(2)

แหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการ
การวัดมูลคายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลคา

สินทรัพยและหนี้สินบางรายการของบริษัทวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมเพื่อวัตถุประสงคในการรายงานทางการเงิน
บริษทั ใชขอ มูลในตลาดทีส่ ามารถสังเกตไดในการประมาณมูลคายุตธิ รรมของรายการสินทรัพยหรือหนีส้ นิ กรณีทขี่ อ มูลระดับ
1 ไมสามารถหาได บริษัทไดวาจางผูประเมินมูลคาภายนอกที่ไดรับการรับรองมาเปนผูประเมินมูลคา เพื่อกําหนดเทคนิคการ
ประเมินมูลคาที่เหมาะสมรวมทั้งขอมูลที่จะตองใช
ขอมูลเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลที่ใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินรายการ
ตางๆ ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29
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4. การซื้อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 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 โดยมูลคาหุน ทีใ่ ชในการแลกเปลีย่ นตามมูลคายุตธิ รรมเทากับ 2.88 บาทตอหุน ซึง่ คิดเปนทุนหุน สามัญทีอ่ อกและชําระแลวจํานวน
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 วันที่ซื้อธุรกิจ ประกอบดวยรายการตอไปนี้
พันบาท
บริษัท ชิลแมทช จํากัด บริษัท คิว ทู เอสจํากัด
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
เงินลงทุนทั่วไป
ลูกหนี้ระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน
อุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
ความสัมพันธกับลูกคา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
(หัก) หนี้สิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดสุทธิ
สิ่งตอบแทนในการซื้อโดยการแลกหุน (รายการที่ไมใชเงินสด)
คาความนิยม

รวม

31,326
76,867
66,612
723
242
9,167
7,943
75,364
1,657
2,485

8,840
69,457
9,612
50,600
650
4,167
9,993
19,286
7,801
28,943
1,682
7,046

40,166
146,324
9,612
117,212
1,373
4,167
242
9,993
28,453
15,744
104,307
3,339
9,531

(45,510)
(2,541)
(4,008)
(1,839)
(4,858)
(16,584)
197,046
397,112
200,066

(8,394)
(37,313)
(5,776)
(3,508)
(7,011)
(4,735)
(7,698)
143,642
278,248
134,606

(8,394)
(82,823)
(8,317)
(7,516)
(8,850)
(9,593)
(24,282)
340,688
675,360
334,672
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5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษทั มีรายการบัญชีสว นหนึง่ กับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน ซึง่ บุคคลหรือกิจการเหลานี้ เกีย่ วของกันโดยการถือหุน และ/
หรือมีผบู ริหารรวมกัน หรือเปนสมาชิกในครอบครัวทีใ่ กลชดิ รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกันทีม่ สี าระสําคัญทีร่ วมไวใน
งบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด
รองรับลักษณะของความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ

ชื่อบริษัท/บุคคล

ประเทศ/สัญชาติ

ความสัมพันธ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด *
(จดทะเบียนเลิกกิจการในป 2559)
บริษัท ชิลแมทช จํากัด *
(จดทะเบียนเลิกกิจการในป 2559)
นายเจน ชาญณรงค
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
ผูบริหารสําคัญ

ไทย
ไทย

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย

กรรมการและ/หรือผูถือหุนรวมกัน
ผูถือหุนใหญ

ไทย

บริษัทยอย

ผูถือหุนใหญ

ไทย
ไทย
ไทย

บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

ผูถือหุนและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
ผูถือหุนและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
บุคคลที่มีอํานาจและรับผิดชอบในการบริหารงาน

* เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริษทั ไดทาํ สัญญาเพือ่ รับโอนกิจการของทัง้ 2 บริษทั ซึง่ เปนบริษทั ยอยภายใตกระบวนการโอนกิจการ
ทั้งหมด (ดูหมายเหตุขอ 4)
หลักเกณฑในการเรียกเก็บรายไดและคาใชจายระหวางกัน
นโยบายการกําหนดราคา
ซื้อสินคา
ซื้อขายอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
รายไดอื่น
คาเชาและคาบริการ
คาตอบแทนผูบริหาร

ตามราคาตลาด
ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
ตามที่ไดรับอนุมัติโดยกรรมการและ/หรือผูถือหุน

สัญญาที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทไดทําสัญญาเชาอาคารสํานักงาน ดังตอไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผูใหเชา
สัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน
สัญญาเชาพื้นที่คลังสินคา

คุณเจน ชาญณรงค
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
คุณสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

