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สวนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ  

วิสัยทัศน 

 เปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ย่ังยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น 

และระบบพิมพดิจิทัลในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน 

 พันธกิจ 
 สรางความพึงพอใจใหลูกคาดวยสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีนําหนา และการจัดการธุรกิจที่

เปนเลิศ 

 เช่ือม่ันในคุณคาและศักยภาพของพนักงาน และมุงม่ันที่จะสรางบรรยากาศการทํางานที่มีความสุข 

กระตือรือลน มีความคิดริเร่ิม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหแกทีมงานที่มีความสามารถรอบรู บน

หลักการของความถูกตองเที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ 

 สรางผลตอบแทนที่ดีตอผูถือหุน และขยายธุรกิจใหเติบโตตอเนื่องอยางย่ังยืน 

 สรางคุณคาระยะยาว และเสริมคุณภาพชีวิตใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ภายใตการบริหารจัดการอยาง

สุขุมรอบคอบ และบรรษัทภิบาลที่ดี 

คานิยมองคกร 
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 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 มุงเนนการบริหารงานโดยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาหลักอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

 เพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคาและเพ่ิมจํานวนผลิตภัณฑในผลิตภัณฑระบบวิศวกรรมความปลอดภัย 
ระบบทําความเย็น และระบบพิมพดิจิทัล เพื่อเพิ่มทางเลือกและรองรับความตองการของลูกคาไดครบทุก
กลุมมาตรฐานของสินคา 

 ขยายฐานลูกคารับเหมางานโครงการ กลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจไปยังลูกคาขนาดกลาง
และขนาดยอม ลูกคากลุมผูใชงานโดยตรงมากขึ้น 

 ขยายการจําหนายสินคาไปยังกลุมประเทศเพื่อนบาน เชน พมา  เวียดนาม  กัมพูชา  เปนตน 

 มุงเนนใหมีการติดตามดูแลลูกคากลุมงานโครงการ ติดตอประสานงานผูออกแบบโครงการ เนนการจําหนาย
สินคาที่บริษัทเปนเจาของตราสินคาเอง และสินคาที่เปนตัวแทนจําหนายใหมากขึ้น 

 รักษาระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานสากล และปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง 

 สรางคานิยมรวมกัน (Shared Value) ภายในองคกร เพื่อใหบริษัทมีวัฒนธรรมการทํางานที่ดี  

 สรางองคกรใหเกิดการเรียนรู เพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่จะขับเคล่ือนบริษัทไปสูความสําเร็จ  

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

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

ในป 2546 บริษัทฯ ไดเร่ิมขยายกิจการ โดยเพิ่มแผนกงานขายโครงการ ซึ่งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และ
ติดต้ังระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบดับเพลิงดวยน้ํา ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ
ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเช่ียวชาญ มุงเนนการรับงานโครงการ
ที่มีขนาดไมใหญมากนัก เชน โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในป 2548 เพ่ิมผลิตภัณฑระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวย

กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และ FM2002 ในป 2550 บริษัทฯ ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Outstanding Distributor 

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

                                                   
 
 
1  กลุมนามสกุลชาญณรงค ประกอบดวย นางประยูรศรี ชาญณรงค นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน และนายเจน ชาญณรงค 
2  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เปนระบบดับเพลิงดวยสารสะอาด ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใชสารเคมีชนิดท่ีไมทําความเสียหายตอ
อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณอิเลคทรอนิกส และไมเปนอันตรายตอมนุษย เหมาะสําหรับติดตั้งในหองสําคัญ เชน Server Room, Data Center, UPS 
Room 
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สถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE)  ซึ่งเปนสถาบันที่ใหการรับรองระดับโลกจากประเทศส
หราชอาณาจักร ดวยการตรวจประเมินระบบคุณภาพ จาก    บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้  

 

 
 

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

- บริษัทไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณเปนผูใหความรวมมือกับประเทศไทยในการลด และ   เลิกใชสาร
ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม  

ป 2557  - บริษัทไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Balancing and Control วาลว ของ 
OVENTROP ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี 

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

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557  ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปรสภาพ
จากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ลานบาท เปน 175 ลานบาท 
โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 45,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหแกประชาชน
เปนคร้ังแรก (IPO) พรอมกับการนําหุนของบริษัทเขาจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย mai 

- วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา 
“บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)” 

- วันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุน
ที่ตราไวของบริษัท จากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทจะมีจํานวนหุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
จาก 175,000,000 หุน เปน 350,000,000 หุน และอนุมัติการเสนอขายหุนที่ออกใหมทั้งหมดของ
บริษัทใหแกประชาชนเปนคร้ังแรก ภายหลังจากการเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไว เพิ่มขึ้นจากจํานวน 
45,000,000 หุน เปน 90,000,000  หุน  โดยบริษัทไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวตอ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่  22 กันยายน 2557 

- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ(mai) 
และเร่ิมทําการซ้ือขายโดยมีหุนจดทะเบียนจํานวน 350,000,000 หุน 

ป 2558 - บริษัทฯ  ไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงดวยกาซ ของ SIEX ประเทศ
ราชอาณาจักรสเปน 

- บริษัทฯ ไดมีการเร่ิมดําเนินการขยายตลาดสินคาไปยังประเทศเพ่ือนบาน เชน ประเทศราชอาณาจักร
กัมพูชา 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส  จํากัด (มหาชน)  (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

สวนท่ี 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  หนา 5 

- บริษัทฯ มีการจัดต้ังฝายขายโครงการปโตรเคมีคอล ขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการจําหนาย
ผลิตภัณฑระบบปองกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก 

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

ป 2559 - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 มีมติใหซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
ของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 
Transfer) และการเขาลงนามในสัญญาท่ีเก่ียวของ ทั้งนี้ บริษัทฯ ชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50  บาท โดยกําหนดราคา
หุนสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุนละ 2.62 บาทตอหุนบริษัทจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 
234,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.5 บาท ใหแกกลุมผูถือหุนของบริษัท ชิลแมทช จํากัด แทน
การชําระดวยเงินสด  

- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท จากบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด 
(มหาชน) เปน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส  จํากัด (มหาชน) และไดเปล่ียนแปลงช่ือยอ
หลักทรัพยของบริษัทฯ จาก “FIRE” เปน “HARN” ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (มีผลต้ังแต
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559)  เพื่อรองรับการซ้ือ และรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด 
และบริษัทยอย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 

ป 2560 - วันที่ 21 มีนาคม 2560 บริษัทฯ เขารวมการประกาศเจตนารมยเปนแนวรวมปฏิบัติ (Collective 
Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ไดการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก SGS 

- บริษัทฯ  ไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงสําหรับหองครัว Wet 
Chemical System ของ Lehavot ประเทศอิสราเอล 

- บริษัทฯ  ไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑคอนเดนเซอรแบบไอระเหย ของ EVAPCO 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 - บริษัทฯ  ไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑอุปกรณในระบบทําความเย็น และชุดคอน
เดนซ่ิงยูนิต ของ DANFOSS ประเทศเดนมารก 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสรางรายได 

 ภายหลังการรับโอนกิจการ 

 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบ

ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น และการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบการพิมพดิจิทัล

โดยมีสินคาหลากหลายมากกวา 13,000 รายการ ภายใตตราสินคาท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 60 ตราสินคา ซึ่งในจํานวนน้ี เปน

ตราสินคาท่ีบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย 45 ตราสินคา และเปนตราสินคาท่ีบริษัทเปนเจาของเองอีก 6 

ตราสินคา นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเปนผูใหบริการติดตั้งงานโครงการระบบตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire 

Protection System) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดย

ทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญของบริษัทฯ  

 โครงสรางรายไดของบริษัทฯ สําหรับป 2558 - 2560 มีรายละเอียดดังนี ้

ประเภทรายได 
ป 25601) ป 2559 ป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ       

1. ผลิตภัณฑระบบดบัเพลิง และ 

งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง 
579.54 44.56 546.09 82.40 525.96 90.23 

2. ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และ 

ระบบสขุาภิบาล 
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 

รายไดอ่ืน 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 

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

 2)  รายไดอ่ืน ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน กําไรจากการขายทรัพยสิน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายหลักทรัพย รายไดจากการ

ชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน เปนตน  
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2.2 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

 ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ แบงออกเปน 4 ผลิตภัณฑ ไดแก  

1) ผลิตภัณฑระบบดับเพลงิ และงานโครงการตดิตั้งระบบดบัเพลิง  

 

 ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงเปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปองกัน เตือนภัย และเพ่ือควบคุมเพลิงและควันไฟ 

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงท่ีบริษัทฯ จัดจําหนายประกอบดวย วาลวและขอตอ ซึ่งเปนอุปกรณท่ีใชติดตั้งในระบบปองกัน

อัคคีภัย โดยวาลวชวยในการเปดหรือปดนํ้าของระบบดับเพลิงท่ีติดตั้งอยูกับทอนํ้าของระบบดังกลาว เชน วาลวควบคุม

การไหลของนํ้าในระบบ วาลวเปดปดนํ้าเมื่อตองการซอมบํารุงรักษาระบบ วาลวปองกันนํ้ายอนไหลกลับ เปนตน สําหรับ

อุปกรณดับเพลิง เปนอุปกรณท่ีเปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมท่ีใชงานคูกับอุปกรณหลักในระบบดับเพลิง เพ่ือใหระบบ

ดับเพลิงใชงานไดอยางสมบูรณ และรวมถึงอุปกรณตางๆ ที่ชวยในการปองกันเพลิงไหม เชน    ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง 

สายฉีดนํ้าดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิง เปนตน  

 นอกจากน้ีบริษัทฯ ใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญ

ติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาท่ีจําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตาม

มาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแลว 

2) ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล 
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 ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ เปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปรับท้ังอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากาศใหอยู

ในอุณหภูมิ และ/คุณภาพท่ีเหมาะสม โดยท่ัวไประบบปรับอากาศสามารถปรับอุณหภูมิไดตั้งแต 22°C ถึง 25°C  ในขณะท่ี

ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลเปนอุปกรณในระบบอาคารไดแก ระบบประปา ระบบทอระบายนํ้าท้ิง และระบบทอระบาย

อากาศ เปนตน  บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ไดแก วาลว ซึ่งเปนอุปกรณที่ชวย

ในการเปดหรือปดของเหลวและความดันของระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลท่ีติดตั้งอยูกับทอของระบบดังกลาว  

นอกจากน้ี ในระบบสุขาภิบาล และปรับอากาศ ยังมีอุปกรณท่ีเปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมท่ีสําคัญ ไดแก ทอทองแดง 

ขอตอ และสวิตช (Flow Switch) เปนตน 

3) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น  

 

 ผลิตภัณฑระบบทําความเย็นเปนอุปกรณในระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาเพ่ือทําการแชแข็งหรือลดอุณหภูมิ

ของสินคาซึ่งตองการการควบคุมอุณหภูมิท่ีคงท่ี โดยท่ัวไประบบทําความเย็นสามารถลดอุณหภูมิไดตั้งแต -30°C ถึง +25°C   

บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบทําความเย็นอยางครบวงจร รายละเอียดปรากฎตามแผนภาพวงจรระบบทําความเย็น ซึ่ง

ประกอบดวย คอยลรอน (Condenser) คอยลเย็น (Evaporator) อุปกรณควบคุมการละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ (DOD) เปนตน และ

ในระบบทําความเย็นยังมีวาลวซึ่งเปนอุปกรณท่ีสําคัญ ท่ีชวยในการเปดหรือปดของเหลวและความดันของระบบทําความเย็น  

นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Units) โดยการประกอบรวมอุปกรณและหลักการระบบ

ทําความเย็นตางๆเปนหนวยผลิตภัณฑหน่ึง ซึ่งสามารถใชติดตั้งระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาไดทันที  

 

คอยลเย็น (Evaporation) 
 

 

 

 

 

คอมเพรสเซอร  
(Compressor) 

อุปกรณแยกน้ํามันหลอล่ืน 

เกจวัดความดัน  
และเทอรโมมิเตอร 

วาลว 

คอยลรอน 
(Condensing unit) 
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4) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 

 

4.1) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเคร่ืองพิมพวันท่ีผลิต/หมดอายุ ล็อตนัมเบอร ประกอบดวย เคร่ืองพิมพ

ขอความบนบรรจุภัณฑ เคร่ืองปอนชิ้นงาน อุปกรณการพิมพ และวัสดุส้ินเปลืองประเภทตางๆ เปนตน 

เคร่ืองพิมพท่ีบริษัทจัดจําหนายเปนเคร่ืองพิมพท่ีใชเพ่ือการพิมพรหัส (Coding) ไดแก วันท่ีผลิต วันหมดอายุและ

ขอความตางบนบรรจุภัณฑ อาทิเชน ล็อตนัมเบอร เปนตน และยังสามารถพิมพภาพกราฟค Barcode, 2D Code, 

QR Code พิมพเลขรหัสชิงโชค ไดดวย  พ้ืนผิวท่ีพิมพไดมีดังน้ี บรรจุภัณฑท่ีเปนขวดพลาสติก ขวดแกว กระปอง

โลหะ อลูมิเนียม กลองกระดาษ กระดาษผิวมัน ซองพลาสติก ฟอยลอลูมิเนียม ถวยพลาสติกและอ่ืนๆ  ดวย

เทคโนโลยีหลายชนิดเชน ชนิดเลเซอรไมใชหมึก ชนิดพิมพดวยหมึกโดยไมสัมผัสพ้ืนผิว ชนิดพิมพผานริบบอน

หมึก ชนิดตลับหมึก เปนตน  

4.2) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเคร่ืองพิมพ 3 มิติ จัดจําหนาย และใหบริการพิมพ สําหรับสรางชิ้นงานจาก

ไฟลดิจิทัล การออกแบบบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ สําหรับหลายกลุมอุตสาหกรรมเชน ทันตกรรม อุปกรณชวยฟง 

จิวเวลล่ี ยานยนต ฯลฯ และยังไดเพ่ิมบริการใหมสําหรับอุตสาหกรรมการแพทยในยุค 4.0 คือ การใหบริการ

ปรับเปล่ียนไฟลจากเคร่ืองสแกนชนิด MRI/CT Scan เปนไฟล 3D PDF วัตถุประสงคเพ่ือแสดงเปนภาพ

คุณภาพสูง บงชี้บริเวณท่ีปกติ หรือผิดปกติไดชัดเจน และยังรวมถึงการพิมพโมเดลอวัยวะจากไฟล MRI/CT 

Scan ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห การวิจัยและพัฒนาทางการแพทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

4.3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเคร่ืองพิมพลาเบลสติคเกอรระบบ Digital UV Inkjet จัดจําหนายเคร่ืองพิมพ

ลาเบลสติคเกอรระบบ UV Digital Inkjet ซึ่งสามารถพิมพลาเบลสติคเกอรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูง 

คมชัดสวยงาม สีสันสดใส ท่ีความเร็วสูง และชวยลดตนทุนใหกับโรงงานผูผลิตลาเบลสติคเกอร  

4.4) การใหบริการหลังการขาย สินคาทุกกลุมท่ีจําหนายครอบคลุมรวมถึงการใหคําปรึกษาแนะนําการเลือกสเปคใหตรง

ตามความตองการ การติดตั้งเคร่ือง การฝกอบรม การบริการ และการบํารุงรักษาเคร่ือง การรับประกัน เปนตน 
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รายละเอียดกลุมผลิตภัณฑและบริการ ปรากฎดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง 

1.1 วาลวระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) ใชสําหรับติดตั้งในระบบปองกันอัคคีภัย โดยเปนวาลวท่ีไดรับ

การรับรองใหใชสําหรับระบบปองกันอัคคีภัยเทาน้ัน และไดรับการรับรองมาตรฐานจาก UL/FM มีคุณสมบัติ

สามารถทนแรงดันขณะใชงาน (working pressure) ไดไมนอยกวา 175 psi (pound per square inch หรือแรง

ปอนดตอตารางน้ิว) ประกอบดวย วาลวประเภทตางๆ  ตัวอยางเชน 

 
 

1.1.1) ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting)  ใชสําหรับเปนขอตอเพ่ือเชื่อมทอในระบบดับเพลิง  โดยไมตองใช

เคร่ืองเชื่อมไฟฟาในการเชื่อมทอ สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคล่ือนตัวของทอและอาคาร 

เพราะถูกออกแบบมาใหรองรับการเคล่ือนตัว และการหันเหของทอได 

                        

1.1.2) ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler) ใชในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพ่ือปองกันทรัพยสิน และชีวิตอัน

อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย มีคุณสมบัติดับเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยไมตองมีคนควบคุม สามารถควบคุมเพลิงไหมท่ี

เกิดขึ้นไดทันทีขณะท่ีเพลิงยังมีขนาดเล็ก ทําใหเพลิงไหมหยุดการขยายตัวลุกลาม มีควันไฟนอยลง และเกิดใน

พ้ืนท่ีจํากัด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะทําใหคนในอาคารมีเวลาเพ่ิมมากขึ้นในการอพยพหนีไฟ  

 
 

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

วาลวกันกลับ (Check 

 

บอลวาลว (Ball Valve) โกลบวาลว (Globe Valve) 

Coupling Fitting 

สวนท่ี 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 10 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  

1.1.3) ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณภายใน 

• ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เปนตูสงนํ้าดับเพลิง มี

ลักษณะเปนตูสีแดง ดานหนาเปนกระจก ท่ีสามารถเปด หรือทุบใหแตก 

เพ่ือนําอุปกรณชวยเหลือออกมาไดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

• วาลวสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Hose Valve) เปนวาลวจายนํ้าออกจาก

ระบบทอสูภายนอก 

• ชุดสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Hose Station) ไดแก 

           

ใชสําหรับดับเชื้อเพลิงประเภทท่ีเปนสารประกอบของธาตุคารบอน เชน ไม กระดาษ ผา ขยะ เปน

ตน มีคุณสมบัติดับเพลิง โดยอาศัยมานของความเย็นเขาไปดึงเอาความรอนออกจากวัสดุเชื้อเพลิง 

จนกระท่ังถึงจุดท่ีไมสามารถติดไฟได   

ท้ังน้ี บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคา “Spark” (สปารค)  สําหรับผลิตภัณฑชุดสายฉีดนํ้าดับเพลิง  

• หัวรับนํ้าดับเพลิง (Fire Department Connection) เปนอุปกรณรับนํ้า

จากภายนอกอาคาร หรือรถดับเพลิง เพ่ือจายเขาไป ในระบบดับเพลิง

ภายในอาคาร 

• เคร่ืองดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เปนเคร่ืองดับเพลิงใชติดตั้ง

ไวภายในอาคารหรือนอกอาคาร ควบคูกับระบบดับเพลิงอ่ืนๆ  มี

คุณสมบัติ ใชดับเพลิงเบ้ืองตนในขณะเพลิงเร่ิม ลุกไหม แบงเปนประเภท

หลักๆ ได 6 แบบ  (ตามประเภทของสารท่ีบรรจุในเคร่ืองดับเพลิง) 

ประกอบดวย 

(1) ผงเคมีแหง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง 

ประกอบดวยผงเคมีหลายชนิดซึ่งถูกอัดดวยแรงดันเขาไป สามารถ

ดับเพลิงประเภท A B C หรืออาจดับเพลิงประเภท D ไดหากบรรจุผง

เคมีพิเศษ ราคาถูก หาซื้องาย ใชสําหรับพ้ืนท่ีท่ัวไป เชน สํานักงาน 

บานพักอาศัย 

 

 

สายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบผาใบ 

(Fire Hose Rack) 

สายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบมวน 

(Fire Hose Reel) 
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(2) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2 ) บรรจุในถังสีแดง ปลายสายฉีดมี

ลักษณะเปนกรวย กาซท่ีฉีดออกมาเปนไอเย็นจัด คลายนํ้าแข็งแหง ลด

ความรอนของไฟได ไมท้ิงคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท B C 

เหมาะสําหรับการใช งานในหองเคร่ืองจักร สายการผลิตใน

อุตสาหกรรมตางๆ หองเคร่ืองไฟฟา  เปนตน 

(3) นํ้า (Water) บรรจุในถังแสตนเลส สามารถดับเพลิง ประเภท A 

เหมาะสําหรับการดับเพลิงกลางแจงท่ีไมมีส่ือ นําไฟฟา  

(4) โฟม (Foam) บรรจุในถังสแตนเลส เมื่อฉีดออกมาจะเปนฟองโฟมค

ลุมผิวเชื้อเพลิงท่ีลุกไหม จึงสามารถดับเพลิงไดประเภท A B ได แต

ไม สามารถ นํา ไปดั บ เพลิงประ เภท C ได เพราะ เปน ส่ือ นํ า

ไฟฟา เหมาะสําหรับดับเพลิง ในภาคอุตสาหกรรม หรือดับเชื้อเพลิง

ประเภททินเนอร และสารระเหยติดไฟ 

(5) เคมีเปยก สําหรับหองครัว (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุในถังแส

ตนเลส สามารถดับเพลิงประเภท K เหมาะกับใช ในหองครัว 

เน่ืองจากสามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากนํ้ามันทอดได  

(6) ฮาโลตรอน (Halotron-1) บรรจุในถังสีแดง หรือ สีเขียว ภายในบรรจุ

สารสะอาด หรือฮาโลตรอนวัน เมื่อฉีดแลวจะระเหยไปเอง ไมท้ิงคราบ

สกปรก สามารถดับเพลิงประเภท A B C เหมาะสําหรับการใชงานใน

หองคอมพิวเตอร คลีนรูม หองไฟฟา หองเก็บอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

ท้ังน้ี บริษัทเปนเจาของ ตราสินคาเคร่ืองดับเพลิง “Guardian” (การเดียน)  สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองดับเพลิง 

1.1.4) สวิตชแจงสัญญาณ (Switch) 

• อุปกรณตรวจจับการไหลในเสนทอ (Flow Switch) เปนอุปกรณท่ีอยูในระบบ

ดับเพลิงแบบทอเปยก  ทําหนาท่ีสงสัญญาณมายังแผงควบคุมระบบ

สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ในกรณีท่ีอุปกรณตรวจพบวามีการไหลในเสนทอ

อันเกิดจากหัวกระจายนํ้าดับเพลิงทํางาน หรือมีการใชสายฉีดนํ้าดับเพลิง 

• สวิตซตรวจจับความดัน (Pressure Switch)  ใชตรวจจับความดันในระบบ

ทอนํ้าดับเพลิง ในกรณีท่ีความดันเปล่ียนแปลง เพ่ือสงสัญญาณแจงไปท่ี

หองควบคุม 

• ระฆังนํ้า (Alarm Gong) ใชสําหรับแจงเตือนภัยดวยเสียงเมื่อเกิดเพลิงไหม 

มีคุณสมบัติสงเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม โดยใชการไหลของนํ้าเปน

ตัวขับเคล่ือนกลไก 

1.1.5) ปมสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump)  ใชสูบนํ้าเพ่ือดับเพลิง 
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งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง 

บริษัทฯ มีบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire 

Protection System) ระบบปมดับเพลิง ระบบทอนํ้าดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซ FM200,NOVEC 

1230,CO2,Inert Gas และระบบสัญญาณเตือนภัย (GAS Fire Suppression and Fire Alarm Systems) สําหรับ

งานโครงการ ท้ังในอาคารและโรงงานตางๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมปโตรเคมีและโรงไฟฟา ท่ีมีแนวโนมความ

ตองการติดตั้งระบบดับเพลิงเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานท่ีตองมีการปรับปรุง ให

มีระบบปองกันอัคคีภัยท่ีไดมาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนํา

สินคาท่ีจําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และการ

ทดสอบหลังติดตั้งระบบแลว รวมถึงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซึ่งในการติดตั้งระบบดับเพลิง จะมีการใช

วาลวและอุปกรณระดับเพลิง (สินคาตามขอ 1) รวมกับอุปกรณท่ีเกี่ยวของในระบบดับเพลิงตางๆ โดยรายละเอียด

งานโครงการในระบบดับเพลิง ปรากฎดังน้ี  

1. ระบบโฟมดับเพลิง เปนระบบท่ีมีการผสมระหวางนํ้าและนํ้ายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate) เพ่ือ

ดับเพลิง โดยใชหลักการสรางฟองโฟม หรือสรางผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพ่ือกั้นออกซิเจนจากเชื้อเพลิง 

โดยระบบโฟมดับเพลิงมีอุปกรณสําคัญ ไดแก  

- ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบถุง (Bladder Tank) ใชบรรจุโฟมดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากนํ้ามันได 

   

- น้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate)  

a)  Aqueous Film Forming Foam นํ้ายาโฟมท่ีใชสําหรับดับไฟท่ีเกิดจากสารไฮโดรคารบอน

(Hydrocarbon) เชน นํ้ามันดิบ นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเชื้อเพลิง เปนตน ไมเหมาะกับการดับไฟท่ีเกิด

จากสาร Polar Solvent (สารละลายท่ีมีนํ้าเปนตัวทําละลาย) เชน ทินเนอร แอลกอฮอล  

b)  Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam นํ้ายาโฟมท่ีใชสําหรับดับไฟท่ีเกิดจากสาร

ไฮโดรคารบอน และสาร Polar Solvent   
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- อุปกรณผสมโฟมกับน้ํา และ อุปกรณฉีดโฟม  

  
 

 อุปกรณผสมโฟมกับนํ้า อุปกรณฉีดโฟม 

 

2. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยแกส ชนิดระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซ เปนระบบดับเพลิงท่ีสารดับเพลิง 

ไมนําไฟฟา ไมท้ิงสงตกคางและไมทําความเสียหายตออุปกรณตางๆ หลังจากการฉีดสารเพ่ือดับเพลิง เหมาะ

สําหรับดับเพลิง เชื้อเพลิงประเภท Class A,B,C โดยเฉพาะหองไฟฟา/อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก 

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ             

 ชนิดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 )  

 

 

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

 ชนิดกาซไนโตรเจน (N2 ) 

 

 

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 

 

 

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230 
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3. ระบบแจงเหตุเพลิงไหมสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm System)  เปนระบบแจงเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิง

ไหม เพ่ือการอพยพและเพ่ือดําเนินการดับไฟ ชวยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน  

อุปกรณหลักในระบบประกอบดวย ตูควบคุม (Control Panel),อุปกรณตรวจจับ (Detectors), สัญญาณแจง

เหตุดวยเสียงหรือแสง, อุปกรณแจงเหตุดวยมือ (Manual switch) 

 

4. ระบบกลองตรวจจับควันไฟและเปลวไฟ (Video Fire Detection System - VFDS) เปนอุปกรณตรวจจับ 

(Detectors) ประเภทหน่ึง ซึ่งใชหลักการวิเคราะหจากภาพ วามีเหตุเกิดควันไฟหรือเปลวไฟในบริเวณท่ีมีการ

ตรวจจับหรือไม โดยอุปกรณน้ีจะตอเขากับ ตูควบคุมของอาคาร หากมีเหตุเกิดควันไฟหรือเปลวไฟ อุปกรณจะ

สงสัญญานไปท่ีตูควบคุม เพ่ือสงสัญญานแจงเหตุ 

อุปกรณหลักในระบบประกอบดวย กลอง (Camera), VFDS Sever, อุปกรณสงสัญญาน Alarm box, จอ Monitor 

 

ท้ังน้ี ในการดําเนินงานโครงการตางๆ บริษัทฯ อาจทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพ่ือปกปองความเสียหายท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบงาน  โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแตละงานเปนคราวๆ ไป เชน การทําประกัน

ความเสียหายของสินคา/ทรัพยสินของผูวาจางในกรณีการติดตั้งระบบดับเพลิงในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชงาน อาทิ คลังสินคา

ท่ีมีสินคาเก็บอยู เปนตน  รวมถึงบริษัทฯ ไดเพ่ิมการคุมครองถึงความบาดเจ็บทางรางกายตอลูกจางหรือตัวแทนของ

ผูวาจาง  บริษัทฯ ใหบริการตามระยะเวลาท่ีกําหนด (Regular Service)   โดยการเขาตรวจเช็คอุปกรณท่ีจําหนาย

เมื่อครบตามกําหนด กรณีท่ีสินคาหรืออุปกรณน้ันท่ียังอยูในระยะประกัน หรืออยูในสัญญาบริการ ท้ังน้ี ในกรณี

สินคาท่ีจําหนายใหลูกคามีปญหา บริษัทฯ จะติดตอประสานงานกับผูจําหนายสินคาในตางประเทศ พิจารณาสาเหตุ

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นรวมกัน เพ่ือเจรจาเคลมประกันสินคาตามขอตกลงการรับประกันสินคา กลาวคือ  มีระยะเวลา

ประกันสินคาประมาณ 1-2 ป นับแตวันท่ีสินคาออกจากทาเรือของประเทศผูจําหนายสินคาน้ันๆ 
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2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น  

2.1 คอมเพรสเซอร  (Compressor) ใชสําหรับอัดสารทําความเย็น (นํ้ายาทําความเย็น) ในสถานะท่ีเปนไอ โดย

สรางแรงดัน สงไปตามทอนํ้ายาท่ีเปนทอทองแดง ไปยัง คอยลเย็น คอยลรอน เอ็กแปนชั่นวาลว โดยมี

คอมเพรสเซอรเปนสวนประกอบหน่ึงในชุดคอนเด็นซิ่งยูนิต (Condensing Unit) 

 
 

2.2 คอยลรอน (Condenser) เปนอุปกรณควบแนนสารทําความเย็นท่ีมีความดันสูง และเปล่ียนสถานะนํ้ายาจาก

ไอใหกลายเปนของเหลว โดยการระบายความรอนออกจากนํ้ายาดวยพัดลมระบายอากาศ  ท่ีเรามองเห็นจาก

ภายนอกตัวคอยลรอน 

 

2.3 คอยลเย็น (Evaporator) เปนอุปกรณระเหยสารทําความเย็นท่ีความดันต่ํา และเปล่ียนสถานะนํ้ายา จาก

ของเหลวกลายเปนไอ โดยการพาความเย็นในตัวคอยลเย็นออกสูหองเพ่ือทําใหอุณหภูมิในหองเย็นลงดวยพัดลม 

ท่ีเรามองเห็นติดตั้งแขวนอยูบนเพดานในหอง 

 

2.4 วาลวควบคุมระบบทําความเย็น ไดแก 

• วาลวลดความดัน (Expansion Valve) ใชสําหรับลดความดัน

ของสารทําความเย็นในคอยลเย็น ซึ่งเปนการควบคุมอุณหภูมิ

ระเหย ในคอยลเย็นวาลวไดรับการออกแบบสําหรับการใชงาน

ท่ีเฉพาะเจาะจง สําหรับงานอุณหภูมิระบบปรับอากาศ (Air 

Condition) งานหองเย็น (Cold Room) และงานหองเย็นจัด 

(Freezer Room)    
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• วาลวเปด-ปดไฟฟา(Solenoid Valve)  ถูกออกแบบมา

หลากหลายสําหรับการใชงานเฉพาะในโรงงานทําความเย็นท่ี มี

ทุกแรงดันไฟฟาและทุกชวงความถี่ นอกจากน้ีวาลวยังสามารถ

ออกแบบตามความตองการของลูกคาไดดวย 
 

• วาลวปด (Shut-off Valve) เปนวาลวแบบใชมือ เปด-ปด 

ออกแบบมาสําหรับติดตั้งในทอสารทําความเย็นดานของเหลว 

ดานดูด และดานกาซรอนของระบบทําความเย็น วาลวสามารถ

เชื่อมตอกับทอทองแดงดวยการเชื่อมหรือขันเกลียว 
 

• บอลวาลว (Ball Valve) เปนวาลวแบบใชมือ เปด-ปด ในการ

ใชงานสารทําความเย็นสามารถไหลไดท้ังสองทิศทางตาม

ความตองการ Ball Valve ไดรับการออกแบบมาสําหรับติดตั้ง

ในทอท่ีมีความหนาแนนของประเก็นสูง และยังทําใหแรงดันท่ี

สูญเสียนอยลง มีการไหลของสารทําความเย็นสูงสุดเมื่อเปด

อยางเต็มท่ี Ball Valve ไดรับการออกแบบ  

สําหรับการดําเนินงานในชวงอุณหภูมิท่ีกวางและไดรับการ

รับรองใหใชกับสารทําความเย็น fluorinated ใดๆ   ก็ได Ball 

Valve มาตรฐานอาจถูกนํามาใชในการใชงานโดยใชสารทํา

ความเย็นแรงดันสูงรวมท้ัง R410A สําหรับการใชงาน CO2 

สามารถใชไดกับความดันสูงสุดถึง    90 บาร (1300 psig) 

 

 

 

 

 

ท้ังน้ี บริษัทเปนเจาของ ตราสินคา “Blue Ice” (บลูไอซ)  สําหรับผลิตภัณฑอุปกรณทําความเย็น ไดแก วาลว

ระบบทําความเย็น อุปกรณระบายความรอน อุปกรณดูดความชื้น และมาตรวัดความดัน เปนตน 
  

 

 

2.5 ชุดคอนเดนซิ่งยูนติ (Condensing units)  บริษัทฯ ไดออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Units) 

ตามมาตรฐานยุโรปเพ่ือการใชงานท่ีทนทานยาวนาน เพ่ือความสะดวกในการบริการและติดตั้งงาย สามารถ

เลือกไดหลากหลายอุณหภูมิ เหมาะอยางยิ่งสําหรับหองแชแข็ง หองเก็บความเย็น ไฮเปอรมารเก็ต 

ซูเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ อุตสาหกรรมทําความเย็น ระบบปรับอากาศ หรือท่ีตองการความประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ อุณหภูมิหองมีใหเลือกตั้งแต -30°C ถึง +25°C ความสามารถในการทําความเย็นตั้งแต 4 ถึง 

112 กิโลวัตต หรือ 2 ถึง 50 hp 
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2.6 อุปกรณควบคุมการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ (DOD) เหมาะสําหรับการใชงานในหองเย็นทุกชนิดเพ่ือเก็บ

รักษาสินคา  ไมโครโพรเซสเซอรใน DOD จะชวยในการควบคุมอุณหภูมิ การจัดการพลังงาน และระดับ

ความชื้นในอากาศ รวมถึงความถี่ในการละลายนํ้าแข็ง ใหเปนไปตามสภาวะการทํางานท่ีแทจริง โดยไมตอง

ปรับแตงคาใดๆใหยุงยากเหมือนอุปกรณควบคุมยี่หออ่ืนๆ ทําใหงายตอการนําไปใชงาน ดวยระบบควบคุมการ

ละลายนํ้าแข็งอัจฉริยะท่ีแมนยํา รวมถึงการนําพลังงานท่ีเหลือในการละลายนํ้าแข็ง (Latent Energy) มาใชให

เกิดประโยชน สงผลใหประหยัดคาใชจายดานพลังงานไดถึง 15 - 25% 

 

2.7 อุปกรณประหยัดพลังงาน ( INVERTER ) ชวยควบคุมความเร็วรอบของเคร่ือง

คอมเพรสเซอรใหทํางานอยางตอเน่ือง ตามสภาวะโหลดการทําความเย็นท่ีเปนจริง ดวย

การควบคุมการทํางานอยางตอเนื่อง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทําความเย็น และ

ชวยลดการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในพ้ืนท่ีทําความเย็น ทําใหอุณหภูมิ ณ จุดทําความเย็น

มีความแมนยํา สงผลใหระดับอุณหภูมิท่ีตั้งไวมีความสม่ําเสมอ ทําใหสินคาท่ีจัดเก็บมี

คุณภาพดี และคงความสดไดยาวนาน สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดมากสูงสุดถึง 

40% รวมท้ังยังชวยยืดอายุการใชงานของคอมเพรสเซอรใหนานขึ้น เพราะในขณะท่ีเร่ิม

ทํางาน คอมเพรสเซอรจะไมเกิดอาการฉุดกระชากแตอยางใด 
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3. ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล 

3.1 วาลวเปดปดน้ํา ใชควบคุมการไหลของนํ้าไมวาจะเปนการปด-เปด หรือปรับอัตราการไหลของนํ้า แบงเปน

ประเภทหลักๆ คือ  

• วาลวประตูนํ้า (Gate Valve) ใชสําหรับปด-เปดนํ้า มีนํ้าหนักมาก ใชเน้ือท่ีในการ

ติดตั้ง เหมาะสําหรับใชในหองเคร่ืองสูบนํ้า หองปมนํ้าดับเพลิง ใชภายนอก

อาคารหรือพ้ืนท่ีท่ัวไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุมอัตราการไหล 

• วาลวปกผีเส้ือ (Butterfly Valve) ใชสําหรับปด-เปดนํ้า มีนํ้าหนักเบา ใชพ้ืนท่ี

นอยในการติดตั้ง ใชติดตั้งในอาคารหรือพ้ืนท่ีท่ัวไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุม

อัตราการไหลของนํ้า  

• บอลวาลว (Ball Valve) ใชสําหรับปด-เปดนํ้า เหมาะกับการใชกับทอขนาดเล็ก 

สามารถปด-เปดนํ้าไดทันที การร่ัวซึมมีนอยกวาการใชวาลวประตูนํ้า เน่ืองจาก

หนาสัมผัสของวาลวปดสนิทกวา 

• โกลบวาลว (Globe Valve) ใชสําหรับควบคุมอัตราการไหลของนํ้าเปนวาลวท่ีทําใหแรงดัน

ของนํ้าลดลงระหวางสวนหนาวาลวและสวนหลังวาลว 

• วาลวปรับปริมาณนํ้า (Balancing Valve) ใชสําหรับปรับสมดุลของนํ้า

ในระบบปรับอากาศ  เพ่ือปรับอัตราการไหลใหได คาตามท่ีตองการ มี

คุณสมบัติปรับปริมาณนํ้าใหไหลเขาเคร่ืองสงลมเย็นในระบบปรับ

อากาศใหตรงตามสถานะท่ีออกแบบ 

• วาลวควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลแรงนํ้าอัตโนมัต ิ

(PICV) ใชสําหรับควบคุมการเปดปดนํ้าเย็น และปริมาณอัตรา

การไหลของนํ้าท่ีสงเขาเคร่ืองลมเย็นในระบบปรับอากาศ เพ่ือให

เคร่ืองปรับอากาศ สงความเย็นไดตามท่ีไดกําหนดไว 

ท้ังน้ี นอกเหนือจากการนําเขาและจัดจําหนายตราสินคาจากตางประเทศท่ีมีชื่อเสียง บริษัทฯ ยังเปนเจาของ 

ตราสินคา “Valtec” (วาลวเทค) สําหรับผลิตภัณฑวาลวและผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 

3.2 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอรโมมิเตอร (Thermometer)  

3.2.1 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ใชสําหรับแสดงคาแรงดัน มีหนวยเปนแรงปอนดตอตารางน้ิว (PSI) 

และกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (kg/cm2) แบงเปนประเภทหลักๆ คือ 

• เกจวัดความดันแบบมนํ้ีามัน (Liquid Filled Gauge) เหมาะสําหรับติดตั้งใน

ท่ีท่ีมีการส่ันสะเทือน  ชวยลดแรงกระแทกของแรงดัน ทําใหยืดอายุการใช

งานใหนานขึ้น 

• เกจวัดความดันแบบไมมีนํ้ามัน (Non-Filled Gauge) เหมาะสําหรับติดตั้งท่ัวไป 
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3.2.2  เทอรโมมิเตอร (Thermometer) ใชสําหรับวัดระดับอุณหภูมิหรือความรอน แบงเปนประเภทหลักๆ คือ 

• เทอรโมมิเตอรแบบแทงแกว (Liquid-in-Glass Thermometer) ใชสําหรับวัด

อุณหภูมิท่ัวไป มีคุณสมบัติขยายตัวของของเหลวเมื่อไดรับความรอน และ

หดตัวเมื่อคลายความรอนจะมีหนวยเปนองศาฟาเรนไฮต (F) และองศา

เซลเซียส (C) 

• เทอรโมมิเตอรแบบไบเมทัล (BiMetal Thermometer) มีคุณสมบัติขยายตัว

ของโลหะ 2 ชนิด เมื่อไดรับความรอนโลหะท้ัง 2 ชนิด เกิดการขยายตัวไม

เทากัน  โดยท่ัวไป วัดอุณหภูมิอยูในชวง -75 C ถึง 550 C 

(1) Flow Switch ใชสําหรับตรวจจับการไหลของนํ้า มีคุณสมบัติปองกัน   ความ

เสียหายของปมนํ้า เน่ืองจากนํ้าไมไหล โดยติดตั้งอยูในทิศทางเดียวกับการ

ไหลของนํ้าในทอ 

(2) แผนกรองอากาศ (Aluminum Filter)  แบบลางนํ้าได สามารถกรองฝุน ส่ิง

สกปรกในอากาศ ชวยใหการระบายอากาศมคีวามสะอาดมากยิ่งขึน้ ใชสําหรับ

ปองกันฝุนและส่ิงสกปรกเขาไปอุดตันในเคร่ืองปรับอากาศ มีคุณสมบัติลางนํ้า

ได สามารถกรองฝุน ส่ิงสกปรกในอากาศ ชวยใหการระบายอากาศมีความ

สะอาดมากยิ่งขึ้น 

(3) ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสําหรับเปนขอตอเพ่ือเชื่อมทอใน

ระบบปรับอากาศ โดยไมตองใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟาในการเชื่อมทอ สามารถ

รองรับการขยายและหดตัว หรือการเคล่ือนตัวของทอและอาคาร เพราะ

ถูกออกแบบมาใหรองรับการเคล่ือนตัว และการหันเหของทอได  

(4) ทอทองแดงและขอตอทองแดง เหมาะสําหรับใชในงานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ ทุกชนิด 

ท้ังน้ีทอทองแดงท่ีบริษัทฯ จัดจําหนายมีหลายประเภทและขนาด โดยมีท้ังทอตรง  (ขนาด K, L ,M) 

ทอมวน (Pancake coil)  รวมถึงขอตอทองแดงชนิดตางๆ บริษัทเปนเจาของ ตราสินคา “Koppar” 

(คอปปา)  สําหรับผลิตภัณฑทอทองแดง   

             COPPER TUBE and PANCAKE                    COPPER FITTING              BRAZING 
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(5) น้ํายาสารทําความเย็น ทําหนาท่ีเปนสารตัวกลางสําหรับถายเทความรอนออกจากหองโดยสาร โดย

ดูดซึมความรอนเขาสูตัวเองในขณะท่ี อุณหภูมิ และ ความดันต่ํา และ ถายเทความรอนออกจากตัวเอง

ในขณะท่ี อุณหภูมิและ ความดันสูง  

ท้ังน้ีบริษัทเปนเจาของ ตราสินคา “Yuki” (ยูกิ) ซึ่งเปนตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑนํ้ายาทําความเย็น คือ   

 

 

4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล 

4.1) เคร่ืองพิมพระบบ Ink Jet (CIJ – Continuous InkJet) ใชสําหรับพิมพวันท่ีผลิต 

วันท่ีหมดอายุ และล็อตนัมเบอร ลงบนสินคาไดเกือบทุกประเภทพ้ืนผิว เชน 

พลาสติก โลหะ แกว กระจก อลูมิเนียม ฟลม กระดาษ ไม และไมสังเคราะห 

รวมถึงพ้ืนผิวตางๆ เชน พ้ืนผิวเรียบ ขรุขระ หรือ    โคงเวา ทําใหเปนเทคโนโลยี

การพิมพท่ีปรับใชงานไดหลากหลายและไดรับความนิยมสูง เหมาะสําหรับใชงาน

กับสายพานการผลิตอัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ หรือติดตั้งใชงานรวมกับเคร่ืองจักรอ่ืน 

นอกจากน้ียังมีขอเดนคือ มีระบบปองกันหัวฉีดอุดตัน ปรับใชงานไดทุก

รูปแบบ มีหมึกใหเลือกหลายสี หลากคุณสมบัติ คาใชจายในการพิมพต่ํา 

ประหยัดพลังงาน และมีหมึกชนิดเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมใหเลือกใช 

4.2) เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร (laser printer) ใชสําหรับพิมพวันท่ีผลิต วันท่ี

หมดอายุ และล็อตนัมเบอร ฯลฯ ลงบนสินคาประเภทพลาสติก แกว กระดาษ 

และสติคเกอร เปนระบบแสงเลเซอรท่ีใชพลังงานความรอนทําปฏิกิริยากับ

พ้ืนผิวพิมพเปนตัวเลข/ตัวอักษรโดยไมตองใชหมึก ทํางานอัตโนมัติบน

สายพานการผลิต โดยปอนตัวเลขหรือตัวอักษรท่ีตองการพิมพท่ีหนาจอ

คอนโทรล และอัพเดทตามวัน เวลาจริง มีขอเดนคือประหยัดคาใชจาย 

ความเร็วสูง ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดภาระการดูแล/

บํารุงรักษาระหวางใชงาน  
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4.3) เคร่ืองพิมพระบบ Thermal Transfer ใชสําหรับพิมพวันท่ีผลิต วันท่ีหมดอายุ และล็อตนัมเบอร โลโก บารโคด 

และ QR Code ฯลฯ ลงบนฟลม พลาสติก กระดาษ ท่ีซึ่งผิวเรียบ เคร่ืองพิมพ

ระบบ Thermal Transfer ใชความรอนของหัวพิมพละลายหมึกเพ่ือพิมพตัวเลข 

ตัวอักษร ขนาดพ้ืนท่ีพิมพใหญสุด 128 มม. พิมพขอความรายละเอียดไดอยาง

ถูกตอง และคมชัด สามารถระบุขอความท่ีตองการพิมพท่ีหนาจอคอนโทรล และ

อัพเดทตามวัน เวลาจริง ติดตั้งใชงานกับเคร่ืองบรรจุสินคาชนิดซองไดทุก

ประเภท มีขอเดนคือ เปนเทคโนโลยีสะอาด ไมกอใหเกิดสารระเหย คุณภาพสูง 

คมชัดอานงาย สวยงาม พิมพขอมูลปริมาณมาก ๆ ไดเหมาะสม ประหยัด

คาใชจาย ความเร็วสูง  

4.4) เคร่ืองพิมพลาเบลสติคเกอร Digital UV Inkjet สามารถพิมพลาเบลสติคเกอรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

คุณภาพสูง คมชัดสวยงาม สีสันสดใส ท่ีความเร็วสูง ลงบนวัสดุตาง ๆ เชนกระดาษ พลาสติค ฟอยล ลามิเนต

ลงบนวัสดุมาตรฐานจากโรงงาน ประสิทธิภาพการยึดเกาะดี สีมีความคงทนไมซีดจางงาย และชวยลดตนทุน

ใหกับโรงงานผูผลิตลาเบลสติคเกอร  และยังสามารถเพ่ิมรูปแบบพิเศษเพ่ือดึงดูดความสนใจใหกับผลิตภัณฑได

เชนการพิมพลายนูนบนพ้ืนผิว การพิมพ Variable Information แบบตัวเลข ตัวอักษร กราฟค Barcode, QR 

Code, 2D Code เปนตน 

  

4.5) เคร่ืองพิมพแบบ 3 มิติ (3D Printer) เปนเคร่ืองพิมพในการสรางโมเดลเสมือนจริงหรือการขึ้นรูปชิ้นงานตาม

แบบเฉพาะของลูกคา โดยพิมพชิ้นงานดวยนํ้ายาเรซิ่นท่ีมีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง ในการสรางงานเสมือน

จริง มีพ้ืนผิวชิ้นงานท่ีเนียนเรียบและคมชัดทุกจุด เหมาะกับงานพิมพเชน การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ 

ทันตกรรม อุปกรณชวยฟง จิวเวลล่ี และยานยนต เปนตน ปจจุบันบริษัทฯ จําหนายและใหบริการงานพิมพแบบ 

3 มิติ สําหรับลูกคาอุตสาหกรรมและท่ัวไปท่ีตองการสรางชิ้นงานตนแบบท่ีตองการ และยังไดเพ่ิมบริการใหม

สําหรับอุตสาหกรรมการแพทยในยุค 4.0 คือ การใหบริการปรับเปล่ียนไฟลจากเคร่ืองสแกนชนิด MRI/CT Scan 

เปนไฟล 3D PDF วัตถุประสงคเพ่ือแสดงเปนภาพคุณภาพสูง บงชี้บริเวณท่ีปกติ หรือผิดปกติไดชัดเจน และยัง

รวมถึงการพิมพโมเดลอวัยวะจากไฟล MRI/CT Scan ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห การวิจัยและพัฒนาทาง

การแพทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 22 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  

4.6) เคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและอุปกรณบรรจุภัณฑอื่นๆ ไดแก เคร่ืองฉลุอักษรสําหรับงานพิมพขางบรรจุ

ภัณฑชิ้นใหญท่ีไมเหมาะกับการลําเลียงบนสายพานการผลิต เคร่ืองพิมพแบบฟอยลรอน (Hot Foil Printer) 

เคร่ืองพิมพชนิดลูกกล้ิง  เคร่ืองติดฉลากความเร็วสูง เคร่ืองพิมพพรอมติดฉลาก (Print & Apply Labeler)  และ

ชุดแสตมปวันท่ี เปนตน 

4.7) อุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ ไดแก นํ้าหมึกพิมพ นํ้ายาผสมหมึก นํ้ายาลางหมึก 

ริบบอนหมึก นํ้ายาเรซิ่น ชุดกรอง และอะไหลเคร่ืองอุปกรณ  เคร่ืองพิมพแบบ Manual ชุดลูกกล้ิงและฟอยล

พิมพวันท่ีผลิต เปนตน 

 

การรับประกันสินคา 

บริษัทฯ รับประกันความเสียหายหรือชํารุดของสินคา ตามเงื่อนไขการรับประกันสินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายหรือ

ติดตั้งใหแกลูกคาเปนระยะเวลา 1 ป หรือ 6 เดือน สําหรับสินคาประเภทเคร่ือง และอะไหลตามลําดับ ซึ่งสินคาของบริษัทฯ 

ไดรับการรับประกันมาจากผูผลิตสินคาอีกทอดหน่ึงเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป และ 6 เดือนเชนกัน 

สําหรับงานโครงการ ภายหลังติดตั้งงานแลวเสร็จ  บริษัทฯ มีการรับประกันผลงานหลังติดตั้ง  โดยรับประกัน

สินคาท่ีจําหนายตามเงื่อนไขการรับประกันเปนเวลา 1 ป  ซึ่งผูผลิตสินคามีการรับประกันสินคาท่ีจําหนายใหแกบริษัทฯ 

อยางนอย 1 ป เชนเดียวกัน 

 

คลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา   

บริษัทฯ มีคลังสินคารวม 3 แหง โดย  

• คลังสินคาหลัก ตั้งอยูเลขท่ี 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ  พ้ืนท่ีเชารวม 

2,482 ตารางเมตร ซึ่งเชาจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดพิจารณาสวนท่ี 2 (12) รายการระหวางกัน) 

เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีเก็บผลิตภัณฑวาลว และผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและผลิตภัณฑระบบ

การพิมพดิจิทัล  รวมท้ังใชเปนพ้ืนท่ีการประกอบชิ้นสวนอุปกรณตางๆ  ตามคําส่ังซื้อ  

• คลังสินคาแหงท่ี 2  ตั้งอยูท่ี 38/43 หมู 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี  พ้ืนท่ีรวม 105 ตาราง

เมตร  ซึ่งเชากับบุคคลภายนอกท่ีใหบริการคลังสินคาและไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ  เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีเก็บสารเคมี

อันตรายท่ีส่ังซื้อจากผูผลิต และรอการจัดสงใหแกลูกคา หรือนําไปใชในงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงใหแกลูกคา และ 

• คลังสินคาแหงท่ี 3 ตั้งอยูท่ี 6,8 หมูท่ี 15 ถ.คูขนานมอเตอรเวย  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240 

พ้ืนท่ีรวม 1,575 ตารางเมตร ซึ่งเชากับบุคคลภายนอกที่ใหบริการคลังสินคาและไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ เพื่อใช

เปนพ้ืนท่ีเก็บผลิตภัณฑวาลว และผลิตภัณฑระบบทําความเย็น (รายละเอียดสรุปสัญญาเชาคลังสินคา พิจารณาในสวน

ท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หัวขอ 4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ขอยอย 4.3.2 สัญญาเชาอาคารคลังสินคา) 

บริษัทฯ จัดสงสินคาจากคลังสินคาใหแกลูกคา (คาจัดสงรวมอยูในราคาสินคาแลว) โดยใชรถบรรทุกขนสงของ

บริษัทฯ และรถบรรทุกขนาดตางๆ ท่ีบริษัทฯ ไดวาจางผูประกอบการขนสงจากภายนอกท่ีไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับ

บริษัทฯ ซึ่งผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผูขาย (Approved Vendor List ,AVL) กับบริษัทฯ จํานวน 13 ราย นอกจากน้ี 

บริษัทฯ ไดทําประกันภัยสินคาท่ีเก็บในคลังสินคาเพ่ือคุมครองอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางการเก็บสินคาหรือการ
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ปฏิบัติงานโดยคุมครองภัยตางๆ เชน ไฟไหม ฟาผา แผนดินไหว ลมพายุ  นํ้าทวม  รวมถึงอุบัติเหตุตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

คลังสินคาท่ีสงผลใหทรัพยสินเสียหาย  ซึ่งปจจุบัน การประกันภัยครอบคลุมมูลคาทรัพยสินในสํานักงานใหญและสินคาใน

คลังสินคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  25591 รวมท้ังบริษัทฯ มีการทําประกันภัยสินคาท่ีขนสงในประเทศสําหรับคําส่ังซื้อท่ีมี

มูลคาสูง  เพ่ือคุมครองความเสียหาย หรือ ความสูญเสียของสินคาจากอุบัติเหตุ การยกขนสินคาขึ้นไปยังพาหนะท่ีใชขนสง  