ระยะเวลา
3 ป
3 ป
3 ป

คาเชาตอเดือน (บาท)
53,100
498,996
280,900
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
พันบาท
2560
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

2559

2,360

3,820

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได ดังนี้
พันบาท
2560
ซื้อสินคา
บริษัท ชิลแมทช จํากัด
รายไดอื่น
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
บริษัท ชิลแมทช จํากัด
คาเชาและบริการสํานักงาน
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
นายเจน ชาญณรงค
คาเชาคลังสินคา
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ
กรรมการ
ผูบริหารสําคัญ
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน

2559
-

4

-

2,681
1,155
3,836

5,988
637
6,625

5,469
451
5,920

3,371

-

3,190

3,051

12,255
442
15,887

8,162
311
11,524

คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกผูบริหารของบริษัท ประกอบดวยคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน และ
ผลประโยชนที่เกี่ยวของ รวมไปถึงผลประโยชนตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ ผูบริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กําหนดตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดแก กรรมการผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
พันบาท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากระหวางทาง
เงินฝากกองทุน
รวม

• บัญชีกระแสรายวัน
• บัญชีออมทรัพย

2560

2559

150
4,117
37,689
41,956

152
10,459
21,591
2,668
996
35,866

7. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดวย
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
- เงินลงทุนในหนวยลงทุน
- เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุน
รวม

ราคาทุน

กําไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น
จากการปรับมูลคา
ของเงินลงทุน

มูลคายุติธรรม

197,304
6
(6)
197,304

1,815
1,815

199,119
6
(6)
199,119

พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
• เงินลงทุนในหนวยลงทุน
• เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุน
รวม

ราคาทุน

กําไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น
จากการปรับมูลคา
ของเงินลงทุน

มูลคายุติธรรม

225,540
32,481
(6)
258,015

6,316
848
7,164

231,856
33,329
(6)
265,179
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8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ประกอบดวย
พันบาท
2560
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
เงินประกันผลงานคางรับ
เงินมัดจําคาสินคา
คาใชจายจายลวงหนา
รายไดคางรับ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

2559

262,887
(4,290)
258,597

259,332
(5,415)
253,917

2,360
225
9,150
1,452
2,863
194
16,244
274,841

3,820
3,217
9,678
17,369
2,782
534
37,400
291,317

ลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้

พันบาท
2560

ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน
มากกวา 3 ถึง 6 เดือน
มากกวา 6 ถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
หัก คาเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

2559

184,348

162,303

69,660
4,120
1,065
3,694
262,887
(4,290)
258,597

88,461
560
1,792
6,216
259,332
(5,415)
253,917
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9. ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน ประกอบดวย
พันบาท
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - อุปกรณการพิมพ
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้ระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน

2560

2559

19,256
(8,783)
10,473

20,061
(10,017)
10,044

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้จะตองชําระและมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้จะตองชําระสําหรับสัญญาเชาการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
พันบาท
2560
จํานวนเงิน มูลคาปจจุบัน
ขั้นตําที่ลูก
ของจํานวน
หนี้
เงินขั้นตํ่า
จะตองชําระ
ที่ลูกหนี้
จะตองชําระ
ระยะเวลาการรับชําระ
ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
หัก รายไดดอกเบี้ยทางการเงินรอการรับรู

12,280
14,852
27,132
(7,876)
19,256

8,783
10,473
19,256
19,256

2559
จํานวนเงิน มูลคาปจจุบัน
ขั้นตําที่ลูก
ของจํานวน
หนี้
เงินขั้นตํ่า
จะตองชําระ
ที่ลูกหนี้
จะตองชําระ
13,756
15,049
28,805
(8,744)
20,061

10,017
10,044
20,061
20,061

10. สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ประกอบดวย

สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ

พันบาท
2560

2559

242,933
61,746
304,679
(13,413)
291,266

211,587
40,958
252,545
(14,979)
237,566

มูลคาสินคาคงเหลือทีป่ รับลดลงและรับรูเ ปนตนทุนขายสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจาํ นวน 4.70 ลาน
บาท และ 2.76 ลานบาท ตามลําดับ
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11. ที่ดิน และอุปกรณ
ที่ดิน และอุปกรณ ประกอบดวย

ราคาทุน
ที่ดิน
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต
รวม
ที่ดินและอุปกรณ-สุทธิ

พันบาท
ยอดตาม
บัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเขา/
โอนออก

ยอดตาม
บัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

3,427
23,809
27,551
34,645
89,432

114,950
244
1,616
829
6,033
123,672

(19)
(512)
(2,250)
(3,846)
(6,627)

35
(152)
(117)

114,950
3,687
24,913
26,130
36,680
206,360

(1,987)
(9,796)
(13,504)
(22,580)
(47,867)
41,565

(598)
(4,522)
(2,294)
(4,872)
(12,286)

11
463
1,401
2,244
4,119

(16)
158
142

(2,590)
(13,855)
(14,397)
(25,050)
(55,892)
150,468

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

พันบาท

ราคาทุน
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต
สินทรัพยระหวางสราง
รวม

ยอดตาม
บัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

เพิ่มขึ้น

ไดมาจาก
การรวมธุรกิจ

ลดลง

ยอดตาม
บัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

1,192
10,354
12,691
3,929
28,166

63
2,060
18
628
2,769

2,177
11,458
15,633
30,116
868
60,252

(5)
(63)
(791)
(28)
(868)
(1,755)

3,427
23,809
27,551
34,645
89,432

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป
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พันบาท
ยอดตาม
บัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
คาเสื่อมราคาสะสม
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต
รวม
อุปกรณสุทธิ

(746)
(3,622)
(4,221)
(3,355)
(11,944)
16,222

ยอดตาม
บัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป
เพิ่มขึ้น

ไดมาจาก
การรวมธุรกิจ

(251)
(2,238)
(1,228)
(609)
(4,326)

(995)
(3,991)
(8,183)
(18,630)
(31,799)

ลดลง

5
55
128
14
202

(1,987)
(9,796)
(13,504)
(22,580)
(47,867)
41,565

พันบาท
คาเสื่อมราคาสําหรับป
รวม

- ตนทุนขาย
- คาใชจายในการขายและบริหาร

2560

2559

4,502
7,784
12,286

1,195
3,131
4,326

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีอุปกรณที่คิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคาแลว แตยังคงใชงานอยูมีราคาทุนรวมเปน
จํานวน 24.30 ลานบาท และ 23.31 ลานบาท ตามลําดับ
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ทีป่ ระชุมกรรมการไดมีมติเปนเอกฉันท
อนุมัติใหซื้อที่ดินขนาด 5 - 0 - 90 ไร เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 114.95 ลานบาท ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลดอกไม (สําโรงฝงเหนือ) อําเภอประเวศ
(พระโขนง) กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินคาแบบรวมศูนย และไดโอนกรรมสิทธิ์ท่ีสํานักงาน
ที่ดินแลว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

12. คาความนิยม
เมื่อวันที่ 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
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไดมีการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมซึ่งเกิดจากการเขาซื้อและ
รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด
และปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (Cash Generating Unit (�CGU�)) ประกอบดวย หนวยของผลิตภัณฑระบบ
ทําความเย็น และระบบการพิมพดจิ ทิ ลั โดยการเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยซง่ึ รวมคาความนิยม กับมูลคาทีค่ าดวา
จะไดรบั คืนของหนวยสินทรัพยทกี่ อ ใหเกิดเงินสดนีข้ นึ้ อยูก บั มูลคาการใชประโยชน ซึง่ คํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ที่คาดวาไดรับจากการใชหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดอยางตอเนื่อง กระแสเงินสดถูกประมาณการตลอดชวงเวลา 5 ป กอนอัตรา
การเติบโตของมูลคาปจจุบันสุดทาย
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ฝายบริหารพิจารณาแลวเชื่อวาคาความนิยมไมเกิดการดอยคา
ขอสมมติฐานสําคัญที่ใชในการประมาณการมูลคาจากการใช มีดังตอไปนี้
ขอสมมติฐานสําคัญ

วิธีทีถูกใชในการพิจารณามูลคา

มูลคา

• อัตราคิดลด

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

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

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

พันบาท
ยอดตาม การเปลี่ยนแปลงในระหวางป ยอดตาม
บัญชี
บัญชี
ลดลง
เพิ่มขึน้
ณ 31 ธ.ค. 59
ณ 31 ธ.ค. 60

ราคาทุน
ความสัมพันธกับลูกคา
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ความสัมพันธกับลูกคา-สุทธิ

104,308
(1,325)
102,983

(14,901)

-

104,308
(16,226)
88,082

พันบาท
ยอดตาม การเปลี่ยนแปลงในระหวางป ยอดตาม
บัญชี
บัญชี
ลดลง
ไดมาจากการ
ณ 31 ธ.ค. 58 รวมธุรกิจ
ณ 31 ธ.ค. 59
ราคาทุน
ความสัมพันธกับลูกคา
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ความสัมพันธกับลูกคา-สุทธิ

-

104,308
(1,325)