และคุมครองตลอดระยะเวลาท่ีสินคาน้ันอยูบนพาหนะท่ีใชขนสง โดยมีบริษัทฯ เปนผูรับผลประโยชนแตเพียงผูเดียว และ

ตั้งแตป 2555 - ปจจุบัน บริษทัฯ ยังไมมีประวัติการเคลมประกันภัยสินคาท่ีเกิดจากเหตุการณรายแรงยกเวนอุบัติเหตุท่ีเกิด

จากการเคล่ือนยายสินคาในคลังสินคา ซึ่งความเสียหายแตละคร้ังไมเกิน 10,000 บาท 

 

กระบวนการรับสินคาเขาเก็บในคลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา 

 กระบวนการขัน้ตอนการรับสินคาจากผูผลิตสนิคา 

1. เมื่อพนักงานคลังสินคาไดรับใบตรวจรับสินคาจากฝายจัดซื้อ จะจัดเตรียมบารโคดสินคา สถานท่ีจัดวางสินคา   

2. เมื่อมีการสงสินคามาท่ีคลังสินคา พนักงานคลังสินคาจะตรวจรับสินคาตามรายละเอียดท่ีไดรับแจงจากแผนก

จัดซื้อ ติดบารโคดท่ีสินคา จัดทําใบแจงรับสินคา  

3. พนักงานคลังสินคาซึ่งทําหนาท่ีจัดเก็บสินคา จะตรวจสอบประเภท สภาพสินคา จํานวน และบารโคดกับใบแจง

รับสินคาวาถูกตองครบถวนตรงกัน จากน้ันนําสินคาเขาเก็บในคลังสินคา จัดเรียงสินคาท่ีรับเขากอนไวดานนอก

และสินคาท่ีรับเขาทีหลังจัดเรียงไวดานใน เพ่ือความสะดวกในการเบิกจายตอไป และบันทึกสต็อค สินคา พรอม

ท้ังสงรายละเอียดใหแกฝายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก ฝายจัดซื้อ และฝายบัญชี 

4. ในกรณีท่ีตรวจรับไมตรงตามการส่ังซื้อหรือมีสินคาชํารุด เสียหาย พนักงานคลังสินคาจะแจงขอมูลมาท่ีฝาย

จัดซื้อเพ่ือใหตรวจสอบ และดําเนินการแจงผูผลิต และ/หรือ บริษัทท่ีรับประกันภัยสินคาตอไป 

 

 กระบวนการและขั้นตอนการเบิกสนิคาเพ่ือจัดสงใหแกลูกคา 

1. พนักงานจัดสง บันทึกรายการจัดของ (Picking List) สงมอบใหแกพนักงานคลังสินคา เพ่ือเตรียมสินคาสงมอบ

ใหแกลูกคา รวมท้ังทําหนาท่ีตรวจสอบรายชื่อลูกคา ปริมาณสินคา สถานท่ีสงมอบ เพ่ือวางแผนเสนทางการ

จัดสงสินคา ติดตอประสานงานกับฝายการเงินเพ่ือรับเอกสารท่ีใชในการจัดสงสินคา 

2. พนักงานจัดสง จัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา เพ่ือบันทึกรายการในแตละเสนทางการจัดสงใหเรียบรอยภายใน

เวลา 9.00 น. ของทุกวันทําการ  เพ่ือใหฝายขายมขีอมูลประสานงานกับลูกคาในการแจงชวงเวลาโดยประมาณท่ี

สินคาจะสงถึง 

3. ในกรณีการขนสงสินคาเรงดวน หรือการจองเวลาจัดสงสินคาลวงหนา พนักงานจัดสงจะรับใบแจงการจัดสง

สินคาจากพนักงานขาย และทําหนาท่ีประสานงานกับผูใหบริการขนสงตามรายชื่อท่ีบริษัทฯ ไดอนุมัติไว โดยแจง

ผูใหบริการขนสงถึงกําหนดเวลาในการเขารับสินคา ณ คลังสินคา กําหนดเวลาในการสงมอบ และเสนทางในการ

สงมอบสินคาใหลูกคา และจัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา  

1  บรษิัทกําหนดทุนประกันภัยในแตละป โดยพิจารณาจากมูลคาทรพัยสินตามงบการเงินงวดลาสุดกอนท่ีจะมีการทําประกันภัยน้ันๆ 
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4. พนักงานจัดสง สงเอกสารท่ีใชในการจัดสงสินคา รวมท้ังใบควบคุมการขนสงสินคาใหพนักงานขับรถ/พนักงาน

สงของโดยพนักงานขับรถ/พนักงานสงของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ  จํานวนสินคากับรายละเอียดเอกสารท่ีใช

ในการจัดสง และเซ็นชื่อผูรับสินคาในสําเนาสวนของคลังสินคา จากน้ันนําสินคาออกจากพ้ืนท่ีเตรียมจายขึ้นรถตาม

เสนทางท่ีไดวางแผนไว และจัดสงสินคาตามเสนทาง ชี้แจงและทบทวนรายการสินคาท่ีสงมอบกับเอกสารท่ีใชในการ

จัดสงกับลูกคา และใหลูกคาเซ็นชื่อผูรับสินคาในเอกสารท่ีใชในการจัดสง จากน้ันนําเอกสารประกอบดวยเอกสาร 

อาทิ ตนฉบับใบวางบิล สําเนาใบกํากับภาษี กลับคืนจากลูกคาและนําสงใหพนักงานจัดสงเพ่ือทําหนาท่ีรวบรวม

เอกสารใหฝายการเงินติดตามการชําระเงินตามระเบียบปฏิบัติทางการเงินและบัญชีตอไป 

 

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑที่จําหนาย  

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาท่ีจัดจําหนาย  เพ่ือใหลูกคามั่นใจในคุณภาพและ

ความปลอดภัยของสินคา วาเปนไปตามขอกําหนดท่ีลูกคาไดตกลงไวกับบริษัทฯ โดยสินคาท่ีบริษัทฯ จัดจําหนายสวน

ใหญผานการรับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)2 และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual)3 และ/หรือ

มาตรฐาน BS (British Standard)4 และ/หรือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)5  และ/หรือมาตรฐาน EN 

(European Standard)  สําหรับสินคาวาจางผลิตภายใตแบรนดของบริษัทฯ จะผลิตภายใตมาตรฐาน BS หรือ ASTM 

International รวมท้ังระบบงานทุกระบบของบริษัทผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015  

2  Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters’ Laboratories Inc. (UL) ซ่ึงเปนองคกรอิสระท่ีไมแสวงหาผลกําไรใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูดําเนินการทดสอบผลิตภัณฑ จัดทํามาตรฐานดานความปลอดภัย และใหการรับรองความปลอดภัยของสินคา  
3  Factory Mutual (FM) หนวยงานท่ีทําการทดสอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยของกลุมประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา 
4   British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแหงประเทศสหราชอาณาจักร (The British Standard Institution หรอื BSI)  
5   Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑโดยสํานักงานมาตรฐาน 

    ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศไทย  
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2.2.2 การตลาดและการแขงขนั 

2.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมอุตสาหกรรม 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ผลิตภัณฑ

ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลสําหรับอุตสาหกรรม รวมท้ังใหบริการใหคําปรึกษา 

ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับงานโครงการตางๆ โดยสินคาสวนใหญท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรมอาคาร เชน ระบบ

ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทําความเย็น กวารอยละ 50 ของรายไดจากการขาย จําหนายใหแก

กลุมลูกคาผูรับเหมาซึ่งสวนใหญเปนผูรับเหมากอสรางงานอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานตางๆไดแก อาคารสํานักงาน 

คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล หางสรรพสินคา โครงการรถไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม และหองเย็น เปนตน ทําใหการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ มีความสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโต

สอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเตบิโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: 

GDP) แตจะมีความผันผวนมากกวา กลาวคือ เมื่อเศรษฐกิจเร่ิมขยายตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะขยายตัวได

มากและเร็วกวา แตเมื่อเศรษฐกิจเร่ิมชะลอตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะชะลอตัวลงเร็วกวา และสอดคลองกับ

พ้ืนท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางในแตละป  

เศรษฐกิจไทยในระยะขางหนามีแนวโนมขยายตัวตอเน่ืองท่ีรอยละ 3.8 ในป 2561 ซึ่งปรับสูงกวาประมาณการ 

คร้ังกอน โดยแรงขับเคล่ือนมาจากการสงออกสินคาและการทองเท่ียวท่ีดีขึ้นตอเน่ือง การใชจายภาคเอกชนท่ีขยายตัว

อยาง คอยเปนคอยไปและเร่ิมกระจายตัวมากขึ้น อีกท้ังแรงกระตุนจากภาครัฐท่ียังมีอยูตอเน่ือง การสงออกสินคาขยายตัว

ตอเน่ืองและท่ัวถึงมากขึ้นท้ังในมิติของสินคาและตลาดสงออก และเร่ิมเห็นการสงออกดีข้ึนใน ผูประกอบการขนาดตางๆ 

มากขึ้น โดยมูลคาการสงออกสินคาในป 2560 คาดวาจะขยายตัวท่ีรอยละ 8.0 ตามเศรษฐกิจโลกท่ี ขยายตัวชัดเจน สินคา

อิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมขยายตัวดีตามวัฏจักรเทคโนโลยี ขณะท่ีหลายสินคาไดรับประโยชนจากการยายฐาน การผลิต

มายังไทย อีกท้ังราคาสินคาสงออกมีแนวโนมสูงขึ้นตามราคาน ามันดิบ โดยเฉพาะในหมวดสินคาโภคภัณฑการสงออกท่ี 

ขยายตัวทําใหความตองการวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางเพ่ิมข้ึน จึงคาดวามูลคาการน าเขาในปน้ีจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนดวย 

การสงออกบริการมีแนวโนมขยายตัวดีตามภาคการทองเท่ียวท่ีปรับดีข้ึนตอเน่ือง ประมาณการ จํานวนนักทองเท่ียวในป 

2560 ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 34.9 ลานคนเปน 35.6 ลานคน เน่ืองจาก (1) นักทองเท่ียวจีนท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังกลุมกรุปทัวรและกลุม

นักทองเท่ียว อิสระ ตามการเปดเสนทางการบินใหมจากจีนมายังจังหวัดทองเท่ียวโดยตรง (2) นักทองเท่ียวอาเซียนท่ี

เพ่ิมขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ท่ีปรับดีขึ้น และ (3) มาตรการลดและยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตรานักทองเท่ียว 

(tourist visa) นอกจากน้ี เศรษฐกิจโลก ท่ีดีขึ้นสงผลใหคาใชจายของนักทองเท่ียวตอคนเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง การบริโภค

ภาคเอกชนในระยะขางหนามีแนวโนมขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป โดยไดรับแรงสนับสนุนจากรายไดภาคเกษตรและ 

การจางงานในภาคการผลิตเพ่ือการสงออกและบริการท่ีปรับดีขึ้น รวมท้ังผลดีจากมาตรการภาครัฐ เชน โครงการบัตร

สวัสดิการ แหงรัฐ โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอฯ อยางไรก็ดี กําลังซื้อในระยะขางหนายังไมเขมแข็งมากนัก เน่ืองจาก

การจางงานและ รายไดของแรงงานยังไมไดรับผลดีอยางเต็มท่ีจากการสงออกท่ีปรับดีขึ้น สวนหน่ึงเพราะการเปล่ียนแปลง

เชิงโครงสรางและ รูปแบบการท าธุรกิจท่ีใชแรงงานนอยลง รวมท้ังภาระหน้ีของครัวเรือนท่ียังอยูในระดับสูง การใชจาย

ภาครัฐยังคงเปนแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ตามการใชจายอุปโภคและการลงทุนภาครัฐท่ียังเบิกจายอยูในเกณฑด ี

การลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางโครงการเบิกจายลาชากวาท่ีคาดไวบาง ขณะท่ีการลงทุนของรัฐบาลมีแนวโนมชะลอลง

หลังจากเรงไป มากในชวงกอนหนาและบางหนวยงานมีขอจํากัดดานประสิทธิภาพการเบิกจาย นอกจากน้ี ยังมีผลจาก

การประกาศใช พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งอาจสงผลใหการเบิกจายของบาง
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หนวยงานท่ีกฎหมายขยายขอบเขต การบังคับใชไปถึงอาจลาชาบางในระยะแรก โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี

ยังไมเคยดําเนินการตามระบบใหมน้ีมากอน การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมฟนตัว แตยังขยายตัวในระดับต่ํา โดยในระยะ

ส้ันเร่ิมเห็นสัญญาณการฟนตัวของการลงทุน ในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น สอดคลองกับการบริโภคภาคเอกชนและการ

สงออก แตภาคธุรกิจบางสวนยังมีกําลังการผลิต เหลืออยูและรอความชัดเจนตอเน่ืองของนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะการ

ลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน 

ท่ีมา :  ธนาคารแหงประเทศไทย 

ธุรกิจระบบดับเพลิง 

สายงานขายระบบปรับอากาศและอุปกรณดับเพลิง : มีการเติบโตทางดานยอดขายเพ่ิมขึ้นไดตาม

เปาหมาย  โดยไดสงมอบสินคาโครงการขนาดใหญหลายแหงอยางตอเน่ือง สวนผลิตภัณฑในระบบปรับอากาศ เชน 

วาลวควบคุมระบบปรับอากาศ ยังทําตลาดเพ่ิมขึ้นไดในระดับท่ีดี สวนทอทองแดงยังอยูระหวางการทําตลาดเร่ิมตน  ซึ่ง

ยังมียอดขายไมสูงนัก แตมีแนวโนมท่ีเติบโตไดในอนาคต    สวนผลิตภัณฑอ่ืนๆ ในระบบดับเพลิงมียอดขายท่ีเติบโตขึ้น 

รวมถึงผลิตภัณฑใหมๆ  และยังคงทยอยไดรับคําส่ังซือ้เขามาหลายโครงการ เชน อาคารสํานักงาน  โรงพยาบาล โรงแรม 

คอนโดมิเนียมและออฟฟศสํานักงานตางๆ   ซึ่งจะไดมีสงมอบสินคาตอเน่ืองในป 2561 

สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม : ยอดขายในงานติดตัง้ของโครงการ  มีงานระหวางการ

ติดตั้งจํานวนหน่ึง และบริษัทไดรับงานติดตั้งเขามาเพ่ิมเติมหลายโครงการ  สวนงานขายระบบกาซดับเพลิงในปน้ีมี

ความโดดเดน จากโครงการในมือระหวางติดตั้งหลายสิบแหง และยังมีโครงการขนาดใหญรอติดตั้งและสงมอบในปหนา

อีกจํานวนมาก  ซึ่งคาดวาจะมียอดขายในระบบกาซดับเพลิงท่ีเติบโตอยางตอเน่ือง สินคาระบบ Fire Alarm และ

อุปกรณตรวจจับควันดวยความไวสูง  มีการแขงขันคอนขางสูงในหลายโครงการ    สวนงานบริการตรวจสอบระบบ

ดับเพลิงมีการเติบโตมากในปท่ีผานมา จากโครงการท่ีบริษัทไดติดตั้ง  ซึ่งมีแนวโนมท่ีงานบริการจะเพ่ิมสูงขึ้นในทุกๆ ป 

สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการปโตรเคมีคัลและโรงไฟฟา : แผนกโครงการปโตรเคมีคัลและ

โรงไฟฟา  มีงานโครงการระหวางการติดตั้งอยูจํานวนหน่ึง และอยูในระหวางการติดตามโครงการขนาดใหญท่ีจะเร่ิม

ประมูลในป 2561  ซึ่งมีโอกาสขยายตัวไดมากขึ้นในป 2561 เน่ืองจากนํ้ามันดิบมีราคาสูงขึ้น ทําใหอุตสาหกรรมปโตร

เคมีจะมีการลงทุนขยายโรงงานและปรับปรุงอุปกรณระบบดับเพลิงเพ่ิมเติมในระยะถัดไป 

ธุรกิจระบบทําความเย็น 

 ธุรกิจระบบทําความเย็น มีการเติบโตอยางตอเน่ือง ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะการ

สงออกอาหารท่ีมีการขยายตัวไดดีจากการฟนตัวของผลผลิตทางการเกษตร ท่ีเปนวัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรม อาหาร

จากภาวะภัยแลงในปกอนหนา รวมถึงการไดรับการสงเสริมจากภาครัฐท่ีเปนปจจัยบวกตอการเติบโตของอุตสาหกรรม ทํา

ใหมีโครงการท่ีเกี่ยวกับหองเย็นเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะสินคาทางการเกษตร และโรงงานแปรรูปอาหารแชแข็ง

 ในขณะท่ีอุตสาหกรรมไกแชแข็งและแปรรูปท่ีมีการขยายตัวดีอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะไกแปรรูป เน่ืองจากการ

สงออกไปยังตลาดตางประเทศภายในภูมิภาคมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง ในสวนของไกสดแชเย็นและแชแข็ง 

ผูประกอบการไทยสามารถสงออกไปยังญ่ีปุนและเกาหลีใตไดมากขึ้นหลังจากไดรับการยกเลิกนําเขา มาตั้งแตไทยเกิดการ

ระบาดของไขหวัดนกในป 2547 นอกจากน้ัน ความตองการการบริโภคไกในตลาดโลกก็ยังคงมอียางตอเน่ือง โดยเฉพาะใน

ภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกมีความไมแนนอนสูง เน่ืองจากเน้ือไกราคาถูกกวาเน้ืออ่ืนๆ อีกท้ังการแกปญหาโรคระบาดในไกเน้ือ

ของผูผลิตไกหลายประเทศยังลาชากวาไทย 
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 กลุมซุปเปอรมารเก็ตและรานสะดวกซื้อ ธุรกิจคาปลีกคาดวามีแนวโนมเติบโตไดรอยละ 3.0-3.5 จากมาตรการ

กระตุนการใชจายของภาครัฐ สําหรับธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) คาดวายังคงขยายตัวไดเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ

ยอดขายของผูประกอบการท่ีคาดวาจะขยายตัวจากการลงทุนขยายสาขาใหม และรีโนเวตสาขาเดิม  

 ในขณะท่ีตลาดเกี่ยวของอ่ืน ไดแก อาหารแปรรูปและอาหารสําเร็จรูป ยังคงมีการขยายตัวสูงข้ึน เน่ืองจาก

พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป มีความตองการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งความตองการอาหารสําเร็จรูปท่ี

พรอมรับประทานเพ่ิมขึ้น จากการเปล่ียนแปลงการดํารงชีวิตในลักษณะสังคมเมือง เพ่ือลดระยะเวลาในการเตรียมและ

ปรุงอาหาร 

ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทลั 

 สําหรับธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ ไดแกกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง

เปนกลมผูใชงานโดยตรง (End user) เนื่องจากกระบวนการพิมพบรรจุภัณฑถือเปนกระบวนการที่สําคัญหนึ่งใน

กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆซึ่งตองพิมพวันท่ีผลิตหมดอายุ หรือล็อตการผลิต หรือขอความลงบนสินคา

กอนท่ีจะจัดจําหนาย ซึ่งจะรวมถึงกลุมลูกคาโรงงานท่ีเปดกิจการใหม ลูกคาท่ีมีการขยายสายการผลิตเพ่ิมเติม รวมท้ัง

ลูกคาท่ีมีการเปล่ียนแทนระบบใหมและผลิตภัณฑท่ีเส่ือมสภาพตามอายุใชงาน ปจจุบันบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑ

ระบบการพิมพดิจิทัลใหแกกลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เน่ืองจากผลิตภัณฑที่จําหนายสามารถนําไปติดตั้ง

ใชงานไดเกือบทุกอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรมเคร่ืองอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม

วัสดุกอสราง อุตสาหกรรมยาและเคร่ืองมือแพทย และอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน ดวยเหตุน้ีโดย

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมระบบการพิมพดิจิทัลของบริษัทฯ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 

และมูลคาเงินลงทุนกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสะทอนภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมตางๆ ได 

สถานการณไตรมาส 3/2560 สาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และแนวโนมเศรษฐกิจป 2561 

 สาขาอุตสาหกรรม: ขยายตัวรอยละ 4.3 สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส สอดคลองกับการขยายตัวในเกณฑสูง ของ

การสงออกและการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงคในประเทศ ซึ่งปรับตัวดีขึ้นอยางชัดเจนจากการขยายตัวรอยละ 1.1 ในไตรมาส

กอนหนา สอดคลองกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.0 

 สาขาการคาสงคาปลีก: ขยายตัวตอเน่ืองตามการขยายตัวเรงขึ้นของการใชจายภาคครัวเรือนและการขยายตัว

ของจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ โดยเปนการขยายตัวทั้งการคาปลีกและการคาสง ในไตรมาสที่สามของป 2560 

การผลิตสาขาคาสงคาปลีกเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.4 ตอเน่ืองจากการขยายตัวรอยละ 6.0 ใน ไตรมาสกอนหนา 

- ดัชนีคาสง: เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.8 เปนผลจากการขยายตัวของยอดขายหมวด สินคาไมคงทน (เชน การขายสง

อาหาร และการขายสงสินคาทางเภสัชกรรมและทางการแพทย เคร่ืองหอม และเคร่ืองประทินโฉม เปนตน) 

และหมวดสินคาคงทน (เชน การขายสงเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชนิดใช ในครัวเรือน เปนตน) 

ในขณะท่ียอดขายสงหมวดอ่ืนๆ ลดลง 

- ดัชนีคาปลีก: เพ่ิมขึ้นรอยละ 8.6 เปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของยอดขายปลีกในทุกหมวดสินคา ประกอบดวย 

หมวดสินคาไมคงทน (เชน รานขายปลีกเคร่ืองดื่ม และรานขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบ เปนตน) และหมวด

สินคาคงทน หมวดยอดขายหางสรรพสินคาและรานคาท่ัวไป หมวดยอดขายรถยนต ซอมแซมรถยนต และ

นํ้ามันเชื้อเพลิง และหมวดอ่ืนๆ 
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 เศรษฐกิจไทยในป 2561 มีแนวโนมขยายตัวในเกณฑดีและเรงขึ้นอยางชา ๆ โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากการ

ขยายตัวในเกณฑดีของเศรษฐกิจโลกและการสงออกอยางตอเน่ืองซึ่งจะสงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมมี แนวโนมการ

ฟนตัวท่ีชัดเจนและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดมากขึ้น เชนเดียวกับการลงทุนรวมท่ีมีแนวโนมเรงตัวขึ้นตามการ

ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเน่ืองของการลงทุนภาคเอกชนท่ีไดรับปจจัยสนับสนุน จากการปรับตัวลดลงของกําลังการผลิต

สวนเกินในสาขาอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ และการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ รวมท้ังการขยายตัวเรงขึ้น

ของการลงทุนภาครัฐตามความคืบหนาของโครงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ๆ และการเพ่ิมขึ้นของกรอบ

งบประมาณรายจายลงทุน ในขณะท่ีสาขาเศรษฐกิจ สําคัญอ่ืน ๆ ยังมีแนวโนมท่ีจะยังขยายตัวในเกณฑดีอยางตอเน่ือง

จากปกอนหนา แมกระน้ันก็ตามภาคเกษตรมแีนวโนมชะลอตัวลงหลังฐานการขยายตัวปรับตัวเขาสูภาวะปกติซึ่งทําใหการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจตองพ่ึงพิงนอกภาคเกษตรมากขึ้น ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผัน

ผวนและยังตองติดตาม และประเมินสถานการณอยางใกลชิด  

ท่ีมา:  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ป 2560 และแนวโนมป 2561, สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจ

มหภาค, NESDB 

2.2.2.2 การแขงขนั 

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง เน่ืองจากเปน

ผลิตภัณฑเกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจําเปนตองใชผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี ผานการรับรองมาตรฐานสากล คูแขงสําคัญ

ของบริษัทฯ จะเปนบริษัทท่ีเปนกลุมตัวแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศ  ซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เนื่องจากตราสินคาท่ี

ไดรับการยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ประกอบกับนโยบายผูผลิตสินคาสวนใหญมีนโยบายจัดจําหนายผาน

ตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว  หรือมีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายใหมีจํานวนนอยราย   เพ่ือปองกันการแขงขันกันเอง

ระหวางตัวแทนจําหนาย ท้ังน้ี คูแขงขันทางตรงซึ่งดําเนินธุรกิจนําเขาจําหนายผลิตภัณฑดับเพลิงในตลาดอาคารและ

โรงงานมีจํานวน 4 - 5 ราย โดยการดําเนินธุรกิจในบางคร้ังคูแขงขันอาจเปนคูคาในการซื้อสินคาจาก บริษัทฯ ไดเชนกัน 

หากพิจารณาสวนแบงตลาดของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงรายไดของบริษัทและคูแขงขันหลักรวม 3 ราย ครองสวนแบงตลาด

ประมาณรอยละ 80 โดยบริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 25  

  สําหรับธุรกิจการใหบริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มี

จํานวนคูแขงขันนอยราย เน่ืองจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมออกแบบ 

คูแขงหลัก จะเปนกลุมผูจัดจําหนายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจน้ียังมีโอกาสเติบโตไดอีก เน่ืองจาก

ภาครัฐมีการออกกฎหมายเพ่ือปองกันการเกิดอัคคีภัยใหมีความเขมงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงาน

เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ทําใหตลาดมีความตองการสินคาและบริการ

เกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น  

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ มีสภาพการแขงขันรุนแรง มี

ผูประกอบการรายใหญและรายเล็กในตลาดจํานวนมาก มีตราสินคาในตลาดจํานวนมากที่ไดรับการยอมรับ แต

เน่ืองจากตลาดมีขนาดใหญ  ทําใหการจัดจําหนายสินคามีชองทางจําหนายไปสูลูกคาไดอีกมาก โดยบริษัทฯ มีจุดเดน ท่ีมี

สินคาหลากหลาย สินคามีชื่อเสียงในตลาด สามารถจําหนายใหลูกคาท่ัวไปและลูกคากลุมผูรับเหมาไดอยางท่ัวถึง  

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในป 2560 ในป 2560 มีสภาพการแขงขันระดับสูง 

ตามสภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป และอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง จากการท่ีประเทศไทยยังคงมี
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ศักยภาพสูงในการเปนผูผลิตอาหาร เน่ืองจากมีพ้ืนฐานดานเกษตรและประมง และมีเทคโนโลยีการผลิต ท่ีทันสมัยมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยธุรกิจท่ีเกี่ยวของและมีการเติบโตไปดวย ไดแก ธุรกิจรานคาปลีกประเภทสะดวกซื้อท่ีมี

การแขงขันรุนแรงขึ้น โดยปจจุบัน เซเวนอีเลฟเวน ยังคงครองตําแหนงผูจําหนายท่ีมีสาขามากท่ีสุดและยังคงรักษาการ

เติบโตอยางตอเน่ือง แตขณะเดียวกันคูแขงรายอ่ืนก็พยายามหากลยุทธใหมๆ ในการดึงดูดลูกคา และมีการวางแผนเปด