-

104,308
(1,325)
102,983
พันบาท

คาตัดจําหนายสําหรับป - คาใชจายในการขาย

2560

2559

14,901

1,325
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14. สินทรัพย ไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย

ราคาทุน
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
ซอฟตแวรระหวางติดตั้ง
รวม
หัก คาตัดจําหนายสะสม
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
รวม
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

พันบาท
ยอดตาม
บัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเขา/
โอนออก

32,397
40
32,437

3,926
419
4,345

(40)
(40)

(9)
(9)

36,323
410
36,733

(5,688)
(5,688)
26,749

(3,744)
(3,744)

-

-

(9,432)
(9,432)
27,301

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

ยอดตาม
บัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

พันบาท

ราคาทุน
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
ซอฟตแวรระหวางติดตั้ง
รวม
หัก คาตัดจําหนายสะสม
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
รวม
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ

ยอดตาม
บัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

เพิ่มขึ้น

ไดมาจาก
การรวมธุรกิจ

ลดลง

ยอดตาม
บัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

7,249
833
8,082

8,192
5,077
13,269

16,956
1,640
18,596

(7,510)
(7,510)

32,397
40
32,437

(1,367)
(1,367)
6,715

(1,469)
(1,469)

(2,852)
(2,852)

-

(5,688)
(5,688)
26,749

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

พันบาท
คาเสื่อมราคาสําหรับป - คาใชจายในการขายและบริหาร

2560

2559

3,744

1,469

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั มีสนิ ทรัพยไมมตี วั ตนทีค่ ดิ คาตัดจําหนายเต็มมูลคาแลว แตยงั คงใชงานอยูม รี าคา
ทุนรวมเปนจํานวน 1.01 ลานบาท และ 0.91 ลานบาท ตามลําดับ
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15. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลีย่ นแปลงของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสาํ หรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้
พันบาท
ยอดตามบัญชี รายได (คาใชจาย) ในระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
ณ 31 ธ.ค. 60
ในกําไร
ในกําไร
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
สินคาคงเหลือ (จากการปรับปรุงมูลคายุติธรรม
ของการรวมกิจการ)
อุปกรณ (จากการปรับปรุงมูลคายุติธรรมของการ
รวมกิจการ)
กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ของเงินลงทุนชั่วคราว
ความสัมพันธลูกคา (จากการปรับปรุงมูลคา
ยุติธรรมของการรวมกิจการ)
คาเสื่อมราคาของอุปกรณ
สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน
รวม
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,196
2,996
1
2,018
35
6,246

(314)
(313)
480
80
(67)

9
9

882
2,683
1
2,507
115
6,188

1,511

1,254

-

257

1,281

448

-

833

1,433

1,070

-

363

20,596
276
106
25,203
(18,957)

2,980
1
(193)
5,560

-

5,493

9

17,616
275
299
19,643
(13,455)
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พันบาท
ยอดตาม
ไดมาจาก รายได (คาใชจาย) ในระหวางป ยอดตาม
บัญชี
การรวมธุรกิจ ในกําไร
บัญชี
ในกําไร
ณ 31 ธ.ค. 58
ขาดทุน ณ 31 ธ.ค. 59
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินคาคงเหลือ (จากการปรับปรุง
มูลคายุติธรรมของการรวมกิจการ)
อุปกรณ (จากการปรับปรุงมูลคายุติธรรม
ของการรวมกิจการ)
กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
จริงของเงินลงทุนชั่วคราว
ความสัมพันธลูกคา (จากการปรับปรุงมูลคา
ยุติธรรมของการรวมกิจการ)
คาเสื่อมราคาของอุปกรณ
สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน
รวม
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

585
1,322
2
1,692
3,601

423
1,695
1,339
20
3,477

188
(21)
(1)
225
15
406

(1,238)
(1,238)

1,196
2,996
1
2,018
35
6,246

-

2,085

574

-

1,511

-

1,336

55

-

1,281

-

-

(1,433)

-

1,433

151
151
3,450

20,861
31
107
24,420
(20,943)

265
(94)
1
(632)

-

(226)

(1,238)

20,596
276
106
25,203
(18,957)
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16. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ประกอบดวย

เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้อื่น
คานายหนาคางจาย
คาโบนัสคางจาย
เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ
คาใชจายคางจาย
อื่นๆ
รวม
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

พันบาท
2560

2559

109,507

104,569

7,635
15,725
17,039
13,668
6,555
4,346
64,968
174,475

7,640
13,582
15,842
12,649
14,376
7,908
71,997
176,566

17. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้
พันบาท
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนยกมา
ผลประโยชนจายโดยโครงการไดมาจากการรวมธุรกิจ
ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบี้ย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชนจายโดยโครงการ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนยกไป

2560

2559

13,910
2,843
46
(1,901)
14,898

9,841
9,593
1,200
(6,189)
(535)
13,910

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวม
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

พันบาท
2560

2559

322
597
1,419
2,338
505
2,843

102
296
386
784
416
1,200
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ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้
พันบาท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตราการมรณะ

2560

2559

2.40 - 2.99
4.50
0 - 29
ตารางมรณะไทย
ป 2560

3.50
6.57
0 - 24
ตารางมรณะไทย
ป 2551

การวิเคราะหความออนไหว
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้
2560
รอยละ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

พันบาท

เพิ่มขึ้น

ลดลง

เพิ่มขึ้น

ลดลง

2.90 - 3.49
1
20

1.90 - 2.49
(1)
(20)

(722)
1,303
(1,702)

778
(1,139)
2,069

2559
รอยละ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

พันบาท

เพิ่มขึ้น

ลดลง

เพิ่มขึ้น

ลดลง

0.50
0.50
0.50

(0.50)
(0.50)
(0.50)

(658)
612
(721)

701
(572)
512

18. โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน
เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบโครงการสะสม
หุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระยะเวลาโครงการ
พนักงานที่มีสิทธิเขารวมโครงการ
รูปแบบโครงการ

ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ป
พนักงานประจําที่มีอายุงานตั้งแต 1 ป ขึ้นไป หรือผูบริหารระดับผูอํานวยการฝาย
ขึ้นไป โดยเปนไปตามความสมัครใจ
เงินสวนที่พนักงานจายเพื่อเขารวมโครงการ : อัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน
เงินสวนที่ผูบริหารจายเพื่อเขารวมโครงการ : อัตรารอยละ 5 - 25 ของเงินเดือน
เงินสวนที่บริษัทจายสมทบที่เขารวมโครงการ : อัตรารอยละ 100 ของเงินที่พนักงาน
หรือผูบริหารจายเขาโครงการ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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กําหนดการซื้อหุนเขาโครงการ
เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย

ตัวแทนดําเนินการ

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

ในระหวางป 2560 และ 2559 บริษัทไดจายเงินสมทบโครงการเปนจํานวนเงิน 3.42 ลานบาท และ 2.20 ลานบาท ตามลําดับ

19. ทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 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
ราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เทากับ 2.62 บาทตอหุน โดยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 614,390,000 บาท และ บริษัท
ชิลแมทช จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และดําเนินการแจกจายทรัพยสิน (ซึ่งรวมถึง
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน) ใหแกผูถือหุนของ บริษัท ชิลแมทช จํากัด ตามกระบวนการ
ชําระบัญชี
19.1.2 ภายหลังการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ชิลแมทช จํากัดแลว บริษทั ไดเปน ผูถ อื หุน ในบริษทั คิวทูเอส จํากัด
รอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และทําการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั คิวทูเอส จํากัด ภายใตกระบวนการโอน
กิจการทั้งหมด และในวันเดียวกันนี้ บริษัท คิวทูเอส จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 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)
ตามสัญญาซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ชิลแมทช จํากัดและบริษทั ยอย ไดกาํ หนดมูลคาหุน สามัญของบริษทั ทีอ่ อก
ใหตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดจํานวน 234,500,000 หุนในราคาหุนละ 2.62 บาท มูลคารวม 614,390,000 บาท ซึ่งไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไปแลว แตเนื่องจากตามขอกําหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรือ่ งการรวมธุรกิจ กําหนดใหบริษทั ตองวัดมูลคาสิง่ ตอบแทนทีอ่ อกใหดว ยมูลคายุตธิ รรม ณ วันทีอ่ อกหุน
ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนและโอนหุนใหกับผูถือหุนของบริษัท ชิลแมทช จํากัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และราคาปด
ของหุนสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันนั้นเทากับ 2.88 บาท (ดูหมายเหตุขอ 4) มีผลทําใหการ
วัดมูลคาสิ่งตอบแทนที่ออกใหตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปเปนจํานวน 675,360,000 บาท

รายงานประจําป 2560

154

Annual Report 2017
บริษัทดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และบริษัท
ไดชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

20. สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ตามบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทบี่ ริษทั เสนอขายหุน สูงกวามูลคาหุน ที่
จดทะเบียนไว บริษทั จะตองนําคาหุน สวนเกินนีต้ งั้ เปนทุนสํารอง (�สวนเกินมูลคาหุน �) สวนเกินมูลคาหุน นีจ้ ะนําไปจายเงินปนผลไมได

21. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได

22. การจัดสรรกําไรสะสม
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.09
บาท สําหรับหุน ทีอ่ อกจําหนายและไดรบั ชําระแลวจํานวน 584,500,000 หุน คิดเปนจํานวนเงิน 52,605,000 บาท และไดรบั การอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 แลวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ประชุมใหญสามัญประจําป ผูถือหุนของบริษัทมีมติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
สําหรับป 2558 จํานวนหุน 350,000,000 หุน ในราคาหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงินรวมประมาณ 35 ลานบาท

23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบ
ดวยเงินทีพ่ นักงานจายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั จายสมทบให ในปจจุบนั กองทุนสํารองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด กองทุนสํารองเลีย้ งชีพนีไ้ ดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลีย้ งชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและ
จัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนทีไดรับอนุญาต
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 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

รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบริการ
ตนทุนขาย
ตนทุนการใหบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

482,079
97,466
(352,168)
(84,783)
142,594

สวนงาน 1

สวนงาน 3

สวนงาน 4

รวม

สวนงาน 1

86,175 312,506 273,159 1,153,919 474,798
34,580 132,046
71,288
(63,921) (216,282) (156,017) (788,388) (357,067)
- (31,869) (116,652) (62,798)
22,254
96,224 119,853 380,925 126,221
14,736
(89,369)
(145,157)
(1)
161,134
(31,455)
129,679
(37)
129,642

สวนงาน 2

2560

พันบาท

สวนงานดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกิจในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

48,531
(34,174)
14,357

สวนงาน 2

23,955
14
(16,369)
(132)
7,468

สวนงาน 3

2559
รวม

24,185 571,469
2,746
74,048
(14,833) (422,443)
(2,239) (65,169)
9,859 157,905
17,206
(36,618)
(87,749)
(21)
50,723
(10,192)
40,531
4,951
45,482

สวนงาน 4
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สินทรัพยรวมของสวนงาน
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
ความสัมพันธกับลูกคา
คาความนิยม
สินทรัพยที่ใชรวมกัน
- อุปกรณ
- สินทรัพยไมมีตัวตน
- อื่นๆ
สินทรัพยรวมของสวนงาน
หนี้สินรวมของสวนงาน
19,085
9,088
28,173
-

255,055
-

สวนงาน 2

118,278
136,777
-

สวนงาน 1

421,731
-

70,717
87,324
63,624
200,066

สวนงาน 3

2560

262,887
291,266
88,082
334,672

รวม

- 150,468
27,301
- 302,666
271,948 1,457,342
- 242,666

54,807
58,077
24,458
134,606

สวนงาน 4

243,345
-

114,378
128,967
-

สวนงาน 1

พันบาท

สวนงานดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกิจในงบแสดงฐานะการเงินยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

18,826
-

10,165
8,661
-

สวนงาน 2

407,073
-

77,506
55,110
74,391
200,066

สวนงาน 3

2559

259,332
237,566
102,983
334,672

รวม

41,565
26,749
- 376,984
265,309 1,379,851
- 242,212

57,283
44,828
28,592
134,606

สวนงาน 4
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ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทไมมีรายไดจากการขายกับลูกคาบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่ง
ที่มีจํานวนเงินตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของรายไดรวมบริษัทมีรายไดจากการใหบริการกับลูกคาภายนอกมากกวารอยละ 10 ของรายได
รวมจากการใหบริการ
ในระหวางปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั มีรายไดจากการใหบริการจากลูกคารายใหญจาํ นวน 2 ราย จํานวน
เงินรวม 25.86 ลานบาท และ 21.13 ลานบาท ตามลําดับ

25. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายตามลักษณะสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญ
ดังตอไปนี้
พันบาท
ซื้อสินคาสําเร็จรูป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาเชาและคาบริการสํานักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
อื่นๆ
รวม

2560

2559

936,388
(31,346)
145,633
13,893
30,931
44,068
1,139,567

601,134
(113,522)
78,543
6,464
7,120
32,261
612,000

26. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
26.1 สวนประกอบหลักของคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกําไรขาดทุน :
คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน :
คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราวที่รับรูเมื่อเริ่มแรก
และที่กลับรายการ
รวม

พันบาท
2560

2559

36,948

9,966

(5,493)
31,455

226
10,192
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26.2 การกระทบยอดระหวางจํานวนคาใชจา ย (รายได) ภาษีเงินไดและผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตรา
ภาษีที่ใช
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้
พันบาท
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสําหรับป
อัตราภาษีที่ใช (%)
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดคํานวณตามอัตราภาษีที่ใช
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักใน
การคํานวณกําไรทางภาษี
- คาใชจายที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรทางภาษี
คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น
อื่นๆ
รวมรายการกระทบยอด
รวมคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