สาขาเพ่ิมขึ้น เชน แฟมิล่ีมารท, มินิ บ๊ิกซี, เทสโกเอ็กซเพรส เปนตน ท้ังน้ี ในป 2560 คาดวาจะมีผูแขงขันรายใหมอีก 1-2 

ราย ท่ีเนนเปดในอาคารพาณิชย 3-4 หอง สถานีบริการนํ้ามัน หรือรานสะดวกซื้อขนาด 500 ตรม. โดยมีเปาหมาย เปด 

100 สาขาในป 2560 และ1,000 สาขาในอีก 5 ปขางหนา   

 นอกจากน้ียังมีโอกาสในการขยายธุรกิจ จากปจจัยสนับสนุนการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะ

กอใหเกิดการเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาค การเชื่อมโยงซัพพลายเชนระหวางกันตามมา ตัวอยางเชน รานสะดวก

ซื้อในประเทศพมาท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ในชวง 4-5 ท่ีผานมา เน่ืองจากบางแบรนดมีการขยายธุรกิจจากกลุมผูลงทุน 

ท่ีทําโมเดิรนเทรด อยางซุปเปอรมารเก็ต  และ ไฮเปอรมารเก็ต ในประเทศอยูแลว บางรายก็มีการรวมทุนกับตางชาติ เชน 

สิงคโปร ไทย และมาเลเซียดวย 

 เกิดการใชเสนทางผานใหมๆ ในการขนสงสินคา เชน การขนสงผักและผลไมจากจีนมาไทย ผานเสนทาง R3A 

จังหวัดเชียงราย ลําเลียงสูตลาดไทและตลาดไอยรา เปนตน ซึ่งจะชวยใหมีการเติบโตของธุรกิจอาหาร ธุรกิจรานอาหาร 

และธุรกิจจัดเก็บและขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิมากขึ้นไปดวย  

 ในสวนของอุตสาหกรรมประมง ยังคงติดปญหาและสงผลกระทบตอธุรกิจทําความเย็น ท้ังในเร่ืองปญหาแรงงาน

ผิดกฎหมายและ การไดรับใบเหลืองการทําประมง IUU (Illegal Unreported and Unregulated fishing)  จากกลุม

ประเทศสหภาพยุโรป จึงทําใหเปนอุปสรรคตอผูประกอบการ ในการลงทุนหรือขยายการผลิตตอไปได 

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายระบบการพิมพดิจิทัล มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง เน่ืองจากลูกคาให

ความสําคัญกับบริการหลังการขายที่ดี และความพรอมดานบุคลากรสําหรับบริการหลังการขาย สตอคสินคาประเภท

วัสดุส้ินเปลือง และอะไหล ซึ่งลูกคาความตองการใชเปนประจําตอเน่ือง สินคาท่ีจําหนายสวนใหญเปนสินคาท่ีมีชื่อเสียง 

และมีคุณภาพชั้นนํา และไดรับแตงตั้งใหเปนผูแทนจาํหนายแตเพียงผูเดียว โครงสรางรายไดแบงเปน 3 ประเภทหลัก คือ 

1) รายไดจากการจําหนายเคร่ือง 2) รายไดจากการจําหนายวัสดุส้ินเปลือง และ 3) รายไดจากคาอะไหล คาบริการ และ

สัญญาบริการ คูแขงหลักจะเปนบริษัทท่ีเปนผูแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เน่ืองจากตรา

สินคาท่ีไดรับการยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ดังน้ันกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญจึง

เลือกซื้อสินคาจากตราสินคาท่ีไดรับการยอมรับในระดับโลกเปนหลัก เมื่อเปรียบเทียบรายไดของธุรกิจระบบการพิมพ

ดิจิทัลและคูแขงขันหลักอีก 4 ราย รวมเปน 5 ราย ก็พบวามีสวนแบงการตลาดอยูในกลุมผูนํา 3 อันดับแรก โดยสวนแบง

การตลาดประมาณรอยละ 23.32 (อางอิงจากฐานขอมูลกรมพัฒนาธุรกิจการคา ยอดขายป 2559) 

2.2.2.3 ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย 

 กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ เปนลูกคาโครงการกอสรางอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

เชน หางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน คอนโดมีเนียม โครงการรถไฟฟาบีทีเอส โครงการรถไฟฟาใตดิน อาคารหนวยงาน

ราชการ อาคารโรงงาน อาคารหองเย็น และคลังสินคา เปนตน ท่ีตองมีการติดตั้งระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก งานระบบ

ดับเพลิงเพ่ือความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือโรงงานตางๆ 

งานระบบทําความเย็นในหองเย็นหรือหองระบบ โดยลูกคาของบริษัทฯ อาจเปนลูกคาทางตรงซึ่งเปนเจาของโครงการ
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กอสราง หรือเปนผูรับเหมาโครงการท่ีซื้อสินคาจากบริษัทฯ ไปติดตั้งในงานโครงการน้ันๆ  ตลอดจนรานคาหรือผูจําหนาย

สินคาท่ีเกี่ยวของกับงานระบบตางๆ ท่ีซื้อสินคาจากบริษัทฯ เพ่ือจําหนายตอใหแกผูรับเหมาโครงการหรือผูใชงานโดยตรง 

ซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธท่ีดีกับกลุมลูกคาดังกลาวมาโดยตลอด และมีกลุมลูกคาท่ีส่ังซื้อสินคาของบริษัทฯ เปนประจํา 

เน่ืองจากเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินคา ท่ีสวนใหญไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับ

การบริการท่ีดีจากทีมงานขายท่ีมีความรูอยางดีเกี่ยวกับสินคาน้ันๆ อยางไรก็ตาม ใน ป 2559 และป 2560 บริษัทฯ ไมมี

ลูกคารายใดท่ีมีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวม  

2.2.2.4 กลยุทธการแขงขัน 

 บริษัทฯ มุงเนนการจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพสูง ใหบริการลูกคาดวยสินคาท่ีมีคุณภาพ พรอมใหคําแนะนําดวย

วิศวกรผูเชี่ยวชาญ ทีมงานบริการหลังการขายท่ีรวดเร็วและเปนมืออาชีพ ดวยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสรางความรู 

ความชํานาญในสินคา เพ่ือใหลูกคาไดรับการบริการอยางรวดเร็ว และสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธการแขงขัน ดังน้ี  

• จําหนายสินคาคุณภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

เนนจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ียอมรับท่ัวโลก โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกสินคาท่ีมีคุณภาพ 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑระบบวศิวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบ

ความเย็น รวมท้ังผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ซึ่งมีความเกี่ยวของกับความปลอดภัย กระบวนการเก็บรักษา

สินคา และความตอเน่ืองของกระบวนการผลิตในอยางมาก จึงจําเปนตองเลือกผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี ผานการ

รับรองมาตรฐานสากล เหมาะสมกับความตองการของลูกคา สินคาท่ีมีชื่อเสียงไดรับความนิยมและยอมรับอยาง

กวางขวางในตลาด เพ่ือสรางความไววางใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางตอเน่ือง   

• การเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคา  

บริษัทฯ วางแผนจะเพ่ิมการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในสินคาของระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง 

ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมท้ังผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล โดยจะทยอย

ส่ังซื้อสินคาเพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับลูกคา โดยรองรับความตองการของลูกคาไดครบทุกกลุมมาตรฐานของสินคา 

นอกจากน้ี บริษัทฯ จะเพ่ิมจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตอการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานโครงการติดตั้งระบบ

ดับเพลิง และระบบวิศวกรรมอาคารอ่ืนๆ ซึ่งบริษัทฯ ตองการใหมีจํานวนวิศวกรเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับงาน

โครงการท่ีมีปริมาณงานมากขึ้นและมีมูลคางานท่ีสูงขึ้น 

• มีสินคาหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อคสินคาเพียงพอตอความตองการและไมทําใหลูกคาตองรอสินคานาน 

บริษัทฯ เปนหน่ึงในผูจัดจําหนายผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร โดยเปนผูนําในธุรกิจนําเขาและ

จําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบความเย็น ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล 

รวมท้ังผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ท่ีมีสินคาหลากหลาย สินคาท่ีจําหนายสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ 

ซึ่งตองใชระยะเวลาในการส่ังซื้อและรอการขนสงเขามาในประเทศ  บริษัทฯ จึงตองประมาณการยอดขาย วาง

แผนการส่ังซื้อสินคาและเก็บสต็อคสินคาใหเหมาะสม เพ่ือใหมีสินคาหมุนเวียนเพียงพอตอความตองการของ

ลูกคา และสามารถสงมอบสินคาใหลูกคาไดอยางรวดเร็วทันที ไมเกิดความลาชา ซึ่งอาจจะทําใหเสียยอดขาย

และเสียโอกาสในการขายคร้ังตอไปได ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ตองไมสต็อคสินคาไวมากเกินไป จนทําใหมี

คาใชจายในการจัดเก็บสต็อคสินคาสูง   
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• จัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุนยอดขาย  

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ เชน การออกงานแสดงสินคา เพ่ือใหเปนท่ีรูจักและ

เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑใหผูออกแบบโครงการและลูกคาเพ่ือใหรูจักและ

เลือกใชผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ จําหนาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือนิตยสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของ

บริษัทฯ  รวมท้ังจัดกิจกรรมเชิญผูออกแบบโครงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผูผลิต  ในตางประเทศท่ีมีชื่อเสียงใน

ตลาดโลก  เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีและรับแนวความคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกอสรางในมุมมองใหม ยกระดับ

มาตรฐานการกอสรางในประเทศไทย ซึ่งเปนสวนหน่ึงในนโยบาย CSR และสรางความเชื่อมั่นในสินคาของบริษัทฯ 

ท่ีนําเขามาจําหนาย และพิจารณานําสินคาของบริษัทฯ ไปใชในโครงการตางๆ ไดอยางมั่นใจ 

• การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน 

บริษัทฯ วางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน เชน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา  

ราชอาณาจักรกัมพูชา เปนตน  เน่ืองจากเปนประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน งาน

กอสรางตางๆ ในปริมาณมาก โดยนําสินคาท่ีบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายเขาไปจําหนายในประเทศดังกลาวใน

ลักษณะเดียวกับท่ีจําหนายอยูในประเทศไทย  หรือวาจางบุคลากรในพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินกิจกรรมทางดาน

การตลาด จนมียอดขายเปนท่ีนาพอใจ จึงจะดําเนินการลงทุน และจัดหาสถานท่ี ทําการและส่ิงจําเปนอ่ืนๆ ใน

ลําดับถัดไป ท้ังน้ี จากการท่ี บริษัทฯ เปนหน่ึงในผูจัดจําหนายผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร สงผลให

บริษัทมีความไดเปรียบในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการในกลุมประเทศเปาหมาย รวมท้ังยังสามารถบริหาร

จัดการคาใชจายในการขยายธุรกิจในกลุมประเทศเปาหมายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเชนกัน 

2.2.2.5 นโยบายการกาํหนดราคา 

 บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายสินคาจากราคาตนทุนสินคาบวกอัตรากําไร (Cost Plus Pricing) โดยการ

กําหนดราคาขายสินคาของบริษัทฯ จะตองมีความยืดหยุนและเหมาะสมตามลักษณะของแตละสินคา ชองทางการจําหนาย 

กลุมลูกคาเปาหมาย  ปริมาณ และมูลคาการส่ังซื้อ  รวมท้ังตองคํานึงถึงราคาตลาดของสินคาน้ันๆ ซึ่งในบางคร้ังอาจให

สวนลด (discount) ตามสภาวะตลาดและการแขงขันในขณะน้ัน   เพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได  ใน

ขณะเดียวกันก็ตองรักษาอัตรากําไรขั้นตนท่ีเพียงพอรองรับตอคาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ได   

 สําหรับการกําหนดราคางานโครงการ บริษัทฯ กําหนดราคาการใหบริการจากงบประมาณของลูกคา และตนทุน

ของแตละโครงการเปนหลัก  โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุนเพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได  และใน

ขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับคุณภาพบริการ รวมท้ังสินคาและอุปกรณท่ีนํามาใชในงาน เพ่ือสรางความนาเชื่อถือ

และความไววางใจจากลูกคาอยางตอเน่ือง รวมท้ังในการเสนอราคา บริษัทฯ จะตองมีอัตรากําไรขั้นตนท่ีเพียงพอรองรับตอ

คาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ได  

2.2.2.6 การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

 บริษัทฯ จําหนายสินคาในประเทศท้ังหมด โดยทีมงานขายและการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันมีจํานวน 151 

คน แบงความรับผิดชอบดูแลการขายสินคาตามแตละประเภทของสินคา รวมท้ังงานขายโครงการ โดยทีมงานขายและ

การตลาด ทําหนาท่ีติดตอ ดูแลความตองการ และนําเสนอสินคาใหแกลูกคา รวมท้ังติดตอประสานงานกับผูผลิตหรือคูคา

อยางตอเน่ือง เพ่ือใหทราบถึงปริมาณความตองการของลูกคาในปจจุบันและแนวโนมความตองการในอนาคต ตลอดจน

รายละเอียดของผลิตภัณฑ  แนวโนมของปริมาณและราคาสินคาของผูผลิตในตลาด  เพ่ือประโยชนในการวางแผน การขาย 

และการกําหนดราคาสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 สินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายสวนใหญไดรับคําส่ังซื้อลวงหนาจากลูกคา โดยมีระยะเวลาเพ่ือเตรียมการในการจัดซื้อและ

จัดสงใหแกลูกคาตามกําหนดเวลาท่ีไดตกลงกัน ซึ่งสวนใหญลูกคาจะกําหนดความตองการ มาตรฐานของสินคา แหลงท่ีมาหรือ

ผูผลิตสินคาใหแกบริษัทฯ ทราบ เพ่ือใหบริษัทฯ เสนอสินคาไดตรงกับความตองการของลูกคา รวมท้ังเสนอราคาและเงื่อนไขการ

ขายตางๆ ใหแกลูกคา  โดยสินคาท่ีจัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาท่ีมาจากผูผลิตท่ีลูกคา  ใหความไววางใจ และเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีใชในงานระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล ลูกคาจึงไววางใจในสินคา

ของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง  ท้ังน้ี  ชองทางการจําหนายสินคาของบริษัทฯ แบงออกเปน 3 ชองทางหลัก ไดดังน้ี  

1) ชองทางจําหนายผานผูรับเหมากอสรางงานหลัก หรือผูรับเหมางานระบบ  บริษัทฯ จําหนายสินคาใหแก

ผูรับเหมากอสรางงานหลัก หรือผูรับเหมางานระบบของโครงการกอสรางอาคาร โครงการภาครัฐ หรือโรงงาน

อุตสาหกรรม และผูรับเหมางานหองเย็น เปนตน ซึ่งผูรับเหมาจะจัดหาสินคาหรือนําสินคาของบริษัทไปติดตั้ง

ในโครงการตางๆ ตามรายละเอียด (Specification) ท่ีผูออกแบบโครงการไดวางไว โดยสวนใหญบริษัท

จําหนายสินคาผานชองทางจําหนายน้ี หรือคิดเปนรอยละ 65.84 และรอยละ 56.85  ของรายไดจากการขาย

และใหบริการรวมในป 2559 และป 2560 ตามลําดับ   

2)  ชองทางจําหนายผานรานคาหรือผูจําหนายสินคาท่ีเกี่ยวของ บริษัทฯ อาจไมสามารถเขาถึงผูรับเหมาขนาดเล็ก

หรือลูกคาเจาของโครงการไดอยางท่ัวถึง การจําหนายผานชองทางน้ีเปนชองทางท่ีทําใหบริษัทฯ สามารถ

กระจายสินคาไดอยางกวางขวางมากขึ้น โดยสัดสวนการจําหนายผานชองทางน้ี คิดเปนรอยละ 17.04 และรอย

ละ 9.86 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวม ในป 2559 และป 2560 ตามลําดับ นอกจากน้ี ในบางกรณี

รานคาหรือผูจําหนายสินคาดังกลาวก็เปนคูคาท่ีมีการจําหนายสินคาบางอยางใหแกบริษัทฯ เพ่ือนํามาติดตั้งใน

โครงการตามความตองการของลูกคาหรือนํามาจําหนายตอใหแกผูรับเหมาท่ีส่ังซื้อสินคาจากบริษัทฯ  โดยสินคา

ดังกลาวอาจเปนสินคาของผูผลิตอ่ืนท่ีบริษัทฯ ไมไดเปนผูจัดจําหนาย หรือเปนสินคาท่ีไมมีความตองการของ

ตลาดมากนักและไมมีเก็บในสต็อคของบริษัทฯ เปนตน  

3)  ชองทางจําหนายใหแกผูใชงานโดยตรง (End user) เปนการจําหนายใหเจาของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม 

หรือผูใชงานท่ัวไปโดยตรง โดยเปนการจําหนายผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล รวมท้ังสินคา และ/หรือ 

พรอมการใหบริการในลักษณะของงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมตางๆ ที่บริษัทฯ มี

ความพรอมในดานวิศวกรรมและทีมงาน การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและบริการบํารุงรักษาระบบ

ดับเพลิง รวมท้ังมีการจําหนายใหแกผูใชงานรายยอยท่ัวไป แตมีจํานวนไมมากและปริมาณการส่ังซื้อตอคร้ัง

มีมูลคาไมสูงนัก โดยสัดสวนการจําหนายในชองทางน้ี คิดเปนรอยละ 17.12 และรอยละ 33.29 ของรายได

จากการขายและใหบริการรวมในป 2559 และป 2560 ตามลําดับ 

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

 ผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ จําหนายสวนใหญกวารอยละ 70 ส่ังซื้อจากผูผลิตหลายรายในตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปน

ผูผลิตสินคาชั้นนําท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ  ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น 

และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลระดับโลก โดยบริษัทฯ มีนโยบายมุงเนนการจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตรงกับความตองการของลูกคา โดยมีขั้นตอนการแสวงหาและคัดเลือกสินคาเพ่ือใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ผาน

การรับรองจากหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ท่ีนาเชื่อถือ 

สวนท่ี 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 33 
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ในการส่ังซื้อสินคาเพื่อมาจําหนายใหแกลูกคานั้น บริษัทฯ มีการวางแผนการส่ังซื้อลวงหนาในปริมาณท่ีเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากแนวโนมของตลาด ความตองการของลูกคาในแตละชวงเวลา รวมทั้งปริมาณสินคาคงคลัง เพื่อจะได
จัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตอการจําหนาย  ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเนื่องจากขาดแคลนสินคาคงคลัง หรือไม
สามารถจัดหาสินคาไดทันและเพียงพอกับความตองการของลูกคา ในขณะเดียวกันก็ตองควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม และไมใหมีสินคาคางในคลังนานเกินไปจนเปนภาระแกบริษัทฯ  

สินคาที่บริษัทฯ จําหนายมีหลากหลายมากกวา 13,000 รายการ  ภายใตตราสินคาที่มีชื่อเสียงมากกวา 60 ตรา
สินคา ซึ่งในจํานวนน้ี เปนตราสินคาที่ในปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนาย 45 ตราสินคา โดยเปน
ตัวแทนจําหนายสินคารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยใหกับผูผลิตจํานวน 5 ตราสินคา ประกอบดวย ผูผลิต
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินคา ไดแก Potter Electric และ Weiss ผูผลิตในประเทศเยอรมัน 3 ตราสินคา ไดแก 
KUBA DOD, ESK SCHULTZE และ DOD defrost on demand และผูผลิตในประเทศอื่นๆ ไดแก DOMINO (อังกฤษ) 
KORTHOFAH (ฮอลแลนด) EDM (ญี่ปุน) ทั้งนี้ บริษัทฯเปนผูนําเขาและจําหนายสินคาในแตละกลุมสินคา ดังนี้ 

 

กลุมสินคา           ผูผลิตสินคา ประเทศเจาของตราสินคา 

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

�  POTTER ELECTRIC � สหรัฐอเมริกา 
�  VICTAULIC � สหรัฐอเมริกา 
�  MOYNE ROBERTS � ไอรแลนด 
�  BADGER � สหรัฐอเมริกา 
�  GIACOMINI � อิตาลี 

�  HYGOOD � สหราชอาณาจักร 
�  5-ELEM � ประเทศจีน 
�  NIBCO � สหรัฐอเมริกา 
�  CHEMGUARD � สหรัฐอเมริกา 
�  WAGNER � ประเทศเยอรมัน 
�  SIEMENS � ประเทศเยอรมัน 

 �  SRI � มาเลเซีย 
 �  GKB � ไตหวัน 

�  RELIABLE � สหรัฐอเมริกา 

�   วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 
ไดแก วาลวประตูน้ํา (Gate Valve), วาลวปกผีเส้ือ 
(Butterfly Valve), วาลวกันน้ํายอนกลับ (Check 
Valve),วาลวระบายอากาศออกจากระบบน้ํา (Air 
Vent) เปนตน ตัวกรองฝุนผงในระบบน้ํา (Strainer) 
อุปกรณระบบทอ ขอตอ อุปกรณใชวัดความดันและ
อุณหภูมิ เปนตน  

� WEISS � สหรัฐอเมริกา 
� VICTAULIC � สหรัฐอเมริกา 
� HONEYWELL � สหรัฐอเมริกา 
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กลุมสินคา           ผูผลิตสินคา ประเทศเจาของตราสินคา 

�   วาลวปรับปริมาณนํ้า (Balancing Valve), วาลว
ควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลของน้ํา
อัตโนมัติ (PICV) 

� OVENTROP � ประเทศเยอรมัน 

�   แผนกรองอากาศอลูมิเนียม(Aluminum Filter) 
สําหรับกรองส่ิงสกปรกและฝุนละอองในอากาศ  

�  RESEARCH 
PRODUCTS 

� เบลเย่ียม 

�  อุปกรณระบบทําความเย็น ไดแก ทอทองแดง และ
ขอตอทองแดง น้ํายาทําความเย็น คอมเพรสเซอร 
คอยลเย็น อุปกรณควบคุมการละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ 
อุปกรณประหยัดพลังงาน อุปกรณควบคุมความดัน 
เปนตน 

 

 

 

 

 

 

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

�   อุปกรณการพิมพดิจิทัลสําหรับระบบบรรจุภัณฑ 
ไดแก เคร่ืองพิมพวันหมดอายุเคร่ืองพิมพขอความ
บนบรรจุภัณฑ เคร่ืองปอนชิ้นงาน สําหรับการพิมพ 
3 มิติ และสําหรับการพิมพลาเบลสติคเกอรสีพรอม
ดวยอุปกรณการพิมพ และวัสดุส้ินเปลืองประเภท
ตางๆ เปนตน 

� Domino � อังกฤษ 
� Korthofah � ฮอลแลนด 
� EDM  � ญี่ปุน 
� MSSC � สหรัฐอเมริกา 
� United RIBtype � สหรัฐอเมริกา 
� EnvisionTEC � ประเทศเยอรมัน 
� Materialise � เบลเย่ียม  

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดพัฒนาตราสินคาเปนของตัวเอง จํานวน 7 ตราสินคา โดยเปนเจาของแบรนดหรือ
เคร่ืองหมายการคา ไดแก 

 เคร่ืองหมายการคา  “HARN” สําหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดต้ัง และใหบริการ อุปกรณระบบดับเพลิง ระบบ
ปรับอากาศ และสุขาภิบาล, จัดการขาย ประกอบ อุปกรณระบบทําความเย็นอุตสาหกรรม, จัดการขาย ติดต้ัง 
และใหบริการ เคร่ือง อุปกรณ อะไหล วัสดุส้ินเปลือง สําหรับระบบการพิมพดิจิทัลบนบรรจุภัณฑ หีบหอ สลาก 
รวมถึงการสรางแบบชิ้นงานจากไฟลดิจิทัล 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  

สวนท่ี 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 36 

 เคร่ืองหมายการคา  “VALTEC” สําหรับผลิตภัณฑวาลวและผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยการ
วาจางผูผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard (ปจจุบันไดรับการรับรองมาตรฐาน UL 
เรียบรอยแลว) 

 เคร่ืองหมายการคา “SPARK” สําหรับผลิตภัณฑสายฉีดน้ําดับเพลิง โดยการวาจางผูผลิตในประเทศมาเลเซีย 
และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard 

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

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

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

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

 บริษัทฯ คัดเลือกผูผลิตเพื่อวาจางผลิตสินคาสําหรับตราสินคาของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถของ
ผูผลิตและความสามารถของโรงงาน ซึ่งในแตละตราสินคา บริษัทฯ ใชผูผลิตรายเดียวท่ีติดตอคาขายมาเปนเวลานาน โดย
เปนการวาจางผลิตเปนคราวๆ ไป  ไมมีการทําสัญญาวาจางผลิตระยะยาว ซึ่งที่ผานมาการจําหนายสินคาในตราสินคาของ
บริษัทฯ เปนสัดสวนที่นอยเม่ือเทียบกับสินคาที่นําเขาจากผูผลิตในตางประเทศ หรือมีสัดสวนยอดขายในป 2559 และป 
2560 รอยละ 4.04 และ 5.90 ของยอดขายรวม 

 ทั้งนี้ ในป 2559 และป 2560 บริษัทฯ ไมมียอดส่ังซ้ือสินคาจากผูผลิตรายใดรายหนึ่ง เกินกวา รอยละ 30 ของ
มูลคาการส่ังซ้ือรวม  

2.2.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

- ไมมี - 

2.2.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2560  บริษัทฯ มีงานที่ยังไมไดสงมอบ รวมมูลคาประมาณ 380.92 ลานบาท ซึ่งเปนงาน
ติดต้ังระบบดับเพลิงดวยกาซ ระบบดับเพลิงโรงไฟฟา  งานติดต้ังระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler) ระบบโฟม
ดับเพลิง และระบบปโตรเคมีคอล มูลคาประมาณ 60 ลานบาท  และมูลคาของสินคาในสวนของการจําหนายผลิตภัณฑ
ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ มูลคาประมาณ 170 ลานบาท,  ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น มูลคาประมาณ 112.50 
ลานบาท และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล มูลคาประมาณ 38.42 ลานบาท ที่ไดรับใบส่ังซื้อและรอสงมอบในชวงป 2561 
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3. ปจจัยความเส่ียง 

 บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง  ดวยความตระหนักถึงภาวะความ

เสี่ยงที่ซับซอนและรุนแรงขึ้นของการดําเนินธุรกิจ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของ

บริษัทฯ  การที่บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตไดอยางมั่นคงในระยะยาวนั้น  จําเปนตองสรางพื้นฐานการ

บริหาร     ความเส่ียงท่ีดี เพียงพอท่ีจะปองกันและลดผลกระทบของความเสี่ยง อันเกิดขึ้นไดจากปจจัยผันแปรตางๆ  

บริษัทฯ จึงจัดทําแบบประเมินและควบคุมความเส่ียงดวยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดยมี

การประเมิน ระบุปจจัยความเส่ียง และวิเคราะหความเส่ียงท่ีสําคัญ รวมถึงกําหนดมาตรการรองรับและปองกันความ

เส่ียง โดยมีผูรับผิดชอบตามสายงานที่สังกัด  อีกทั้งใชดัชนีชี้วัดความเสี่ยง เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารความ

เส่ียง เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จตามทิศทางท่ีกําหนดไว  โดยมีความเส่ียง

ในการประกอบธุรกิจและความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ดังน้ี  

3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่น  

สินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายใหลูกคาสวนใหญเปนสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศ ยอดส่ังซื้อสินคาจากตางประเทศ 

ในป 2559 และ ป 2560 คิดเปนรอยละ 77.49 และรอยละ 80.24 ของยอดการส่ังซื้อรวม ตามลําดับ การเสนอราคาและ

การชําระเงินคาซื้อสินคาสวนใหญใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ปอนดสเตอรลิง และยูโร รวมกันคิดเปนรอยละ 95.16 

ของยอดคาซื้อสินคาตางประเทศ  ในขณะท่ีการจําหนายสินคาท้ังหมดจําหนายภายในประเทศเปนสกุลเงินบาท ซึ่งใน

บางคร้ังบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาสินคาใหสอดคลองกับตนทุนสินคาท่ีเพ่ิมขึ้นไดทันที ดังน้ัน บริษัทฯ จึงอาจไดรับ

ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไรขั้นตนของบริษัทฯ ได 

บริษัทฯ คํานึงถึงผลกระทบดังกลาว จึงมีนโยบายการบริหารอัตราแลกเปล่ียน ดังน้ี 

• กําหนดใหบริษัทฯ จะตองดําเนินการเปดวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงนิเพ่ือปองกนั

ความเส่ียงดังกลาว ซึ่งเปนวงเงินท่ีสามารถครอบคลุมยอดส่ังซื้อสินคาจากตางประเทศเกือบท้ังหมดโดยบริษัท

จะพิจารณาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาตามยอดในใบแจงหน้ีการซื้อสินคาในแตละรอบการส่ังซื้อ  

• ติดตามแนวโนมการเปล่ียนแปลงของคาเงินอยางตอเน่ืองเพ่ือสามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียนไดอยางใกลชิด  

 ในป 2559 และ ป 2560  บริษัทฯ ซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวน 255.90 ลานบาท และ 502.00 ลาน

บาทตามลําดับ คิดเปนรอยละ 54.90 และรอยละ 75.80 ของยอดการส่ังซื้อสินคาจากตางประเทศ  ดวยการติดตามความ

เคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอยางสม่ําเสมอทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความเส่ียงดังกลาวนอยมาก ดังจะเห็น

ไดจากผลการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยในป 2559 และ ป 2560 มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเทากับ 

1.40 ลานบาท และ 5.05 ลานบาท  ตามลําดับ   บริษทัฯ ประเมินการควบคุมความเส่ียงน้ีอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

นอกจากน้ี หากอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงจนมีผลทําใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นมาก บริษัทฯ จะ

ทําการปรับราคาสินคาไปตามสภาพตลาดโดยแจงใหลูกคาทราบลวงหนา และบริษัทฯ มีสต็อคสินคาจํานวนหน่ึง ซึ่ง

สามารถรองรับงานจําหนายสินคาลวงหนา ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนไมสงผลกระทบตอรายไดและตนทุน

ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ   

สวนท่ี 1 (3) ปจจัยความเสี่ยง หนา 37 
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3.1.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเปนตวัแทนจําหนายสนิคา  

บริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบทํา

ความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล ท่ีมีสินคาหลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาท่ีมีชื่อเสียง

ระดับโลก  ซึ่งตราสินคาท่ีมียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก  คิดเปนประมาณรอยละ 36.80 และรอยละ 28 ของยอดขายรวม

ในป 2559 และป 2560  ตามลําดับ ดังน้ัน หากบริษัทฯ สูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในตราสินคาท่ีสําคญัไป 

อาจกอใหเกิดผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได 

การไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเปนตัวแทน

จําหนายสินคาใหกับคูคามีท้ังลักษณะท่ีกําหนดอายุของการเปนตัวแทนและไมมีกําหนดอายุของการเปนตัวแทน     โดย

สวนใหญบริษัทฯ ไมไดทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการกับบริษัทเจาของตราสินคา ดังน้ัน บริษัทฯ อาจมี

ความเส่ียงจากการเปนตัวแทนจาํหนายสินคาในกรณีดังกลาว โดยหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการเปนตัวแทนจําหนายสินคา

ใหแกเจาของตราสินคา หรือหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาไมวาดวยกรณีใดๆ เชน บริษัทคูคามีการ  ควบรวมกิจการกับ

บริษัทอ่ืน หรือมีการเลิกกิจการคูคา เปนตน อาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได ซึ่งตั้งแตป 2554 เปนตนมา 

บริษัทฯ ไมมีการสูญเสียตราสินคาท่ีไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย อยางไรก็ตาม  จากประสบการณในการดําเนิน

ธุรกิจ  การรักษาความสัมพันธท่ีดีกับบริษัทเจาของตราสินคาท่ีมี มายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินคาท่ีจัดจําหนาย

มากกวา 60 ตราสินคา ท้ังยังใหบริการและสรางความสัมพันธท่ีดีตอลูกคาจนเปนท่ียอมรับ อีกท้ังมีฐานลูกคาท่ีกวางขวาง

มากกวา 2,400 ราย บริษัทฯ จึงมั่นใจวา หากบริษัทฯ สูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในตราสินคาใดสินคาหน่ึงไป  

บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑตราสินคาอ่ืน เขามาทดแทนเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดได  

เน่ืองจากบริษัทฯ มีเปาหมายในการคัดสรรสินคาคุณภาพดีและเปนสินคาท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา ในป 2560 

บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเพ่ิมอีก 3 ตราสินคา อีกท้ังบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาตราสินคา

ภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑเองเพ่ือลดความเส่ียงดังกลาวดวย 

นอกจากน้ี  ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา  บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาตามท่ีตกลง และไดรับ

ความไววางใจจากบริษัทเจาของตราสินคาใหเปนตัวแทนจําหนายสินคามาโดยตลอด  ดังจะเห็นไดจากการท่ีบริษัทฯ         

มียอดขายท่ีเติบโตขึ้นเปนลําดับ  ประกอบกับการท่ีบริษัทฯ  มีชองทางการจําหนายท่ีมีประสิทธิภาพ  มีทีมงานขาย   ท่ี

เขมแข็ง  สินคาท่ีบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสามารถสรางยอดขายใหเติบโตอยางตอเน่ือง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นวาบริษัท

เจาของตราสินคาจะยังคงมอบหมายใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาตางๆ อยางตอเน่ืองตอไปในอนาคต  จึงจัดเปน

ความเส่ียงในระดับ  บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเส่ียงน้ีอยูในระดับท่ีนาพอใจ  

3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษทัเจาของตราสินคาอาจเขามาทําตลาดเอง 

กรณีท่ีเจาของตราสินคาจากตางประเทศมีความประสงคจะเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไมผาน บริษัทฯ 

ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีความเส่ียงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาน้ันๆ ได  และอาจตองมีการแขงขันกับ

บริษัทเจาของตราสินคาดังกลาว  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นวา ความเส่ียงดังกลาวมีโอกาสเกิดข้ึนนอย เน่ืองจากความไมคุมคาในการลงทุน

เขามาจําหนายสินคาเอง อีกท้ังการจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ 

ระบบสุขาภิบาล ระบบความเย็น รวมท้ังระบบการพิมพดิจิทัลตองมีความหลากหลายและตองสามารถตอบสนองความ

สวนท่ี 1 (3) ปจจัยความเสี่ยง หนา 38 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

พึงพอใจของลูกคาไดอยางครบวงจร  ลูกคาจะคํานึงถึง  ความสะดวกในการส่ังซื้อสินคาจาก ผูจําหนายท่ีมีสินคาใหครบ

ตามท่ีตองการ  ซึ่งจากท่ีผานมาเคยมีผูผลิตสินคาจากตางประเทศบางรายใหบริษัทในเครือเขามาดําเนินธุรกิจโดยตรง

แทน แตก็ไมประสบความสําเร็จและเลือกกลับไปจําหนายผานตัวแทนเหมือนเดิม  บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความ

เส่ียงน้ีอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

3.1.4 ความเสี่ยงจากอตัรากําลังคนและความสามารถของบคุลากรไมเพียงพอตอความตองการทางธุรกิจ 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเพียงพอของอัตรากําลังคนซึ่งสอดคลองกับการขยายงานตามกลยุทธ  บริษัทฯ มี

มาตรการจัดการความเส่ียงดังกลาว ดังน้ี 

• มีการทบทวนโครงสรางองคกรและวิเคราะหแผนความตองการอัตรากําลังคน  

• ดําเนินการตามกระบวนการ สรรหา โดยคัดเลือกและเพ่ิมชองทางการสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพ 

• จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร 

เพ่ือพิจารณาผูสืบทอดตําแหนงงาน  รวมถึงกระตุนใหพนักงานท่ีมีความสามารถเล็งเห็นเปาหมายและการ

เติบโตในอนาคตท่ีชัดเจน และเรงพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

• รักษาบุคลากร ผานกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงานกับบริษัทฯ เชน การเตรียมความพรอม

และสรางความมั่นใจของพนักงานใหม กิจกรรมทองเท่ียวประจําป งานปใหม Family Day และกีฬาสี รวมถึงมี

การสํารวจความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอการทํางาน เปนประจําทุกป  เพ่ือนํา

ผลสํารวจและขอเสนอแนะตาง ๆ มาปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดลอมการทํางานใหดียิ่งขึ้น  โดยป 

2560 ผลประเมินท่ีได เทากับรอยละ 81 เทียบกับป 2559 เทากับรอยละ 65 สูงขึ้นจากป 2559 รอยละ 16 

 ในป 2560 บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงานลดลงจากรอยละ 18.90 ในป 2559 เหลือรอยละ 12.40และ

มีอัตราการสรรหาพนักงานเขาบรรจุในตําแหนงท่ีวาง คิดเปนรอยละ 19 ซึ่งอยูในเปาหมายท่ีกําหนด  บริษัทฯ ประเมินวา

ผลการควบคุมความเส่ียงอยูในระดับควบคุมไดในระดับหน่ึง แตยังไมเปนท่ีพอใจ  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ใหความสําคัญ

กับการเรงดําเนินการตามแผน HR master plan ในป 2561  

3.1.5 ความเสี่ยงจากการดอยคาของคาความนิยม  

บริษัทฯ ตองบันทึกคาความนิยมจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนเพื่อซื ้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ

บริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ซึ่งมีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ (Net Assets) บริษัท ชิลแมทช 

จํากัดและบริษัทยอย ณ วันที่ออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยผูสอบบัญชีจะทําการ

ทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป และตั้งคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) ดังน้ันบริษัทฯ อาจจะมีความเส่ียงหากผูสอบบัญชี

ไดพิจารณาแลววาคาความนิยมน้ีควรจะตองมีการดอยคา ซึ่งการดอยคาดังกลาวจะมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนของ

บริษัทฯ ในดานของกําไรสุทธิ สวนของเจาของ และอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของเจาของ 

ฝายบริหารไดทดสอบการดอยคาของคาความนิยม ซึ่งประกอบไปดวย หนวยธุรกิจของผลิตภัณฑระบบทําความเย็น 

และผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล โดยจัดทําประมาณการกระแสเงินสดอิสระท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคต บางคร้ังเรียกวา 

”มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน หรือ Realizable Value” ของท้ัง 2 หนวยธุรกิจ อันประกอบไปดวย ประมาณการยอดขาย, ตนทุน

ขาย, คาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย),  ภาษีเงินได, งบประมาณการลงทุน, 
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ตลอดจนการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน อันไดแก ลูกหน้ีการคา สินคาคงเหลือ และ เจาหน้ีการคา เมื่อไดกระแสเงิน

สดอิสระในแตละปก็คํานวณเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตราคิดลดท่ีอางอิงกับอัตรากอนภาษีท่ีสะทอนถึงความเส่ียงท่ีเปน

ลักษณะเฉพาะของแตละหนวยธุรกิจน้ัน ๆ  

 ฝายบริหารคํานวณกระแสเงินสดอิสระโดยอางอิงกับประมาณการทางธุรกิจท่ีสมเหตุสมผล มีความเปนไปได 

และ เหมาะกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งมูลคาดังกลาวมากกวามูลคาตามบัญชีของคาความนิยมและความสัมพันธกับ

ลูกคาอันไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดจากบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ซึ่งเปนบริษัท

ยอยภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด จึงถือไดวาความความนิยมและคาสัมพันธของลูกคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 ไมดอยคา ท้ังน้ีเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี

รับอนุญาตแลว 
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.1 สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ  

ตาราง 4.1    รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ  สรุปไดดังนี้  

ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ 

วันที่ 31 ธันวาคม  2560  (ลานบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน 114.95 เปนเจาของ ไมมี 

2. เครื่องมือและอุปกรณ 1.10 เปนเจาของ ไมมี 

3. เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 11.06 เปนเจาของ ไมมี 

4. ยานพาหนะ 11.73 เปนเจาของ ไมมี 

5. สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต 11.63 เปนเจาของ ไมมี 

6. อุปกรณระหวางติดตั้ง 0.00 เปนเจาของ ไมมี 

รวม 150.47   

4.2 สินทรัพยไมมีตัวตน 

รายละเอียดสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปไดดังนี้ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน 27.30 ลานบาท โดยมีการตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพยจํานวน 5-10 ป 

 คาความนิยม มูลคารวม 334.67 ลานบาท 

 ความสัมพันธกับลูกคาสุทธิ มูลคารวม 88.08 ลานบาท โดยมีการตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพยจํานวน 7 ป 
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4.3 สัญญาที่สําคัญของบริษัทฯ 

4.3.1 สัญญาเชาพื้นที่ที่ตั้งสํานักงานใหญ 

บริษัทฯ ทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้ 

ตาราง 4.2   สัญญาเชาพื้นที่ที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทฯ 

ลําดับ คูสัญญา สถานที่เชา ระยะเวลาการเชา 1/ พื้นที่ (ตร.ม.) 
เลขที่ ชั้น ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

1. ผูใหเชา  : บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด  
ผูเชา  : บริษัทฯ 

19/7-8 1- 4 อารซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

2 ป 9 เดือน 1 ม.ค. 2560 30 ก.ย. 2562 283.60 

2. ผูใหเชา  : บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด  
ผูเชา  : บริษัทฯ 

19/17-22 1 - 4 อารซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

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

3. ผูใหเชา  : นายเจน ชาญณรงค 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

19/6 1 - 3 อารซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

3 ป 1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2562 195 
   

หมายเหตุ :  1/ เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 1 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซึ่งผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2
เดือนกอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด ซึ่งอัตราคาเชาของสัญญาเชาที่มีการตออายุ อาจปรับขึ้นหรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน แตไมเกินรอยละ 5 ของคาเชาเดิม  
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4.3.2 สัญญาเชาอาคารคลังสินคา 

ตาราง 4.3  รายละเอียดสัญญาเชาอาคารคลังสินคา 

ลําดับ คูสัญญา สถานที่เชา ระยะเวลาการเชา พื้นที่ (ตร.ม.) 
อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

1. ผูใหเชา  : นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

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

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

2. ผูใหเชา  : นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

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

3 ป 1/  1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2562 722 

3. ผูใหเชา  : บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จํากัด 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

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

5 ป 2/ 1 ธ.ค. 2559 1 ธ.ค. 2564 60 

4 ผูใหเชา : บริษัท ซัมโก เซอรวิส จํากัด 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

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

3 ป 3/ 1 เม.ย. 2560 31 มี.ค. 2563 360 
1.7 ป 3/ 1 ต.ค. 2560 31 พ.ค.2562 495 
1.8 ป 3/ 1 ส.ค. 2560 31 พ.ค. 2562 720 

   3 ป 3/ 1 มิ.ย. 2559 31 พ.ค. 2562 300 
หมายเหตุ : 1/ เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 1 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซึ่งผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 

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

บริษัทฯ ไดทําประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน รวมถึงประกันภัยสําหรับเงิน สําหรับสต็อคสินคาและทรัพยสินทุกชนิดและไดเลือก บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับประกันภัย 
โดยมีเงื่อนไขความคุมครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิด และทุนประกันรวม 296.24 ลานบาท ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

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

ประเภทกรมธรรม บริษัทผูรับประกัน ทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ทุนประกัน 
(ลานบาท) 

ระยะเวลาประกันภัย 
ผูเอา

ประกันภัย 
กรมธรรมประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน 
(All Risk) 

บริษัท อาคเนยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน)  

- สิ่งปลูกสราง (ไมรวมรากฐาน) รวมสวนปรับปรุง  ตอเติม 
รั้ว ประตู ระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน ระบบปรับ
อากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟา เฟอรนิเจอร สิ่งตกแตง 
ตรึงตรา อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน ระบบ/เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ  เครื่องจักรและ
อุปกรณที่ เกี่ยวของทุกชนิด รถโฟลคลิฟท  รวมถึง
ทรัพยสินทุกชนิดที่เปนของบริษัทฯ และ/หรือ อยูภายใต
การดูแลรักษาของบริษัทฯ ในฐานะผูรักษาทรัพย 

-  สต็อคสินคา  
 ขยายความคุมครองถึงการโจรกรรม 
 (จร.3) วงเงิน  :  ไมเกิน  5 ลานบาท (ไมคุมครองสินคา) 
 (จร.2) วงเงิน  :  เต็มทุนประกัน  
ประกันเงิน (ปง.2)  : วงเงินไมเกิน 1 ลานบาทตอครั้ง และ

ตลอดระยะเวลาประกัน 
 รวมถึงความรับผิดตอบุคคลภายนอกในวงเงิน :  
 ไมเกิน 10 ลานบาทตอครั้ง และตลอดระยะเวลาประกัน 

30.54 
 
 
 
 
 
 
 

265.70 
 
 
 
 
 

18 ก.ย.2560 – 18 ก.ย.2561 บริษัทฯ 
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4.4 เครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการที่สําคัญ  
บริษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการเปนเจาของเครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการ  7  รายการ ดังนี้ 

ตาราง 4.5   รายละเอียดเครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการที่สําคัญของบริษัทฯ 
ลําดับที่ รูปเครื่องหมายการคา/บรกิาร เจาของกรรมสิทธิ์ เลขทะเบียน สําหรับสินคา/บริการ ระยะเวลา

1 

 

บริษัทฯ คําขอเลขที่
180109626 

 

สําหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดตั้ง และใหบริการ 
อุปกรณระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล, 
จัดการขาย ประกอบ อุปกรณระบบทําความเย็น
อุตสาหกรรม, จัดการขาย ติดตั้ง และใหบริการ เครื่อง 
อุปกรณ อะไหล วัสดุสิ้นเปลือง สําหรับระบบการพิมพ
ดิจิทัลบนบรรจุภัณฑ หีบหอ สลาก รวมถึงการสรางแบบ
ชิ้นงานจากไฟลดิจิทัล 

อยูระหวางยื่นคําขอ และ 
รับจดทะเบียนโดยกรมทรัพยสินทางปญญา 

2* 

 

บริษัทฯ ค162287 สําหรับสินคา วาลวทอน้ําทําดวยโลหะ 18 ต.ค. 2544 - 17 ต.ค. 2564 

3* 

 

บริษัทฯ ค381341 สําหรับสินคา  
ชุดสายฉีดน้ําดับเพลิง สายดับเพลิง ขอตอดับเพลิง 

30 ต.ค. 2555 - 29 ต.ค. 2565 
 

4* 

 

บริษัทฯ ค62121 สําหรับสินคา เครื่องดับเพลิง 20 มิ.ย. 2559 - 19 มิ.ย. 2569 
 

5* บริษัทฯ 171127993 สําหรับสินคา น้ํามันหลอลื่นเครื่องคอมเพรสเซอร 4 เมษายน 2559 – 3 เมษายน 2569 

   171127994 สําหรับสินคา  
- อุปกรณแยกน้ํามันที่เปนสวนของคอมเพรสเซอร  
- อุปกรณควบคุมแรงดันที่เปนสวนของเครื่อง
คอมเพรสเซอร  
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ลําดับที่ รูปเครื่องหมายการคา/บรกิาร เจาของกรรมสิทธิ์ เลขทะเบียน สําหรับสินคา/บริการ ระยะเวลา
- อุปกรณหยุดการทํางานของคอมเพรสเซอร เมื่อ
น้ํามันหลอลื่นต่ํากวากําหนด 

- อุปกรณปองกันการสั่นสะเทือนของเครื่องคอมเพรสเซอร 
6*  บริษัทฯ 171127981 สําหรับสินคา  

ทอทองแดง ขอตอทองแดง ลวดเชื่อมทองแดง 
4 เมษายน 2559 – 3 เมษายน 2569 

   171127990 สําหรับสินคา ฉนวนกันความรอน  

7*  บริษัทฯ คําขอเลขที่
1035619 

สําหรับสินคา นํายาเคมีทําความเย็น ยื่นคําขอเมื่อวันที่ 18 เม.ย.2559 ชําระคาธรรมเนียม 
เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2561 และอยูระหวางการออก
หนังสือรับรองการจดทะเบียนโดยกรมทรัพยสิน 

ทางปญญา ระยะเวลา 1-2 เดือนนับจากวันที่ชําระ
คาธรรมเนียม 

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

 
4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม การลงทุนในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวของ หรือเอื้อประโยชนกับธุรกิจหลักของ บริษัทฯ 
โดยเปนธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทฯ ในระยะยาว  โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเปนหนวยงานหนึ่ง
ของบริษัทฯ  ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนหรือเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ  สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทฯ ไมมีนโยบายเขาไปควบคุมมากนัก  
ทั้งนี้การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับขอตกลงรวมกัน  โดยบุคคลดังกลาว ตองมีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมในการบริหาร
กิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ ซึ่งทําหนาที่ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางใกลชิด เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว 
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 -ไมม-ี  
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6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 

6.1 ขอมูลทั่วไป 

ก. บริษัท   

บริษัท : บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส  จํากัด (มหาชน) 

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

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง  ปรับ

อากาศและสุขาภิบาล  ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล 

รวมท้ังใหคําปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการตางๆ และการ

ใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมครบวงจร 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000217 

โทรศัพท : 02-203-0868 

โทรสาร : 02-203-0245 

เวบ็ไซต 

ทุนจดทะเบียน 

ทุนชําระแลว 

: 

: 

: 

www.harn.co.th 

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

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

ข. บุคคลอางอิงอื่นๆ   

1. นายทะเบียนหลักทรัพย  

บริษัท : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท : 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 

2. ผูสอบบัญชี  

บริษัท : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : 267/1 ถนนประชาราษฏร สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศัพท : 02-587-8080 

โทรสาร : 02-586-0301 

6.2 ขอมูลสําคัญอืน่ 

-ไมม-ี 
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สวนท่ี 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7.  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทนุชําระแลว 

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

หุน มูลคาท่ีตราไว หุนละ 0.50 บาท  

7.2 โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ 

กลุมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของบริษัทฯ อางอิงขอมูลการปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2560 

มีดังน้ี 

ลําดับ รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1 นามสกุลชาญณรงค  1/ 

 

    

  นาง สิริมา 2/ เอ่ียมสกุลรัตน 68,845,441  11.78% 

  นาย เจน ชาญณรงค 68,515,420  11.72% 

  บริษัท NICE NOBLE LIMITED  3/ 73,316,475 12.54% 

  น.ส. นพพร  ชาญณรงค 26,429,444  4.52% 

  นาย หาญ ชาญณรงค   1,000,000  0.17% 

  นาง ประยูรศรี ชาญณรงค     8,341,320  1.43% 

  รวมนามสกุลชาญณรงค 1/ 246,448,100  42.16% 

2 นามสกุลสขุชัย 1/ 

 

  

   นาย วิรัฐ สุขชัย 87,697,361  15.00% 

  นาง นพรัตน สุขชัย 13,000,000  2.22% 

  นาย วิโรจน สุขชัย  1,649,500  0.28% 

  นาย วิสุทธิ ์ สุขชัย       210,000  0.04% 

  รวมนามสกุลสขุชัย 1/   102,556,861  17.55% 

3 นามสกุลตรีเพ็ชร 1/ 

 

   

  นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 20,967,423  3.59% 

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

  รวมนามสกุลตรีเพ็ชร 1/   28,471,447 4.87% 

4 นาย วสันต นันทขวาง  28,440,000  4.87% 

5 นาย ชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ    17,900,000  3.06% 

6 น.ส. ปนัดดา ทองเหลี่ยม  14,832,149  2.54% 

7 นาย ประชา พรอมพรชัย  11,241,584  1.92% 

8 น.ส. วิญ ู นานา  10,621,500  1.82% 

9 นาง วลีรัตน เช้ือบุญชัย    8,276,986  1.42% 

10 น.ส. อุไรรัตน หาญทวีภัทร    6,826,940  1.17% 

  ผูถือหุนอ่ืนๆ 

 

108,884,433  18.63% 

  รวม     584,500,000  100.00% 

หมายเหตุ : 1/  เปนการจัดกลุมผูถือหุนตามนามสกุลเทานั้น โดยผูถือหุนแตละรายมิไดเปนบุคคลตามมาตรา 258 หรือเปน Counter party เวนแต (1) นายหาญ ชาญณรงค 

นางประยูรศรี ชาญณรงค และ Nice Noble Limited ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258  และ/หรือเปน Counter party  (2)  นายวิรัฐ สุขชัย และนางนพรัตน สุขชัย 

ที่เปนบุคคลตามมาตรา 258  
 2/  นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค 
 3/  Nice Noble Limited เปนบริษัทที่จัดตั้งข้ึน ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหนาที่ดูแลกองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค 

โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของกองทรัสตดังกลาว 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  

สรุปรายงานการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร  ส้ินสุด  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม 2560 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน 
ณ วันที ่ เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 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 เอ่ียมสกุลรัตน 68,845,441 63,845,441 5,000,000 

6. นายเจน ชาญณรงค 68,515,420 84,091,640 (15,576,220) 

7 นางวลีรัตน เชื้อบุญชยั 8,276,986 8,446,518 (169,532) 

8 นายภาคภูม ิ วองไพฑูรย 4,230,325 5,410,325 (1,180,000) 

9. นายสุพจน เธียรวฒุ ิ/1 - - - 

10 นายโสตถิธร มัลลิกะมาส /1 - - - 

11. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน/1  - - - 

      

 ผูบริหาร     

1 นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 903,610 1,196,593 (292,983) 

2. นายวศิิษฏ วชิรลาภไพฑูรย 154,703 139,646 15,057 

 

หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  

7.3 นโยบายจายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหักสํารองตางๆ 

ทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึ่งการพิจารณาจายเงินปนผลจะข้ึนอยูกับ

กระแสเงินสด  ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  การจายชําระคืนเงินกูยืม  เงื่อนไข

และขอกําหนดในสัญญาตางๆ ท่ีบริษัทฯ ผูกพันอยู รวมท้ังขอจํากัดทางกฎหมาย  ความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ 

ในอนาคต   

ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการบริษัท ท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาล  ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนคร้ังคราว เมื่อเห็นวา

บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนน้ันได  โดยจะตองรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ ในการประชุมคราวถัดไป 

 

ขอมูลการจายเงินปนผล ป 2560 ป 2559 ป  2558 ป  2557 

เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) - - - - 

เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.14 0.09 0.10 0.15 

หุนปนผล (บาท/หุน) - - - - 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.22 0.11 0.13 0.25 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 63.64 81.82 76.92 60.00 

ราคาพาร (บาท/หุน) 0.50 0.50 0.50 0.50 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน) 584,500,000 584,500,000 350,000,000 350,000,000 
 

หมายเหตุ   -  เงินปนผลประจําป 2560  จํานวน 0.14 บาทตอหุน ยังไมมีความแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2561 

- ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา 47 ทวิ

 แหงประมวลรัษฎากร 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  

8.   โครงสรางการจัดการ 
แผนผังโครงสรางองคกรของบริษัท หาญเอน็จิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

ผูตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการ 
สายงาน 
ขายทั่วไป 

ผูอํานวยการ 
สายงานขาย

โครงการ 

ผูอํานวยการ 
สายงานขาย 

ปโตรเคมี 
 

ผูอํานวยการ 
สายงานการเงิน 

กรรมการผูจัดการ 

ธุรกิจระบบทําความเย็น 

กรรมการผูจัดการ 
ธุรกิจระบบ 

ดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล 

กรรมการผูจัดการ 

ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 

 1  2 

 6  4  5 

หมายเหต ุ:  เลขท่ี 1 – 12 เปนผูบริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

 3 

ผูอํานวยการสายงาน
กํากับดูแลกิจการ 

ผูอํานวยการ 
สายงานขาย 

 

ผูอํานวยการ 
สายงานสนับสนนุ

วิศวกรรม 
 

ผูอํานวยการ 
สายงานขาย 

 

ผูอํานวยการ 
สายงานบริการ 

 7  8  9  10  11  12 

ฝายขายสินคาพิเศษ 
ฝายบริหารระบบ

คุณภาพ 

ฝายกํากับดูแลกิจการ 

ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายการเงิน 

ฝายจัดซื้อ 

 
ฝายคลังสินคา 

และจัดสง 
 

ฝายองคกรดิจิทัล 
และสารนิเทศ (DEC) 

 

ฝาย ICT 

ฝายบัญชี 

ฝายธุรการสํานักงาน 

ผูอํานวยการ 
สายงานบริหารทั่วไป 

 

 

สวนท่ี 2 (8) โครงสรางการจัดการ   หนา 53 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)                                                                                                    

 โครงสรางการจัดการภายในของบริษัทฯ ประกอบดวย  

• คณะกรรมการบริษทั 

• คณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ จํานวน 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวของ 

• ฝายบริหาร  โดยมีประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูบริหารสูงสุด 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการรวมท้ังส้ิน 11 ทาน ประกอบดวย กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 3 ทาน 

และกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 8 ทาน ดังน้ี  

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1.  ดร. ถกล นันธิราภากร  ประธานกรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ   

และประธานกรรมการตรวจสอบ  

2.  นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการบริหารความเส่ียง 

3.  นายวสันต นันทขวาง  กรรมการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการบริหารความเส่ียง 

4.  นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร  กรรมการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการบริหารความเส่ียง 

5.  นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน กรรมการ  และประธานกรรมการบริหาร 

6.  ดร.เจน ชาญณรงค * กรรมการ และกรรมการบริหาร 

7.  นางวลีรัตน เชื้อบุญชยั กรรมการ  และกรรมการบริหาร 

8.  นายภาคภูม ิ วองไพฑูรย กรรมการ  

9.  ดร.สุพจน เธียรวฒุิ  กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

10.  ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 

11.  นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : *  ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2560 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการแตงต้ัง ดร.เจน ชาญณรงค เปนกรรมการบริษัท 

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 มีมติแตงต้ัง ดร.เจน ชาญณรงค ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร 

โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2560 

 โดยมีนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท  

 ท้ังน้ี บริษัทฯ มีกรรมการอิสระท้ังส้ิน 4 ทาน และมีกรรมการตรวจสอบท้ังส้ิน 3 ทาน ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีโครงสราง

คณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 ทาน และไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท 

และมีกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 ทาน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตาม

หลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ี

ออกใหม (และท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) ครบถวนทุกประการ 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั 

 ตามขอบังคับบริษัท ไดกําหนด จํานวนหรือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทไดน้ัน ใหกรรมการสอง 

(2) คนลงลายมือชื่อรวมกัน โดยใหท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัทได  ในป 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2560 ซึ่งประชุมวันท่ี 12 พฤษภาคม 2560 มีมติกําหนดชื่อ

และจํานวนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการกลุมท่ีหน่ึง นายวิรัฐ สุขชัย, นายวสันต นันทขวาง, 

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร  กรรมการกลุมท่ีสอง นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน, นายเจน ชาญณรงค, นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย  กรรมการ

คนหน่ึงคนใดในกลุมหน่ึง ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการคนหน่ึงคนใดในกลุมสอง รวมเปนสองคน 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 

1. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสามโดยอัตรา 

ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะ

ออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการผูออกจาก

ตําแหนงไปน้ันอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

2. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ  การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึง

บริษัทฯ 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชน

จํากัดทราบดวยก็ได 

3. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่ง

มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะ

เหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการ

ท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียัง

เหลืออยู 

4. ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพ่ือ

ดําเนินกิจการของบริษัทฯตอไปเพียงเทาท่ีจําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาท่ี เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปน

อยางอ่ืน  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําส่ังศาล คณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุม

ผูถือหุนเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไป

ยังผูถือหุนไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 

วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน 
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5. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน ถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่ง

หน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา 

ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอง

ออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน  ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ให

กรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง  กรรมการผูออกจากตําแหนงไปน้ัน อาจจะเลือกเขารับตําแหนง

อีกก็ได 

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษัทเปนผูเลือกตั้งกรรมการดวยกันดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท  เพ่ือดูแล ควบคุม 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนของบริษัท ใหดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนไปตามระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของและบรรลุวัตถุประสงคในการประชุม   

• เพ่ือใหการแบงอํานาจ และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลกิจการและการบริหารงาน

ประจําวันของบริษัทฯ แยกจากกันอยางชัดเจน  ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาท่ีบริหาร จึงไมได

เปนบุคคลเดียวกัน   

 ประธานกรรมการบริษทัมีบทบาทหนาท่ี ดังน้ี 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท  ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับบริษัท  หรือกรณีท่ีจําเปนเรงดวน  เปน

ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน  ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบ

วาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2. สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนหรือผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุม และแสดงความเห็นอยางเปน

อิสระ 

3. สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหนาท่ี

ความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

4. กํากับดูแลการใชนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ รวมถึงใหคําแนะนําและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ

ของฝายจัดการ 

5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ ใหบรรลุตาม

วตัถุประสงคท่ีกําหนดไว 

6. เปนผูลงคะแนนชี้ขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงท้ังสองฝาย

เทากัน 

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตย สุจริต และ

ระมัดระวังผลประโยชนของบริษัทฯ โดยรวมถึงอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ดังน้ี  
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1. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป โครงสรางการ

บริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

2. ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือบุคคลใดๆ 

ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

3. มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการ

อ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ท่ีแตงตั้ง 

ท้ังน้ี การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดน้ัน ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําให 

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว 

สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด

ทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี)  ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอ่ืน

ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองใด การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือ

บันทึกเปนมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน  และระบุขอบเขต

อํานาจหนาท่ีของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน 

4. ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังดูแลกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารและพนักงานอยาง

เหมาะสม 

5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความนาเชื่อถือได รวมท้ังดูแลใหมีระบบ

การจัดเก็บเอกสารท่ีทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง  

6. จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบ

บัญชีท่ีผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 

โดยงบการเงิน ณ วันส้ินสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ตองตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนท่ีจะนําเสนอ

ตอท่ีประชุมผูถือหุน ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการ

เงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ในรายงานประจําปของบริษัท 

7. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีระบบบริหาร

ความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มี

ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส  ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ 

มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

8. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการท่ีชัดเจนและโปรงใส เกี่ยวกับการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลท่ี

เกี่ยวโยงกัน เพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง

เพียงพอ รวมท้ังมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ 
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9.  ดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจตอเน่ืองในระยะยาว รวมท้ังแผนพัฒนาพนักงาน ความตอเน่ืองของผูบริหาร 

(Succession Plan)  รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงของกรรมการ และ

ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีมีประสิทธิผล  

10. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นตอรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การลงทุน 

และการดําเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบ

ขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ยกเวนเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

11. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนท้ังรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน และ

มีการรายงานขอมูลการดาํเนินงานท่ีสําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางถูกตอง

และเปนไปตามท่ีขอกฎหมายกําหนด  โดยกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียใน

สัญญาหรือขอตกลงใดๆ ที่ทํากับบริษัทฯ หรือถือหุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) ทั้งน้ี 

สําหรับรายการท่ีทํากับกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ

ทํารายการในเร่ืองน้ัน   

12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางหน่ึงอยาง

ใดแทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ

อํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการ

มอบอํานาจน้ันๆ ไดเมื่อเห็นสมควร 

 ท้ังน้ี การมอบอํานาจน้ันตองไมมลัีกษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ

รายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ

อ่ืนใดท่ีจะทําขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี)  เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเปนไปตาม

เงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

13.  คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัท   ท่ี

เหมาะสม มีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ทําหนาท่ีให

คําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาท่ี    ในการดูแล

กิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท  รวมท้ัง ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยได

เปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป 

14 คณะกรรมการบริษัท ไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยาง

ตอเน่ือง ท้ังดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการบริษัท 

8.2 คณะกรรมการชุดยอย 

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี ก.ล.ต. และ ตลท. กําหนด 

จํานวน 3 คน โดยมีอยางนอย 1 ทานท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ดังน้ี 
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ชื่อ ตําแหนง 

1. ดร. ถกล  นันธิราภากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2. ดร. โสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ  

3. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ  

 โดยมี ดร. ถกล นันธิราภากร เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีในการสอบทานความ

นาเชื่อถือของงบการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics, 

University of Arkansas, U.S.A.  ปจจุบันดํารงตําแหนง Adjunct Professor มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และผานการ

อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 8 ป 2547 แลว  และมี นายวิศิษฎ วชิรลาภไพฑูรย เปน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่ง

พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได  กรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง

เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลท่ีเปนกรรมการตรวจสอบ

แทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเชื่อถือได  รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ

โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาส

และประจําป 

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

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจจะเสนอแนะใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวาจําเปนและเปน

ส่ิงสําคัญ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายใน  พิจารณาความเปนอิสระของ

หนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน 

แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมท้ังบุคลากรวา เหมาะสม สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน 

และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย นโยบายกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ี เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย  ท้ังน้ี เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน รายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี 

ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทฯยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก 

8. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปน้ี  ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

- รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

- การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบการควบคมุภายใน 

- การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข

ภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทํา

ตามวรรคหน่ึงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย 

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 

 ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจาง

ของบริษัทฯ มารวมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบขอซักถามในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  การปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ(ถามี) หรือจางท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งเปน

บุคคลภายนอกเปนคร้ังคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ  การขอใหพนักงานของบริษัทฯ สงเอกสารหลักฐาน

เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานภายใตหนาท่ี

ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี  การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ คนหน่ึงหรือหลายคนกระทําการ

ใดๆ ภายในขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ  รวมถึงการดําเนินการตางๆ ท่ี

กลาวแลวในสวนท่ีเกี่ยวของกับบริษัทยอยเทาท่ีไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาท่ีอํานาจหนาท่ีจะเปด

ชองใหดําเนินการได 

 เน่ืองจากบริษัทฯ ไมมีฝายตรวจสอบภายในเอง  จึงไดวาจางบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอร่ี จํากัด ซึ่งเปน

บุคคลภายนอกและไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทฯ เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทําหนาท่ีตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 

 

8.2.2 คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผูบริหาร หรือ 

พนักงานระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีสามารถบริหารงานในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของ

บริษัทฯ และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตาม

ผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 8 ทาน ดังน้ี 

สวนท่ี 2 (8) โครงสรางการจัดการ  หนา 60 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)                                                                                                    

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการบริหาร 

3. นางวลีรัตน เชื้อบุญชยั กรรมการบริหาร 

4. นายวสันต นันทขวาง กรรมการบริหาร 

5. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหาร 

6. นายเจน  ชาญณรงค 1) กรรมการบริหาร 

7. นายวศิิษฎ วชิรลาภไพฑูรย 1) กรรมการบริหาร 

8. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 1) กรรมการบริหารและเลขานุการ 

หมายเหตุ : 1) คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้ง ตั้งแตวนัที่ 1 มีนาคม 2560 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง  กรรมการบริหารซึ่งพน

จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได และในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการบริหารวางลง  

ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการบริหารแทน 

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ังและมติของท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีหนาท่ีกล่ันกรองและกําหนด

นโยบาย  แผนธุรกิจ  งบประมาณ  โครงสรางการบริหารงาน  และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกําหนด

หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ 

พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ตามนโยบายท่ีกําหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 

1. นําเสนอนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ การขยายกิจการ 

การกําหนดแผนการเงิน โครงสรางองคกรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกล่ันกรองขอเสนอของฝาย

บริหาร เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 

2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย 

แผนงาน เปาหมายท่ีกําหนดไว และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทมอบหมาย และมีหนาท่ีตองรายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา 

3. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ ท่ีไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามท่ีจะไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติ ในหลักการไวแลว 

4. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ แตละรายการภายใน

วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท และภายในวงเงินรวมไมเกิน 30 ลานบาท และกรณีท่ีตองใชทรัพยสินของบริษัทฯ เปน

หลักประกัน ตองนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  
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5. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท

ตอป  และอนุมัติคาใชจายท่ีเพ่ิมจากงบประมาณประจําปไมเกิน 5 ลานบาท และเมื่อมีการอนุมัติรายการ

ดังกลาวแลว ใหแจงตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบตอไป 

6. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯการเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปเพ่ือเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนตอไป 

7. กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนง

บริหารในระดับผูจัดการฝายขึ้นไป ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ รวมท้ังการ

โยกยาย เลิกจาง กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม สําหรับ

พนักงานบริหารดังกลาว 

8. มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด โดยอยูภายใต  การ

ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปล่ียนแปลง หรือแกไขบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจน้ันๆ ไดตามท่ีเห็นสมควร 

ท้ังน้ี การมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารน้ัน จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบ

อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงท่ีทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด

กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทฯ ท่ีเกี่ยวของ   คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการ

ดําเนินการในเร่ืองดังกลาว  โดยเร่ืองดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน 

(แลวแตกรณี) เพ่ืออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติ ซึ่ง

เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนด 

9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป 

8.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวนท้ังส้ิน 12 คน ดังน้ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1. ดร.สุพจน เธียรวฒุ ิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายวิรัฐ  สุขชัย กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายวสันต นันทขวาง กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายรัตนพันธ  มุขหริวัฒนานนท กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายประชา  พรอมพรชัย กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นายสุชาต ิ สุวัฒโนดม กรรมการบริหารความเส่ียง 
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ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

8. นายนันทวัธน จีราคม กรรมการบริหารความเส่ียง 

9. นายสุกิจ ลิติกรณ กรรมการบริหารความเส่ียง 

10. นายวฑิูรย ทาม ี กรรมการบริหารความเส่ียง 

11. นายวศิิษฏ วชิรลาภไพฑูรย กรรมการบริหารความเส่ียง 

12.  นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหารความเส่ียงและ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการบริหารความเส่ียง เปนการดํารงตําแหนงของผูบริหารจากสายงานตางๆ  ซึ่งหากมีกรรมการบริหาร

ความเส่ียงลาออกระหวางดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แตงตั้งบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน 

และนําเร่ืองการแตงตั้งกรรมการบริหารความเส่ียง เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังถัดไป 

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียง

ประเภทตางๆ ท่ีสําคัญ เชน ความเส่ียงดานการเงิน ความเส่ียงดานการลงทุน และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ

ชื่อเสียงของกิจการ เปนตน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ 

2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความ

เส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษัทฯใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแนวทางและนโยบายท่ีไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 

4. กําหนดเกณฑวัดความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษัทฯ จะยอมรับได 

5. กําหนดมาตรการท่ีจะใชในการจัดการความเส่ียงใหเหมาะสมตอสภาวการณ 

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ

การปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 

7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความ

เส่ียงของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงตางๆ รวมถึงส่ิงท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับ

นโยบายและกลยุทธท่ีกําหนด 

8. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเส่ียงตามความจําเปน 

9. สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเส่ียงในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนท่ีจําเปน ใหสอดคลองกับ

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ 

 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สรุปไดดังน้ี 
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ชื่อ – สกุล 

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

ป 2560 

คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

คณะกรรม 

การบริหาร 

1. นายถกล  นันธิราภากร 5/5 4/4  

2. นายวิรัฐ  สุขชัย 5/5  12/12 

3. นายวสันต นันทขวาง 5/5  12/12 

4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 5/5  12/12 

5. นางสิริมา  เอ่ียมสกุลรัตน 4/5  12/12 

6. นายเจน ชาญณรงค1) 2) 5/5  10/12 

7. นางวลีรัตน  เชื้อบุญชยั 4/5  12/12 

8. นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย 5/5   

9. นายสุพจน เธียรวฒุ ิ 5/5   

10. นายโสตถิธร  มัลลิกะมาส 5/5 4/4  

11. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน 4/5 4/4  

12. นายวศิิษฏ วชิรลาภไพฑูรย 2)   10/12 

13. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 2)   10/12 

หมายเหตุ : *  ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2560 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการแตงต้ัง ดร.เจน ชาญณรงค เปนกรรมการบริษัท 

** ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 มีมติแตงต้ัง ดร.เจน ชาญณรงค, นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย 

และนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2560 

8.3 ผูบริหาร 

 ผูบริหารของบริษัท   มีจํานวน 11 คน  ประกอบดวย   

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการธุรกิจระบบ

ดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล 

2. นายวสันต นันทขวาง กรรมการผูจดัการธุรกิจระบบทําความเย็น 

3. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผูจดัการธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 

4. นายประชา พรอมพรชัย ผูอํานวยการสายงานโครงการ 

5. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ผูอํานวยการสายงานขายท่ัวไป 

6. นายสุชาต ิ สุวัฒโนดม ผูอํานวยการสายงานปโตรเคม ี

7. นายนันทวัธน จีราคม ผูอํานวยการสายงานขาย 

8. นายสุกิจ ลิติกรณ ผูอํานวยการสายงานสนับสนุนวศิวกรรม 

9. นายวฑิูรย ทาม ี ผูอํานวยการสายงานขาย 

10. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ 

11. นายวศิิษฏ วชิรลาภไพฑูรย ผูอํานวยการสายงานการเงนิ 

หมายเหตุ  ผูบริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. เปนผูนําในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรธุรกิจระยะส้ันและระยะยาว 

2. ควบคุม / กํากับดูแล / แกไขปญหา การดําเนินงานโดยภาพรวมในระดบักลยุทธและนโยบาย 

3. ใหการสนับสนุนและอํานวยการแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ใหสามารถปฏิบัติ

ภารกิจดานการกํากับดูแลบริษัทไดตามเปาหมาย 

4. กํากับดูแลโครงการดานพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับเปาหมายการเติบโตของบริษัท 

5. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเปน

ประจําทุกไตรมาส 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 

7. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจ

ชวงน้ันดวย 

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

 กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาท่ีในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

รวมถึงเร่ืองหรือกิจการตางๆ ดังตอไปน้ี 

1. กํากบัดูแลการบริหารงาน การดําเนินงานท่ัวไป และการอนุมัติเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ และ/หรือ

บริหารงานประจําวันของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบ 

คําส่ัง มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  ภายใตกรอบของกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ และขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําป ตลอดจนโครงสรางการ

บริหารงานและอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณากอนนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหความเห็นชอบ  

3. ดําเนินการหรือบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณท่ี

ไดรับอนุมัติ 

4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานท่ีรับมอบหมาย ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจาํทุกไตรมาส 

5. ดูแลใหบุคลากรในฝายงานตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนา

องคกรและบุคลากรอยางตอเน่ือง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณท่ีดีขององคกร 

6. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย เล่ือนตําแหนง พักงาน เลิกจาง กําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนอ่ืนๆ รวมท้ัง

บําเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ  

7. มีอํานาจในการออก แกไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คําส่ัง ระเบียบ บันทึก และขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการ

ทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยในการ

ทํางานภายในองคกร  

8. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003)  
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9. มีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามสัญญา หรือขอตกลง (ตามงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ หรือตามท่ีไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท) ท้ังน้ี โดยไมจํากัดวงเงิน 

10. มีอํานาจอนุมัติการจัดหา การเขาทําสัญญา และการดําเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 

ท้ังน้ี โดยไมจํากัดวงเงิน 

11. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

12. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจ

ชวงน้ันดวย 

 ท้ังน้ี  อํานาจประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอ่ืนท่ีประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการเห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจท่ีทําใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร / 

กรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ  สามารถอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่ง

อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และ/หนวยงานท่ีเกี่ยวขอกําหนด) มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทท่ีเกี่ยวของ ซึ่งประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการ ไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการ

ในเร่ืองดังกลาว โดยเร่ืองดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท  

(แลวแตกรณี)  เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการ

อนุมัติรายการท่ีเปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนด 

8.4 เลขานุการบริษัท 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแตงตั้ง นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท  ตั้งแตวันท่ี 26 

กุมภาพันธ 2559  เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   พ.ศ.  2535  (รวมท้ังท่ีได

มีการแกไขเพ่ิมเติม) เพ่ือทําหนาท่ีดังตอไปน้ี 

1. ดูแลและใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ท่ี

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารจะตองทราบ  

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน

ของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุนของบริษัท  รวมท้ัง

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมดังกลาว  

3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก  

3.1 ทะเบียนกรรมการ 

3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานประจาํปของบริษัท 

3.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน 

4. การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารท่ีมีหนาท่ี

รายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูท่ีเกี่ยวของใหบริษัททราบ)  

5. ดําเนินการและรับผิดชอบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
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 ท้ังน้ี นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ไดผานการอบรมในหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน

ที่ 72/2016 ป 2559 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนท่ี 16/2016 ป 2559 และหลักสูตร Effective 

Minute Taking Plan (EMT) รุนท่ี 36/2016 ป 2559 แลว 

 บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ดาน เชน อายุ คุณวุฒิ

ดานการศึกษา  ความรูดานภาษาตางประเทศ  ความสามารถในการส่ือสาร ความมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ความสามารถใน

การเปนผูประสานงานท้ังภายในและภายนอกองคกร   รวมถึงการประชาสัมพันธและดูแลภาพพจนขององคกรตอ

บุคคลภายนอก  เปนตน  ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการ

บริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไม

อาจปฏิบัติหนาท่ี และใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลา

ดังกลาว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

8.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ 

8.5.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

8.5.1.1 กรรมการ 

 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560  เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2560 อนุมตัิการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดยอย ดังน้ี 

 ตําแหนง คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนประจํากรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

 - ประธานกรรมการบริษทั 30,000 บาท /เดือน 

 - ประธานกรรมการชดุยอย 25,000 บาท /เดือน 

 - กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน 

 - กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 1 วัน) 40,000 บาท /เดือน 

 - กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 2.5 วัน) 80,000 บาท /เดือน 

2. เบ้ียประชุมกรรมการบริษทั / กรรมการชุดยอย 

 - ประธานกรรมการบริษทั 15,000 บาท /คร้ัง 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท /คร้ัง 

 - ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 บาท /คร้ัง 

 - กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท /คร้ัง 

 - กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาท /คร้ัง 

3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท ไมมี  

4. สิทธิประโยชนอ่ืนๆ ไมม ี

หมายเหตุ   1.กรรมการท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซ่ึงไดรับเงินเดือนประจํา 

 2. กรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหนงอื่นๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงที่มีคาตอบแทนสูงที่สุดเพียง

 ตําแหนงเดียว 
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 ในป 2559 และ ป 2560 บริษัทฯ จายคาตอบแทนเบ้ียประชุมใหแกกรรมการ ดังน้ี   

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

คาตอบแทน (บาท) 

ป 2560 ป 2559 

คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรม 

การบริหาร

ความเสี่ยง 

คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1.  นายถกล  นันธิราภากร ประธานกรรมการ/ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

315,000 60,000 - 305,000 105,000 

2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ - - - 200,000 - 

3. นายวสันต นันทขวาง กรรมการ - - - 33,333.33 - 

4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการ - - - 33,333.33 - 

5. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ 360,000 -  270,000 - 

6. นายเจน ชาญณรงค1) กรรมการ 640,000 - - - - 

7. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย กรรมการ 300,000 - - 200,000 - 

8. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย กรรมการ 210,000 - - 270,000 - 

9. นายสุพจน เธียรวุฒิ กรรมการ/ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

250,000 - 120,000 53,333.33 - 

10. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ 210,000 40,000 - 270,000 70,000 

11. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 200,000 40,000 - 270,000 70,000 

รวม 2,485,000 140,000 120,000 1,904,999.99 245,000 

หมายเหตุ : 1) ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2560 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการแตงต้ัง ดร.เจน ชาญณรงค เปนกรรมการบริษัท 

 

8.5.1.2 ผูบริหารสําคัญ 

 ในป 2559 และ ป 2560  บริษัทฯ  จายคาตอบแทนใหแกผูบริหารสําคัญ ดังน้ี   

คาตอบแทน 

ป 2560 ป 2559 

จํานวน 

(ราย) 

คาตอบแทน 

(บาท) 

จํานวน 

(ราย) 

คาตอบแทน

(บาท) 

เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอ่ืนๆ ไดแก เงิน

สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ EJIPและผลประโยชนหลังออก

จากงาน  

3 12,696,938 4 8,473,456 

 

8.5.2 คาตอบแทนอื่น 

• คาตอบแทนอ่ืนของกรรมการ -ไมมี - 

• คาตอบแทนอ่ืนของผูบริหารสําคัญ - ไดแสดงไวในตาราง 8.4.1.2 ขางตน 
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8.6 บุคลากร 

8.6.1 จํานวนบคุลากร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ มีพนักงาน(ไมรวมผูบริหาร) จํานวนท้ังส้ิน 224 

และ 236 คนตามลําดับ โดยสามารถแบงตามสายงานไดดังน้ี 

สายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธนัวาคม 2559 

สายงานขายงานโครงการ 34 28 

สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล 27 26 

สายงานขายปโตรเคม ี 3 2 

สายงานขายระบบทําความเย็น 15 14 

สายงานสนับสนุนวิศวกรรม 3 2 

สายงานขายระบบการพิมพดิจิทัล 26 23 

สายงานบริการ 33 32 

ฝายขายสินคาพิเศษ 10 11 

สายงานกํากับดูแลกจิการ 7 6 

สายงานบริหารท่ัวไป 42 43 

สายงานการเงิน 36 37 

รวม 236 224 

8.6.2 จํานวนบคุลากร 

 พนักงานของบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และคาตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา คานายหนา เงินรางวัลจูงใจ และสวัสดิการอ่ืนในรูปแบบ

ท่ีเปนตัวเงิน 

 คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินที่สําคัญ ไดแก กองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการ

กองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสม

ของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหพนักงานใชสิทธิในการเลือกหรือ

เปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับตนเอง และระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดของแตละบุคคล โดยกําหนดให

เลือกหรือเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนไดปละ 2 คร้ัง การจัดทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุมใหกับผูบริหารและ

พนักงาน ซึ ่งวงเงินผลประโยชนพนักงานแตละคนจะแตกตางกันไปตามตําแหนง และระดับความเสี่ยงของการ

ปฏิบัติงาน  จัดโครงการสะสมหุน (EJIP) สําหรับพนักงาน เพ่ือใหโอกาสพนักงานเปนเจาของบริษัทฯ รวมกัน และถือเปน

สวนหน่ึงของเงินออม เพ่ือสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับพนักงานในระยะยาว นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใหคาตอบแทน

แกพนักงานในรูปแบบการใหทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนคาใชจาย

การฝกอบรม สัมมนาตางๆ ท้ังการฝกอบรมสัมมนาภายในองคกร และภายนอกองคกรอยางเหมาะสม 
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 ในป 2560 บริษัทฯ จายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และคาตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน

รวม 155.02 ลานบาท และในป 2559 มีผลตอบแทนรวมเทากับ 81.91 ลานบาท เน่ืองจากมีการรับโอนกิจการและ

พนักงานตั้งแต 2 พฤศจิกายน 2559  ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบจํานวนพนักงานและคาตอบแทน ในสัดสวนท่ีเทากัน 

8.6.3 ขอพพิาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

 - ไมมี – 

8.6.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ ความรูความสามารถ อัน

จะสามารถสรางผลงาน ความแข็งแกรงใหกับองคกร และเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับกับการแขงขันทางธุรกิจ โดยให

โอกาสแกพนักงานในการพัฒนาตนเองและใชศักยภาพท่ีมีใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ัง สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาส

ในการเรียนรู การฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณใหสอดคลองกับทิศทางการ

เติบโตขององคกร โดยจัดใหมีการอบรมประจําปท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงเดินทางไปอบรม และดูงานใน

ตางประเทศ  เพ่ือเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ  นอกจากนี้ บริษัทยังไดใหความสําคัญ

กับการติดตาม วัดผลในการนําความรูท่ีไดรับน้ันมาประยุกตใชในการทํางาน ตลอดจนการถายทอดองคความรูท่ีมีใหกับ

ทีมงานและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นท่ีจะเปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความ

ปลอดภัย ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัลในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน สรางความเชื่อถือแก

นักลงทุน ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินธุรกิจ เพ่ิมมูลคาขององคกรและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืน ตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการอันเปนสากล  

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และเผยแพรผานทางเวปไซตของบริษัทฯ ท่ี www.harn.co.th 

และในเดือนสิงหาคม 2560  บริษัทฯ ไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยจัดพิมพเลม

เดียวกัน ท้ังน้ีเพ่ือเปนกรอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ ดังตอไปน้ี  

1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหนาท่ีดวยความมุงมั่น ทุมเท และรับผิดชอบอยาง

เต็มความสามารถเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 5 ประการ  

(REACT)  อันไดแก 

• Responsibility  

มีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความตั้งใจ ความสามารถ และ ประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 

• Equitable Treatment 

ปฎิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกันดวยความเปนธรรม  

• Accountability 

มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเองและของผูอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน 

สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจน้ันได  

• Creation of Long Term Value 

มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกรในระยะยาว 

• Transparency  

มีความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได และ เปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูท่ีเกี่ยวของ เปน

แนวทาง ดวยความเขาใจ เชื่อมั่น และ ศรัทธาโดยถือเปนกิจวัตร จนเปนวัฒนธรรมท่ีดีขององคกร 

2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย และแผนงานท่ี

สําคัญของบริษัทฯ  รวมท้ังจัดโครงสรางการบริหารท่ีสอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนธรรมระหวาง

คณะกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และผูถือหุน  และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจท่ีมี

ความเหมาะสม  รวมท้ังตองดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจไดวาระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มี

ความนาเชื่อถือ 

3. คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร  จะตองเปนผูนําในเร่ืองจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบได 

4. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน  จะยึดมั่นความเปนธรรมโดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุก

ฝายอยางเทาเทียม พรอมกับดูแลสอดสอง ควบคุม ปองกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ท่ีมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
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5. คณะกรรมการบริษัท ตองดําเนินการใหมีระบบท่ีตอตานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหมั่นใจไดวาฝาย

บริหารไดตระหนักและใหความสําคัญและปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต 

6. การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถือเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญในการประเมินผลการบริหาร

จัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหาร  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 

 จากการประเมินการกํากับดูแลกิจการตามโครงการ “ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย

ประจําป 2560” ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พบวา บริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน

รวมอยูท่ี 83 คะแนน ซึ่งจัดอยูในเกณฑ “ดีมาก” หรือ 4 ดาว  โดยผลคะแนนของบริษัทฯ สูงกวาผลคะแนนเฉล่ียของบริษัท

จดทะเบียนท่ีสํารวจ รวมท้ังส้ินจํานวน 620 บริษัท (คะแนนเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเทากับ 80 คะแนน) 

 ในป 2560  บริษัทฯ ไดดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สรุปไดดังน้ี 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ของผูถือหุน ท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและ

ในฐานะเจาของบริษัทฯ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยท่ีตนถืออยู  สิทธิในการท่ีจะไดรับสวนแบงผลกําไรจาก

บริษัทฯ สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 

สิทธิในการรวมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้ง

ผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ 

ขอบังคับของบริษัท เปนตน  

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดดําเนินการในเร่ืองตางๆ ท่ีเปนการสงเสริม และ

อํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังน้ี 

(1) การจัดประชุมผูถือหุน 

 บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป  โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันส้ินรอบ

ปบัญชีของบริษัทฯ  อยางไรก็ตาม หากมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองพิจารณาวาระพิเศษในเร่ืองท่ีอาจกระทบกระเทือน 

หรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน ซึ่งจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน  คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียก

ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดเปนกรณีไป  โดยในป 2560  บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุน 1 คร้ัง ดังน้ี 

• การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560  วันศุกรท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.  ณ หองปาริชาต ชั้น 3  

โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขท่ี 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร  โดยมีผูเขารวมประชุมรวม 112 คน  แบงเปนผูถือหุนท่ีมาดวยตนเอง 37 คน  และผานการ

มอบฉันทะ 75 คน  โดยมีจํานวนหุนท่ีถือรวมกันไดท้ังหมด 487,947,916  หุน  คิดเปนรอยละ 83.48 ของ

จํานวนหุนท้ังหมดของบริษัทฯ  

 ซึ่งในการจัดการประชุมผูถือหุนน้ี บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมนิคุณภาพการจัดการประชุม

สามัญผูถือหุน (AGM Checklist) ท่ีจัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  เพ่ือใหการจัดงานมีมาตรฐานเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการ ดังน้ี 
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1.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน  

โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ขอมูลประกอบการ

พิจารณาระเบียบวาระ พรอมความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ ท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม    

1.2 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ทางไปรษณียใหผูถือหุน

รับทราบลวงหนา 25 วัน กอนวันประชุม  พรอมท้ัง เผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมประจําป 2560 บนเวปไซต

ของบริษัทฯ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และแจงขาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ 

ลวงหนากอนวันประชุม 36 วัน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และไดมีเวลาในการศึกษา

พิจารณาขอมูลเปนการลวงหนา  เพ่ือนํามาใชตัดสินใจในการลงมติ  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดประกาศคําบอกกลาว

เชิญประชุมผูถือหุนโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพทันหุน กอนวันประชุม 10 วัน เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 วัน ทําการ 

ตั้งแตวันท่ี 18 ถึงวันท่ี 20 เมษายน 2560 เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบคําบอกกลาวและเตรียมตัวมารวมประชุม 

1.3 กอนวันประชุม บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวันประชุม  

โดยจะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญ

ประชุมผูถือหุน รวมท้ังจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบนเวปไซตของบริษัทฯ ดวย 

1.4 ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให

กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษัทฯ ไดจัด

สงไปพรอมกบัหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบ

ฉันทะของผูถือหุน 

(2) การปฏิบัติตอผูถือหุนในวันประชุมผูถือหุน 

2.1 บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มท่ี และใช

สถานท่ีจัดประชุมท่ีสะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม  โดยเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนกอนเวลา

ประชุม 1 ชั่วโมง และแมจะพนเวลาลงทะเบียนแลว ก็ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีประสงคจะเขารวมประชุม 

สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสียสิทธิ  และมีการจัดเจาหนาท่ีตอนรับและใหขอมูลในการตรวจเอกสารและ

ลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม  และมีการจัดเตรียมของวางและเคร่ืองดื่มไวรับรองผูถือหุนอยางพอเพียง 

2.2 นําระบบบารโคดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียน มาใชในการลงทะเบียนและการ

ลงคะแนนเสียงเพ่ือความถูกตอง สะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง 

2.3 บริษัทฯ ไดจัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพ่ือความสะดวกในการลงและนับ

คะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จส้ินจะนํามารวมกับคะแนนเสียงท่ีไดลงไวในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือรวม

คะแนนและประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม 

2.4 บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ ท่ีมีลักษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนยอมมี

สิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ตลอดจนแสดงความ

คิดเห็นตางๆ ไดอยางอิสระ 

2.5 เมื่อถึงเวลาเร่ิมประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมท้ังผูบริหารระดับสูง ตลอดจนผูสอบบัญชี 

และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ (ถามี) โดยกอนเร่ิมประชุม ประธานท่ีประชุมไดเชิญเลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจง

หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการประชุมท้ังหมด อาทิ การเปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังวิธีการนับ

คะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีจะตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัท 
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2.6 บริษัทฯ จะระบุการมีสวนไดเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผุถือหุน หากกรรมการทาน

ใดมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุมจะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบกอน

การพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียน้ันจะไมเขารวมประชุมในวาระน้ันๆ 

2.7 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาท่ีเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพ่ือความโปรงใสในการ

ดําเนินการ รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง 

2.8 สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม แสดงความ

คิดเห็น ใหขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ ในท่ี

ประชุมผูถือหุน เชน การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการอิสระ การอนุมัติ

ผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับ บริคณหสนธิ และ

การอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 

(3) การดําเนินการหลังวันประชุมผูถือหุน 

3.1 บริษัทฯ ไดเปดเผยมติท่ีประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุมสามัญผูถือ

หุน ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 โดยแจงเปนจดหมายขาวไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ผานระบบ Electronic Listed 

Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และเปดเผยไว

ในเวปไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ดวย 

3.2 บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันหลัง

วันประชุมตามขอกําหนดของ ตลท. และเผยแพรบันทึกรายละเอียดการประชุมอยางครบถวนเหมาะสมตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย บันทึกรายงานการประชุม และขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระ

อยางละเอียด ใหผูถือหุนรับทราบบนเว็บไซตบริษัทฯ (www.harn.co.th) 

บริษัทฯ ไดรับคะแนน 97 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนในโครงการประเมิน

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklists) ประจําป 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และจะนํา

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นท่ีไดรับจากผูถือหุนในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน มาพิจารณาและหา

แนวทางการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนอยางตอเน่ืองตอไป  

หมวดที่ 2   การปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือราย

ยอย ผูถือหุนท่ีเปนผูบริหาร หรือไมเปนผูบริหาร  ท้ังน้ี บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีดีตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังน้ี 

(1) การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน 

1.1 บริษัทฯ แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยแหง

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

1.2 กอนการดําเนินการประชุมแตละคร้ัง เลขานุการบริษัทจะชี้แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ท่ีใชในการ

ประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมต ิรวมท้ังสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีตอง

ลงมติในแตละวาระ 
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(2) การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย 

2.1 บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนให

ชัดเจนเปนการลวงหนา เพ่ือแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณาเพ่ิมหรือไมเพ่ิมวาระท่ีผูถือ

หุนสวนนอยไดเสนอมา 

 โดยบริษัทฯ ไดเปดเผยหลักเกณฑและวิธีการบนเวปไซตบริษัทฯ หมวด Corporate Governance / Corporate 

Governance Principles  

ขอเสนอท่ีจะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการอิสระ จะเปนผูพิจารณากล่ันกรอง และ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม โดยใหถือวา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนท่ีสุด  

2.2 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ ลวงหนา 3-4 

เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผู

ไดรับการเสนอชื่อ  โดยบริษัทฯ ไดเปดเผยหลักเกณฑและวิธีการบนเวปไซตบริษัทฯ หมวด Corporate 

Governance / Corporate Governance Principles  

รายชื่อบุคคลใดท่ีจะไดรับการเสนอชือ่คัดเลือกเปนกรรมการบริษัทน้ัน กรรมการอิสระจะพิจารณากล่ันกรองและ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกท่ีประชุมผูถือหุนหรือไม โดยใหถือวา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนท่ีสุด 

2.3 เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน 

2.4 บริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา โดยไมจําเปน 

โดยเฉพาะวาระสําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษา

ขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ รวมท้ังไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนท่ีมาสาย เปนตน  

(3) การปองกันการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแก

ตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย  รายละเอียด

เปดเผยไวในหัวขอการกํากับดูแลกิจการ เร่ือง การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน  

(4) การมีสวนไดเสียของกรรมการ 

4.1   บริษัทฯ ไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการเร่ือง การมี

สวนไดเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษทัฯ กับผูมีสวน

ไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดเสียในเร่ืองน้ัน จะตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบ

โดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเร่ืองน้ันๆ กรรมการจะตองรายงานการมีสวนไดเสีย

อยางนอยกอนการพิจารณาวาระน้ัน และบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย 

4.2  บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพ่ือมิใหกรรมการหรือผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ เขารวมกระบวนการ

ตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมี

สวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 
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หมวดที่ 3   บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน 

ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ  หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหน้ี ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน 

เปนตน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงาน

และการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังน้ัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหสิทธิของผูมีสวน

ไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย

ทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน : บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายาม

ท่ีจะพัฒนากิจการใหเจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือสรางผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมใหกับการลงทุนของผูถือหุนและผูลงทุนอยางตอเน่ืองและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดหลักการ

ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติหนาท่ี

ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆดวยความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ 

และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม รวมท้ัง

บริษัทฯ จะนําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน การ

บัญชี และรายงานอ่ืนๆ โดยสม่ําเสมอ และครบถวนตามความจริง  โดยจะแจงให ผูถือหุนทุกราย

ทราบถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ ท้ังดานบวกและดานลบ ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความ

เปนไปไดมีขอมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอยางเพียงพอ และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง

และผูอ่ืน โดยใชขอมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน หรือดําเนินการใดๆ ใน

ลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร 

ลูกคา : บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ มุงมั่นจัดหาสินคาท่ีมีคุณภาพเหมาะสม

กับราคา สงมอบสินคาตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเงื่อนไขตางๆ  พรอมใหบริการ

หลังการขายดวยทีมงานคุณภาพ  ไดนํามาตรฐาน ISO 9001:2015 เขามาใชในองคกร โดยได

กําหนดนโยบายคุณภาพไววา เราจะสรางความพึงพอใจใหลูกคาดวยสินคาและบริการท่ีมี

คุณภาพสูง เทคโนโลยีท่ีนําหนา และการจัดการธุรกิจท่ีเปนเลิศ 

คูคาและ/หรือ

เจาหน้ี 

: บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือเจาหน้ี ดําเนินธุรกิจบน

พ้ืนฐานของความเกื้อหนุนท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหน้ี อยาง

เสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ หลีกเล่ียงสถานการณท่ีทําใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพ่ือบรรลุผลประโยชน

รวมกัน โดยจะไมดําเนินการท่ีทุจริตในการคากับคูคา และ/หรือเจาหน้ี กรณีท่ีมีขอมูลวามีการ

ดําเนินการท่ีไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือเจาหน้ี เพ่ือรวมกัน

แกปญหาอยางรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆท่ีมีตอคูคา และ/หรือเจาหน้ี

อยางเครงครัด กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามได ตองรีบแจงและเจรจากับคูคา/เจาหน้ีเปนการ

ลวงหนา เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันมิใหเกิดความเสียหาย  
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คูแขง 

 

 

: 

 

 

 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกติกาการแขงขันท่ี

ยุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริต หรือไม

เหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของ

คูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากความจริง ไมละเมิดความลับ หรือ

ลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล 

พนักงาน : บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของบริษัทฯ  ซึ่งจะมีสวนชวย

สงเสริมและผลักดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีนโยบาย

ท่ีจะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยมีสภาพการจางงานท่ียุติธรรม มีสวัสดิการท่ี

เหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนาความกาวหนา รวมท้ังมีสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและถูก

สุขอนามัย โดยจะใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับพนักงานอยาง

เครงครัด จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ

พนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน การพิจารณาการแตงตั้ง 

และการโยกยาย รวมท้ังการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึง

ความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานน้ันเปนเกณฑ ใหความสําคัญตอการ

พัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ 

ท่ีไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน หรือคุกคาม 

และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีท่ีไมไดรับ

ความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจาก

พนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

ภาครัฐ : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดยยึดถือ

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของและเปนไปตามครรลอง

ประเพณีธุรกิจท่ัวไป 

ชุมชน สังคม 

และส่ิงแวดลอม 

: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานตางๆท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และส่ิงแวดลอมอยาง

ถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยการ

สรางจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุก

ระดับอยางตอเน่ือง คืนกําไรสวนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีสวนสรางสรรคสังคม ส่ิงแวดลอม และ

คุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยาง

เครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานกํากับดูแล ให

ความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน 

ส่ิงแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
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หมวดที่ 4   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ ท้ังขอมูลทางการเงินและ

ขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใสผานชองทางท่ีเขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียม

กันและนาเชื่อถือ โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชนผานชองทาง

และส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และบนเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทําแบบ

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

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

ประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ี

เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผย

ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

(1) การเปดเผยขอมูล 

1.1 บริษัทฯ ดูแลใหการเปดเผยขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ใหมีความ

ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของผูลงทุน ท้ังการ

รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคา

หลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ 

1.2 บริษัทฯ จัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความเส่ียง 

และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมท้ัง

กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงานประจําป และบนเว็บไซต

ของบริษัทฯ 

1.3 คณะกรรมการมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน โดยไดแสดงควบคูกับ

รายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

1.4 บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ 

MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น 

นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน 

1.5 บริษัทฯ เปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนท่ีผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

1.6 บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนคร้ังของการประชุมและ

จํานวนคร้ังท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และความเห็นจากการทําหนาท่ี รวมถึงการฝกอบรม

และพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเน่ืองของคณะกรรมการในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

1.7 บริษัทฯ เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีสะทอนถึงภาระหนาท่ี 

และความรับผิดชอบของแตละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึงจํานวนเงินคาตอบแทนท่ี

กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย (ถามี) ในรายงานประจําปของบริษัทฯ 
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(2) ขอมูลขั้นต่ําที่เปดเผยบน website ของบริษัทฯ 

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   แบบ

แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว  บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนปจจุบันเปน

ภาษาอังกฤษผานชองทางอ่ืนอยางสม่ําเสมอดวย เชน เว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th)  

(3) นักลงทุนสัมพันธ 

ผูบริหารของบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพบปะ ใหขอมูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู

ถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และนักขาว อยางสม่ําเสมอ  เพ่ือใหกลุมคนดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯ ท่ีมีความ

ถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันตอเหตุการณ ไดอยางเทาเทียมกัน  โดยเฉพาะขอมูลสําคัญท่ีจะมีผลกระทบตอราคา

หลักทรัพยของบริษทัฯ สามารถนําขอมูลเหลาน้ันไปตัดสินใจในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  บริษัทฯ ยังไมไดจัดตั้ง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ ปจจุบันประธานเจาหนาท่ีบริหารทําหนาท่ีติดตอส่ือสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมท้ัง

นักวิเคราะห และภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

ในป 2560 บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนําเสนอขอมูลท้ังทางตรงและทางออม ดังน้ี 

เข้าร่วมกิจกรรม HARN Opportunity Day ซึ�งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื�อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั�วไป จํานวน 4 ครั�ง ในวันที� 9 
ม.ีค. 2560, 19 พ.ค. 2560, 11 ก.ย. 2560 และ 1 ธ.ค. 2560 ตามลําดับ

จัดทํา Company Snapshot ทุกไตรมาส เพื�อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น 
นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั�วไปที�สนใจ

ให้สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุผ่านสื�อต่างๆ เช่น FM98.5, Money Shot, 
ข่าวหุ้นเจาะตลาด
ให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์ นักข่าว และ
นักลงทุนทั�วไป อาทิ บลจ.ไทยพาณิชย์, บลจ.แอปเปิ�ลเวลท์ บลจ .โกล
เบล็กซ์ บลจ .เออีซี, บลจ. เคทีบี บลจ .เมย์แบงก์กิมเอง บลจ .คันทรี� และ 
บลจ. KTBST เป็นต้น

เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลังคน mai ครั�งที� 4 "mai Forum 2017" ที�จัด
โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในการนําเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุน

 

หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกล

ยุทธ และงบประมาณใหฝายจัดการดําเนินงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการ

ดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดมอบหมายไว ดวยความยุติธรรม โปรงใส สอดคลองกับกฎหมาย 

ขอบังคับและนโยบายตางๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ดวยเหตุน้ี คณะกรรมการบริษัท จะไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนดวย

กระบวนการท่ีโปรงใส ทุกทานจึงตองเปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีสามารถเอ้ือประโยชนใหแก

บริษัทฯ มีความทุมเท ใหเวลาอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ 

สามารถดูแลใหมีระบบงานท่ีใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ไดดําเนินไปในลักษณะท่ีถูกตองตาม

กฎหมายและมีจริยธรรม  
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(1) โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

1.1 ประกอบดวย กรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานท่ีเปน

ประโยชนตอบริษัทฯ  โครงสรางกรรมการตองมีกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน ท่ีมี

ประสบการณ  ในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยางนอยอีก 

1 คน   ท่ีมีประสบการณดานบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการเปดเผยนโยบายในการ

กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว  รวมถึงจํานวนปของการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ ของ

กรรมการแตละคนในรายงานประจําป 

1.2 มีจํานวนกรรมการเพียงพอท่ีจะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยบุคคล ท่ีมีความรู ประสบการณ และ

ความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยตองมีจํานวนกรรมการรวมกันไมนอยกวา 5 

คน ตามกฎหมาย และมีกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารอยางนอยกึ่งหน่ึงของกรรมการท้ังคณะ เพ่ือใหมีการถวงดุล

ระหวางกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารกับกรรมการท่ีเปนผูบริหาร โดยปจจุบัน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 8 คน (ในจํานวนน้ีเปนกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 คน) และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 3 คน ประกอบดวย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 1 คน 

กรรมการผูจัดการ 2 คน  

1.3 มีสัดสวนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจํานวนกรรมการท้ังส้ิน 11 คน ซึ่งเปนจํานวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทฯ กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝาย

จัดการไดอยางอิสระ  ทําใหเกิดการถวงดุลในการ    ออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองตางๆ ตลอดจนสอบทานการ

บริหารงานของฝายบริหาร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ท้ังน้ี กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท้ัง 4 คน ดํารง

ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งจํานวนกรรมการอิสระและจํานวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เปนไป

ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว ใหมีกรรมการอิสระ

อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และใหมีจํานวนกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน รวมท้ัง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวของทุกประการ 

1.4 มีจํานวนกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือหุนท่ีมี

อํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ 

(2) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

2.1 คณะกรรมการบริษัท เปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหน่ึง 

2.2 ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนง

อยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน

ใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3  กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียน

บริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจาก

ตําแหนง กรรมการ  ผูออกจากตําแหนงไปน้ันอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
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2.3 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับบริษัท  กรรมการท่ีพนจากตําแหนง  อาจไดรับ

เลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนคร้ัง  สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการ

อิสระน้ัน คณะกรรมการบริษัท กําหนดเปนนโยบายวา สําหรับผูท่ีไดดํารงตําแหนงกรรมการอิสระตอเน่ืองมาแลว

เปนระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกนั คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนความเปนอิสระท่ีแทจริงของกรรมการ

อิสระผูน้ัน เปนประจําทุกๆ ป 

2.4 คณะกรรมการบริษัท กําหนดจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน ไมเกิน  5 บริษัท

จดทะเบียน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการท่ีดํารงตําแหนงหลายบริษัท อยางรอบคอบ และ

เพ่ือใหมั่นใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ 

2.5 คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท ตามระเบียบ

ขอบังคับของบริษัท ท่ีวา กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือ

หุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจาํกัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอ่ืนท่ี

ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมได เวนแตจะแจงใหท่ี

ประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

2.6 คณะกรรมการบริษัท ไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนนอกกลุมบริษัท ในกรณีท่ีผูบริหาร

ของบริษัทฯ จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวน 

การดํารงตําแหนงกรรมการในองคกรการกุศลท่ีไมแสวงหากําไร  ท้ังน้ี  การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับ

บทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตองไมใชตําแหนงงานใน

บริษัทฯ ไปอางอิง เพ่ือสงเสริมธุรกิจภายนอก 

(3) การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 

 คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแบงอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการ

บริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

ถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาท่ีบริหาร ไมไดเปนบุคคลเดียวกัน 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบาย  การกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ท้ังน้ี 

บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจน และมีการถวงดุล

อํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหาร

ในระดับนโยบาย ขณะท่ีผูบริหาร ทําหนาท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด ท้ังน้ี 