2560

2559

161,134
20%
32,227

50,723
20%
10,145

92
(651)
(213)
(772)
31,455

84
(263)
226
47
10,192

26.3 การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้
2560
จํานวนภาษี
(บาท)
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่ใช
รายการกระทบยอด
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย

161,134
32,227
(772)
31,455

2559
อัตราภาษี
(%)

จํานวนภาษี
(บาท)

อัตราภาษี
(%)

20.00
(0.48)
19.52

50,723
10,145
47
10,192

20.00
0.09
20.09

27. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับป ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ออกและชําระแลวในระหวางป
กําไรสําหรับป (พันบาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)

2560

2559

129,679
584,500,000
0.22

40,531
371,201,370
0.11
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28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

28.1 ณ วันที่ 3l ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใชในการ
คํา้ ประกันสินคาและผลงานตามสัญญาวาจางงานติดตัง้ ระบบจํานวนเงิน 18.78 ลานบาท และ 12.64
ลานบาท ตามลําดับ
28.2 วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้
วงเงิน (ลานบาท)
ประเภทสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เลตเตอร ออฟ เครดิต/ทรัสตรีซีท
หนังสือคํ้าประกัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ตั๋วสัญญาใชเงิน
เช็คตางจังหวัดรอเรียกเก็บ
รวม
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)

อางอิงอัตราดอกเบีย้ (รอยละตอป)

2560

2559

2560

2559

11.00

17.00

160.00
24.47
562.39
5.00
762.86

231.00
30.00
363.39
15.00
3.00
659.39

MOR
เงินฝากประจํา
MLR-1, MMR
1.65 - 2%

MOR
เงินฝากประจํา
MLR-1, MMR
2%

MLR

MLR

3.00

3.00

28.3 คาเชาและคาบริการขั้นตํ่าที่ตองจายมีดังนี้
ลานบาท
ระยะเวลาการชําระ
ครบกําหนดไมเกิน 1 ป
ครบกําหนดเกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป

2560

2559

13.71
12.65

12.83
22.03

29. การวัดมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษทั ใชวธิ รี าคาตลาดในการวัดมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยและหนีส้ นิ ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วของกําหนด
ใหตอ งวัดมูลคาดวยมูลคายุตธิ รรม ยกเวนในกรณีทไี่ มมตี ลาดทีม่ สี ภาพคลองหรือไมสามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคลองได
บริษัทจะใชวิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวแทนลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ในการนําเทคนิคการวัดมูลคายุตธิ รรมขางตนมาใช บริษทั จะตองพยายามใชขอ มูลทีส่ ามารถสังเกตไดทเ่ี กีย่ วของกับสินทรัพย
หรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลคายุติธรรม กําหนดลําดับชั้น
ของมูลคายุติธรรมออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่บริษัทประมาณขึ้น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดดวยมูลคายุติธรรมซึ่งแยกตามลําดับชั้น
ของมูลคายุติธรรมได ดังนี้
พันบาท
2560
ระดับ 1

ระดับ 2

-

199,119
(514)

สินทรัพย (หนี้สิน) ทางการเงินที่วัดดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหนวยลงทุน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

ระดับ 3

รวม
-

199,119
(514)

พันบาท
2559
สินทรัพย (หนี้สิน) ทางการเงินที่วัดดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหนวยลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

ระดับ 1

ระดับ 2

33,329
-

231,856
(168)

ระดับ 3

รวม
-

231,856
33,329
(168)

เทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรมและขอมูลที่ใชสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 2
มูลคายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหนวยลงทุนทีม่ ไิ ดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคํานวณโดยใชมลู คาสินทรัพย
สุทธิตอหนวยที่ประกาศโดยผูจัดการกองทุน
มูลคายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธคาํ นวณโดยใชเทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจําลองตามทฤษฎีในการ
ประเมินมูลคา ซึง่ ขอมูลทีน่ าํ มาใชในการประเมินมูลคาสวนใหญเปนขอมูลทีส่ ามารถสังเกตไดในตลาดทีเ่ กีย่ วของ เชน อัตราแลกเปลีย่ น
ทันที อัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาของเงินตราตางประเทศ และอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เปนตน
ในระหวางงวดไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ตารางตอไปนี้ แสดงการวิเคราะหสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมตามลําดับชั้นของ
มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
สินทรัพยทางการเงิน /
หนี้สินทางการเงิน

มูลคายุติธรรม (บาท)
2560
2559

ลําดับชั้น
มูลคายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลคา
และขอมูลที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม

ลําดับ 2

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา
(จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศลวงหนาทีส่ ามารถ
สังเกตได ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลีย่ น
ลวงหนาตามสัญญา ซึ่งคิดลดดวยอัตราที่สะทอนถึงความ
เสี่ยงดานสินเชื่อของคูสัญญาตางๆ

สินทรัพย (หนี้สิน)
ทางการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา

(514,283)

(168,223)
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สินทรัพยทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินขางตน แสดงรวมเปนสวนหนึง่ ของสินทรัพยหมุนเวียนอืน่ และหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการที่บริษัทใชในการประมาณมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม มีดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ นื่ ลูกหนีต้ ามสัญญาเชาทางการเงินสวนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน
หนึ่งป มีราคาตามบัญชี ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินลงทุนทั่วไป มีมูลคายุติธรรมไมตางจากมูลคาตามบัญชี ณ วันที่รายงานอยางมีสาระสําคัญ
เจาหนีก้ ารคาและเจาหนีอ้ นื่ ประมาณการหนีส้ นิ ระยะสัน้ และหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ มีราคาตามบัญชี ณ วันทีร่ ายงานของหนีส้ นิ
ทางการเงินใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น

30. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน
บริษทั มีความเสีย่ งจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
และจากการไมปฏิบตั ติ ามขอกําหนดตามสัญญาของคูส ญ
ั ญา บริษทั ไมมกี ารถือหรือใชเครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ปนตราสารอนุพนั ธ เพือ่
การเก็งกําไรหรือการคา
การจัดการความเสี่ยงเปนสวนที่สําคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุลของระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝายบริหารไดมีการควบคุม
กระบวนการการจัดการความเสีย่ งของบริษทั อยางตอเนือ่ งเพือ่ ใหมนั ใจวามีความสมดุลระหวางความเสีย่ งและการควบคุมความเสีย่ ง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดับเงินทุนใหมนั่ คงเพือ่ รักษานักลงทุน เจาหนีแ้ ละความเชือ่ มัน ของตลาดและ
กอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากสัดสวน
ของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวน ของผูถือหุน อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ
ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศ บริษัทไดทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกินหนึ่งปเพื่อปองกันความเสี่ยงของสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่รายงานเปนรายการที่เกี่ยวของกับรายการ
ซื้อสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศในงวดถัดไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนี้
เงินตราตางประเทศ
ไมไดปองกันความเสี่ยง
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ดอลลารสิงคโปร
ยูโร
ปอนดสเตอรลิง

2560

2559

288,857
200
111,944
80,109

788,508
161
43,278
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ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ
กําหนด

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้ แกบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไวเมื่อครบ

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาวโดยสมํ่าเสมอโดยการวิเคราะห
ฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายทีข่ อวงเงินสินเชือ่ ในระดับหนึง่ ๆ ณ วันทีใ่ นรายงานไมพบวามีความเสีย่ งจากสินเชือ่ ทีเ่ ปนสาระสําคัญ
ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไร
ก็ตามเนื่องจากบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไมได
ความเสี่ยงจากสภาพคลอง
บริษทั มีการควบคุมความเสีย่ งจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอ
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
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ที่เคยแสดงไวเดิม

เพิ่มขื้น (ลดลง)

จัดประเภทใหม

273,948
18,119
171,451
9,756

17,369
(17,369)
5,115
(5,115)

291,317
750
176,566
4,641

33. มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหมที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึง่ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม
โดยมีผลบังคับใชถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนไป
มีดังตอไปนี้

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

163
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่อง สินคาคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง ภาษีเงินได
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เรื่อง สัญญาเชา
เรื่อง รายได
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมือ่ ออกจากงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง กําไรตอหุน
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
เรือ่ ง ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพยทอี่ าจเกิดขึน้
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เรื่อง เกษตรกรรม
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญาประกันภัย
เรือ่ ง สินทรัพยไมหมุนเวียนทีถ่ อื ไวเพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การรวมการงาน
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม

รายงานประจําป 2560

164

Annual Report 2017
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ ง ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทไี่ มมคี วามเกีย่ วของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
เรือ่ ง ภาษีเงินได-การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถือหุน
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม
เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2560) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา
เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
เรือ่ ง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุน
ขัน้ ตํา่ และปฏิสมั พันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ

ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่ รับปรุงใหมขา งตนจะไมมผี ลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมือ่ นํามาถือปฏิบตั ิ

34. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561