ประธานกรรมการบริษัท ไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝาย

จัดการผานทางประธานเจาหนาท่ีบริหารอยางสม่ําเสมอ ในขณะท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใตกรอบอํานาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(4) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

4.1 หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท  ทําหนาท่ีพิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

เชน วิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป    การควบคุมภายใน และ

การบริหารความเส่ียง  รวมท้ังกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางมีคุณภาพ 

และถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป มีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญของบริษัทฯ อยาง

โปรงใสและเพียงพอ โดยมีฝายบัญชี และ/หรือ ผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงนิตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ทุกไตรมาส  โดยคณะกรรมการบริษัท เปน

ผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษทัฯ รวมท้ังสารสนเทศทางการเงนิ (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตอรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

4.2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 คณะกรรมการบริษัท  จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร และใหความ

เห็นชอบนโยบายดังกลาวตั้งแตวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557  โดยบริษัทฯ มีการส่ือสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจ

ถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหถูกตองตรงกัน  เพ่ือสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายท่ี

กําหนด ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยาง

นอยปละ 1 คร้ัง  ในป 2560  บริษัทฯ ไดทบทวนนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ จํานวน 1 คร้ัง ในเดือนสิงหาคม  

4.3 จรรยาบรรณธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัท  ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจท่ีถูกตองและเปนธรรม โดยมีนโยบายท่ีจะกําหนดจรรยาบรรณ

ธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกคน  เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัทฯ  ใชในการดําเนินธุรกิจ  และเปนแนวทางการปฏิบัติ 

เพ่ือแสดงเจตนารมณในการท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส  มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 

คํานึงถึงสังคม และส่ิงแวดลอม โดยผานการอบรม และการส่ือสารภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดยท่ี

จรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงาน  ท่ีพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน  และ

ปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวในดานตางๆ โดยบริษัทฯ ไดมีการประกาศและแจงใหทุกคน

รับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท ได

ติดตามใหมกีารปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง 

4.4 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 คณะกรรมการบริษัท  ไดพิจารณาเร่ืองความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการ  ทํา

รายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชน มีแนวทางท่ีชัดเจน และเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯ และผู

ถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยกําหนดนโยบายท่ีไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของกับ

บุคคลตางๆ ดังกลาว แสวงหาผลประโยชนสวนตัวท่ีขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ และควรหลีกเล่ียงการ

กระทําท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือเกี่ยวโยงกับ

รายการท่ีพิจารณา ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ หรือ การเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว โดย

บุคคลดังกลาวไมมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดงักลาว   

 คณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการท่ีมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ  รวมท้ังบริษัทฯ ไดปฏิบัติตาม

หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยอยางเครงครัด ในเร่ืองการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงดานผลประโยชน ให

เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 
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 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท จะไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินการ และ

การเปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน โดยจะเปดเผยการทํา

รายการไวในงบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป  

4.5 ระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัท  ใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในท้ังในระดับบริหาร และระดับ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ท้ังน้ี ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญท่ีจะสรางความมั่นใจ ตอฝายจัดการ

ในการชวยลดความเส่ียงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรร

ทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหร่ัวไหล สูญหายหรือ

จากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตาม

กฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และชวยคุมครอง     เงินลงทุนของผูถือหุน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงได

กําหนดภาระหนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเร่ืองตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร

อยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน  ผูติดตามควบคุม  และประเมินผล   ออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน

อยางเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัท  ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ

ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมท้ังไดจัดทําและทบทวนระบบการ

ควบคุม ท้ังดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแล

การปฏิบัติงาน  ตลอดจนการจัดการความเส่ียง  และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและ

รายการท่ีผิดปกติ   

 ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดวาจางบุคคลภายนอกท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ โดยให บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทําหนาท่ี

ตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพ่ือใหผูตรวจสอบภายใน

ดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี ผูตรวจสอบภายใน จะรายงานผล

โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหความมั่นใจวา

ระบบท่ีวางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

และทบทวนระบบท่ีสําคัญอยางนอยปละ 1 คร้ัง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

4.6 นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายดานการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุม

ท้ังองคกร และใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย รวมท้ังรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจํา

ทุกไตรมาส และจะจัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอยางนอยปละ 1 

คร้ัง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบวา ระดับความเส่ียงมีการ

เปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติท้ังหลาย 

4.7 คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ

เส่ียงไวในรายงานประจําปของบริษทัฯ 
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4.8 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีแนวทางดําเนินการท่ีชัดเจนกับผูท่ีประสงคจะแจงเบาะแส หรือผูมีสวนไดเสียผาน

ทางเว็บไซตบริษัทฯ หรือ รายงานตรงตอบริษัทฯ โดยใหแจงเบาะแสผานกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ เพ่ือส่ังการใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการท่ีบริษัทฯ กําหนดไว และรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัท 

(5) การประชุมคณะกรรมการ 

5.1 บริษัทฯ จัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแต

ละคนทราบกําหนดการดังกลาว เพ่ือใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได 

5.2 บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 คร้ัง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกําหนดวันประชุมไว

ลวงหนาตลอดท้ังป และอาจมีการประชุมอีก 1 คร้ัง ในหน่ึงเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  รวมท้ัง

อาจมีประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน  อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเกิดความคลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ในแตละเดือนจึงจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหนาท่ีตัดสินใจตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหารจะ

นําเร่ืองท่ีผานการพิจารณามาแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือใหสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การ

ปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเน่ืองและทันการณ 

5.3 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหาร จะเปนผูดูแลให

ความเห็นชอบ และรวมกันพิจารณาเลือกเร่ืองท่ีจะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม  โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการ

แตละคนสามารถเสนอเร่ืองท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ เขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และถือเปนความ

รับผิดชอบของกรรมการทุกคนท่ีจะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทท้ังหมดท่ีไดจัดใหมีขึ้นในรอบป 

5.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร

ประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอนลวงหนา เวน

แตในกรณีจําเปนรีบดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวัน

ประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละคร้ัง เลขานุการบริษัท ไดเขารวมการประชุมดวย  โดยเปนผูบันทึก

รายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอ

ใหท่ีประชุมรับรองในการประชุมคร้ังถัดไป  รวมท้ังเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพ่ือ

สะดวกในการสืบคนอางอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัท จะเขารวมการประชุมทุกคนทุกคร้ัง  ยกเวนแตมีเหตุ

จําเปนซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอนการประชุม 

5.5 ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม มีหนาท่ีดูแล และจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยาง

เพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นท่ีสําคัญ โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม  

 ท้ังน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง

เสียง โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม และ/หรือ ไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถา

คะแนนเสียงเทากัน ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด  
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 กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอ่ืนๆ และหากกรรมการ

อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอ่ืนๆ  และฝายบริหารของบริษัทฯ ตองดําเนินการตอบขอ

สงสัยดังกลาวอยางรวดเร็ว และครบถวนเทาท่ีจะเปนไปได 

 ในกรณีท่ีกรรมการไมเห็นดวยกับมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคัดคานไวใน

รายงานการประชมุ หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการบริษัทได 

5.6 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริษัทตามความจําเปนและเห็นสมควร  และนําเสนอสารสนเทศ  รายละเอียดขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ิมเติมใน

ฐานะผูท่ีเกี่ยวของ อีกท้ัง จะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง

เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท มีโอกาสรูจัก

ผูบริหารระดับสูงและสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต 

5.7 คณะกรรมการบริษัท สามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีจําเปนเพ่ิมเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือ

ผูบริหารอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการบริษัท อาจ

จัดใหมีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัทฯ 

5.8 คณะกรรมการบริษัท กาํหนดใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร สามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม  โดยไมมี

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร หรือฝายบริหารของบริษัทฯ เขารวมการประชุม เพ่ือเปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ 

ท้ังท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเร่ืองท่ีอยูในความสนใจ โดยแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม 

รวมท้ังรายงานผลการประชุมใหประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบดวย ในการประชุมให

ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานของการประชุม หากประธานกรรมการบริษัท ไมสามารถเขารวมการ

ประชุมได ใหท่ีประชุมคัดเลือกกรรมการหน่ึงทาน เพ่ือทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมแทน และใหเลขานุการ

บริษัท เปนเลขานุการของการประชุมของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

(6) คาตอบแทน 

6.1  คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาท่ีขอบเขตของบทบาทและ

ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน 

คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการท่ีชัดเจน และเสนอขอ

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนทุกป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมท้ังอยูใน

ระดับท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม  ขนาดกิจการท่ีใกลเคียงกัน  และเพียงพอท่ีจะ

จูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ พรอมกันน้ี ยังพิจารณาถึงหนาท่ีรับผิดชอบท่ีไดรับเพ่ิมขึ้น 

สําหรับกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหรับตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ เปนตน 

6.2 คาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรเปนไปตามหลักการและ

นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนด  และเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

โดยระดับคาตอบแทนท่ีเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยูในระดับท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับผล

การปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน ผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนจะไดรับ

คาตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังตองเปนอัตราท่ี

แขงขันไดกับกลุมธุรกิจเดียวกัน เพ่ือดูแลรักษาผูบริหารท่ีมีคุณภาพ ท้ังน้ี ตองคํานึงถึงผลประโยชนท่ีบริษัทฯ และ

ผูถือหุนไดรับดวย 
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6.3 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารท้ังหมด เปนผูประเมินผลประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป 

เพ่ือนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ โดยใชบรรทัด

ฐานท่ีไดตกลงกันลวงหนาตามเกณฑท่ีเปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว และการพัฒนาผูบริหาร  โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผู

พิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมินขางตน และประธานกรรมการเปนผูแจงผลการพิจารณาใหประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการทราบ 

(7) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

7.1  คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบ

การกํากับดูแลกิจการของบริษัท แกกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เพ่ือใหมีการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

7.2 ทุกคร้ังท่ีมีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ

กรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแกกรรมการใหม 

7.3 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการผูจัดการรายงานเพ่ือทราบเปนประจําถึงแผนการพัฒนา และ สืบทอด

งาน ซึ่งกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง มีการเตรียมใหพรอมเปนแผนท่ีตอเน่ืองถึง      ผูสืบทอดงานใน

กรณีท่ีตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

7.4 คณะกรรมการจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหารโดยใหประธานเจาหนาท่ีบริหารรายงานเปนประจําทุกป 

ถึงส่ิงท่ีไดทําไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน 

 

กรรมการบริษัทไดผานการอบรมหลักสตูรจากสถาบนัสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี ้

รายชื่อ 
หลักสูตร 

DAP DCP SFE FSD RCP ACEP ACP FND ELP ACPG HRP 

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

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

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

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

นางสิริมา   เอ่ียมสกุลรัตน SET/2012 211/2015 24/2015         

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

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

นายภาคภูมิ   วองไพฑูรย 42/2005    36/2015 14/2015      

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

ดร.โสตถิธร   มัลลิกะมาส 102/2013           

นางสาววรนุช   สุไพบูลยพพิัฒน SET/2012           

หมายเหตุ : 1)  ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2560 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการแตงต้ัง ดร.เจน ชาญณรงค เปนกรรมการบริษัท 
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(8) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self Assessment) เปนประจํา

อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป  โดยจัดใหมี

การประเมินรายคณะ และรายบุคคล 

- บริษัทฯ จัดทําแบบประเมินผล โดยนําแนวทางจากตลาดหลักทรัพยฯ มาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะและ

โครงสรางของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติและทบทวนแบบ 

- เลขานุการบริษัท  เปนผูสรุปและวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย  และรายงานผลใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

- เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทําแผนเพ่ือเสนอ

ดําเนินการปรับปรุง และเสนอแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล 

8.1 หลักเกณฑการประเมินตนเอง 

8.1.1 คณะกรรมการรายคณะ 

- บริษัทฯ จัดทําแบบประเมนิผล โดยนําแนวทางจากตลาดหลักทรัพยฯ มาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะ

และโครงสรางของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติและทบทวนแบบ 

- โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  ความหลากหลายของกรรมการ  สัดสวนของ

กรรมการ  คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ 

- การประชุมคณะกรรมการ  ประกอบดวย กําหนดการประชุมลวงหนาท้ังป คุณภาพเอกสาร  ความ

เพียงพอของขอมูลตอการตัดสินใจของกรรมการ 

- บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย การใชเวลาท่ีเพียงพอตอการ

พิจารณาเร่ืองท่ีสําคัญ  รายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน  ระบบการควบคุมภายใน  การจัดการ

ความเส่ียง 

- เร่ืองอ่ืนๆ ไดแก 

• ความสัมพันธกับฝายจัดการ ประกอบดวย การเปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือรวมกัน  การเปด

โอกาสใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวย ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี

และความรับผิดชอบของกรรมการ มีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะแวดลอมท่ีมี

ผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ  แผนสืบทอดตําแหนงงาน 

8.1.2 กรรมการรายบุคคล 

- โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของคณะกรรมการ  ความ

เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ 

- การประชุมของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  การเขารวมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม  

การศึกษาขอมูลการประชุมลวงหนา 

- บทบาท  หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  ความเปนอิสระของกรรมการใน

การแสดงความเห็น ความเพียงพอในการเขารวมกิจกรรมของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและการ

จัดการความเส่ียง  การเปดเผยขอมูล 
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8.2 การวัดผล 

 หลักเกณฑการประเมินผล คิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละหัวขอท้ังหมด ดังน้ี 

มากกวา    90 = ดีมาก 

>80 - 90 = ด ี

>70 - 80 = คอนขางด ี

>60 - 70 = พอใช 

ตั้งแต 60 ลงมา = ควรปรับปรุง 

 ป 2560  บริษทัฯ ไดจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลการประเมินดงัตอไปน้ี 

สรุปการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ป 2560 
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9.2 คณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตัง้คณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย 

- คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- คณะกรรมการชุดยอยอ่ืน ไดแก คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการชุดยอย  ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือกล่ันกรองและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเร่ือง เพ่ือให

การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  โดยคณะกรรมการชุดยอยจะเสนอเร่ือง

ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ   

 คณะกรรมการชุดยอย  มีสิทธิหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ 

โดยประธานกรรมการบริษัท ไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยใดๆ เพ่ือใหการทําหนาท่ีของ

คณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง  (รายละเอียดไดแสดงในหมวด “โครงสรางการจัดการ”) 

9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร 

9.3.1 การสรรหา / แตงตั้ง กรรมการบริษัท 

 บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูรับผิดชอบในการสรรหา

กรรมการ ท้ังน้ี จะตองมีความโปรงใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการใหดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการ 

และ การพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมีรายละเอียดท่ี

เพียงพอ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน  โดยมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือ

ผูบริหารของบริษัทฯ จากชองทางตาง ๆ ดังน้ี 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา 

1. ผูถือหุนใหญ และ/หรือ ตัวแทนผูถือหุนรายใหญของแตละกลุม   ผูทรงคุณวุฒิตามสายงานท่ีเกี่ยวของ  กรรมการ  

กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ รวมกันเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ประสบการณ  ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให

ความสําคัญตอผูมีทักษะ ประสบการณท่ีมีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงบริษัทฯ เปด

โอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัต ิตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

และตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯกําหนด  เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ  โดยจะประกาศเชิญชวน

ในเว็ปไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน  เพ่ือใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและประวัติ

บุคคลเขามายังบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นต่ําสําหรับผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอชื่อ

กรรมการลวงหนา โดยตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ 

2. พิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีการ

จัดทําขอมูลดังกลาว 

3. ชองทางอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 

 โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1. กรรมการตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณ ท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มี

ความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติ

หนาท่ีใหแกบริษัทฯ อยางเต็มท่ี 
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2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะ

ไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของ

บริษัทฯ ท่ีออกหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลใน

ระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีออกหลักทรัพย 

3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ บริษัทฯ หรือเขา

เปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะ

ทําเพ่ือประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอ่ืน เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

 จากน้ันคณะกรรมการบริหารนําเสนอรายชื่อเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท การเลือกและแตงตั้ง

กรรมการเปนไปตามวิธีการท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัท และกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือ

หุน มติท่ีประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามวิธีการดังน้ี 

ท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี  

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ 

2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกิน

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด    

 ป 2560 บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท ตามขั้นตอนท่ี

ประกาศบนเวปไซต ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  แตไมมีผูใดเสนอชื่อ 

9.3.2 การสรรหา / แตงตั้ง กรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการบริษ ัท หร ือที ่ประช ุมผู ถ ือหุ น (แลวแตกรณี)  เป นผู แต งตั ้งกรรมการอิสระ เข าร วมใน

คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมี

กรรมการอิสระอยางนอย 3 คน ปจจุบันคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจํานวนท้ังส้ิน 4 ทาน  

 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ  โดยคุณสมบัติของผูท่ี

จะมาทําหนาท่ีเปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอ่ืนๆ 

ประกอบกัน เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป ท้ังน้ี หากมีกรรมการอิสระ

คนหน่ึงคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด

ขางตนเขามาดาํรงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยู

ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 
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ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา  คูสมรส 

พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง

ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมี

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

สังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดงักลาวมาแลวไมนอยกวา  2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน

ของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวัน

ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษา

ท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่ง

ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 ท้ังน้ี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 คร้ัง โดย

จะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ ส้ินป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

และรายงานประจําปของบริษัทฯ 
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9.4 การกํากับดูแลงานการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม  

 ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม การลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มี

นโยบายลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีมีความเกี่ยวของ หรือเอ้ือประโยชนกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเปนธุรกิจท่ีมีศักยภาพและ

สามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทฯ ในระยะยาว  โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกําหนด

นโยบายการบริหารงาน เสมือนเปนหนวยงานหน่ึงของบริษัทฯ ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวน

การถือหุนหรือเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทฯ ไมมีนโยบายเขาไปควบคุม

มากนัก ท้ังน้ี การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัท จะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับขอตกลงรวมกัน 

โดยบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและประสบการณท่ีเหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมน้ันๆ  ซึ่ง

ทําหนาท่ีติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางใกลชิดเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีบริษัทฯ ไดกําหนดไว 

9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแก

ตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได

กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนสวน

ตนเปนคําส่ังท่ีเปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมท้ังกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรม

อ่ืนใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออม นอกจากน้ี กรรมการ ผูบริหารและพนักงานท่ีอยูในหนวยงานท่ีไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูล

ดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดย

ตนเอง คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุน

สวนบุคคล) ภายใน 1 เดือน กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และหลังการเปดเผยขอมูล

ดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ  โดยบริษัทฯ จัดทําตารางการหามซื้อขายหุนของกรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรก เปน

รายป สงใหกรรมการและผูบริหารท่ีเกี่ยวของรับทราบทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส  

บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช หรือ

นําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา 

การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือให

ออก แลวแตกรณี เปนตน 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของ

บริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาท่ีรายงานการ    ถือครองหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทฯ 

ซึ่งเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ รวมท้ังเมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ  ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง

หลักทรัพยดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันท่ี

ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

และเพ่ือการเผยแพรตอสาธารณะตอไป 
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9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 ในป 2560 และป 2559  บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

หนวย : บาท 

รายการ ป 2560 ป 2559 

คาสอบบัญช ี  1,200,000   1,270,000 

คาบริการอ่ืน - 1,080,000* 

คาบริการรวม 1,200,000 2,350,000 

หมายเหตุ : *คาบริการอ่ืน คือคาบริการทางบัญชีที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบการเงินเสมือนรวมจากการซ้ือและรับโอนกิจการของ บริษัท ชิลแมทช 

จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด  

 ท้ังน้ี ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ของ

บริษัทฯ เปนจํานวนเงินรวม 1,200,000 บาท 

9.7 การปฏิบัตติามหลกัการกํากบัดูแลกิจการของบริษัท ในป 2560 

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกรท่ีตองกํากับดูแลใหบริษัทฯ มี

การบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน ผานกระบวนการทางธุรกิจ  โดยดูแลใหมีการวิเคราะหบริบท

องคกร ผูมีสวนไดสวนเสีย ปจจัยภายใน และภายนอก รวมถึงความเส่ียงตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ

ท่ีวางไว  ในป 2560  กรรมการบริษัท จํานวน 2 คน และเลขานุการบริษัท  ไดศึกษาและเขารับฟงคําบรรยายการสราง

คุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน & CG Code 2560 ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ในเดือนกรกฎาคม 2560  มีความเขาใจในหลักปฏิบัติและเห็นประโยชนของการปฏิบัติตาม CG Code 2560  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2560  ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 10 สิงหาคม 2560  มีการทบทวนผลการปฏิบัติ

ตามหลักการกํากับกิจการ  พบวาบริษัทฯ สามารถปฏิบัติไดคิดเปนรอยละ 95.90  สําหรับหลักการกํากับกิจการท่ียังไม

สามารถปฏิบัติไดน้ัน เน่ืองจากยังไมจําเปนตอรูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะน้ี อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการ

คาตอบแทน, การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และการจัดตั้ง CG Committee  เปนตน  อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท 

มีความตั้งใจจะนําหลักปฏิบัติตาม  CG Code 2560 ท้ัง 8 ขอ ไปปรับใชอยางเหมาะสมกับธุรกิจในป 2561  
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม   

10.1 ตื่นรู .. สูความม่ันคงอยางย่ังยืน 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

อันเปนองคประกอบสําคัญท่ีสงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนาของธุรกิจอยางยั่งยืน จึงกําหนดความรับผิดชอบตอสังคม

ของบริษัทฯ ไวในวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และเปาหมายของบริษัทฯ ดังที่ไดแสดงไวในหมวด 1  และกําหนดเปน

พันธสัญญาดานความยั่งยืนท่ีวา Quality Living through Sustainable Engineering ซึ่งจะนําไปพัฒนาเปนกลยุทธดาน

ความยั่งยืนระยะยาวของ HARN ตอไป 

 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญและมุงมัน่ ในการเสริมสรางคุณภาพชวีิตและความปลอดภัยแกสังคม ดวยการเปนผูนํา

การใหบริการ “โซลูชั่นท่ียั่งยืน” ของงานระบบวศิวกรรม โดยใชความรูความเชีย่วชาญท่ีมใีนการคัดสรรผลิตภัณฑและ

นวัตกรรมท่ีนําหนามาสนองความตองการ เพ่ือยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวติของผูบริโภค ดวยสินคาและ

บริการท่ีมีคุณภาพสูง  ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560  บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการ ESG Health Check กับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับทราบสถานะการดาํเนินงานสูองคกรยั่งยืน รวมถึงตองการ

คําแนะนําเพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงงานดาน ESG ตอไป 
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หลังจากน้ันผูบริหารของบริษัทฯ หลายทานเขารวมหลักสูตรอบรมการบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือการ

พัฒนาอยางยั่งยืน และหลักสูตรตอเน่ืองอีกหลายหลักสูตร  และริเร่ิมดําเนินการกิจกรรมในบริษัทฯ โดยแบงกลุมดาน

ความรับผิดชอบตอสังคม ท่ีมีผลกระทบสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ HARN ออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

Smart Business 

- การกาํกับดูแลกจิการท่ีดี

- คัดสรรสินคาคุณภาพ

- นวัตกรรม

Smart People 

- พนักงาน

- ผูมีสวนไดเสีย

Smart Environment 

- ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

- สินคาท่ีลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอม

10.2 การใหความสําคัญและการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสยีของ HARN 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการและความคาดหวัง 
มาตรฐานข้ันตน 

ท่ีตองปฏิบัติ 
แนวทางการดําเนินงาน 

• พนักงาน - ไดรับคาจางที่เหมาะสม และสวัสดิการที่ดี

- ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ และ

โอกาสเติบโต

- ไดรับความเคารพซ่ึงกันและกัน

- รับรูขาวสารและทิศทางดําเนินงานของบริษัทฯ

กฎหมายแรงงาน - บังคับใชขอบังคับบริษัทฯ ทีส่อดคลองตาม กม.แรงงาน

- ทบทวนโครงสรางคาจางและสวสัดิการกับตลาดแรงงานให

เหมาะสม แขงขันได

- มีแผนการพัฒนาศักยภาพ

- สรางบรรยากาศการทํางาน

- สรางชองทางการสื่อสารภายใน และจัดประชุมพนักงาน

ประจําป

- สภาพแวดลอมการทํางานดี มีความปลอดภัย  ขอกําหนดประกันสังคม - จัดตั้งแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
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ผูมีสวนไดเสีย ความตองการและความคาดหวัง 
มาตรฐานข้ันตน 

ท่ีตองปฏิบัติ 
แนวทางการดําเนินงาน 

• ลูกคา - ไดรับสินคาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา

- สงมอบสินคาตรงเวลา

- รับบริการที่ซ่ือสัตยและเปนธรรม

- บริการหลังการขาย

ใบสั่งซ้ือ / สัญญาการซ้ือ

ขาย 

- ทบทวนระบบการขายและบริการเปนระยะ เพ่ือใหม่ันใจวา

ยังคงตอบสนองความตองการลูกคาไดครบถวน, วัดผลความ

พึงพอใจลูกคา

- เขาบริการหลังการขายตามเวลาที่ระบุในสัญญา

• ผูถือหุน - ไดรับผลตอบแทนการลงทุนจากเงินปนผลที่

คุมคา

- ราคาหุนที่มีมูลคาเพ่ิมขึ้น

- ไดรับทราบขาวสารทีส่ําคัญ ทันเวลา

- กฎหมายมหาชน, พรบ.

หลักทรัพย

- หลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี

- สรางผลกาํไรใหไดตามเปาหมาย, ปฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี

- แจงขาวสารตามที่ตลาดหลักทรัพย mai กําหนด

• คูคา - ปฏิบัติตามขอตกลงหรือสัญญา

- ชําระเงินตรงเวลา

- ไดรับการสั่งซ้ืออยางตอเนื่อง

ใบสั่งซ้ือ / สัญญาการ

เปนตัวแทน 

- กําหนดขั้นตอนการสั่งซ้ือและปฏบิัตติามขั้นตอนอยางเปน

ธรรม, สื่อสารในนโยบายบริษทัฯ อยางตอเนื่อง

- ติดตามวัดผลและแจงขอมูลกลับเพ่ือรวมกันปรับปรุงการ

ทํางาน

• สถาบันการเงิน - ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลง

- ชําระเงินตรงเวลา

สัญญา ปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา 

• ชุมชน/สังคม - ไมสรางภาระหรือมลภาวะตอชุมชน สังคม

- ใชทรัพยากรอยางพอเพียง รักษาสิ่งแวดลอม

เคารพสิทธิมนุษยชน - ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

- ปลูกจิตสาํนึกในการรับผิดชอบตอสังคม, สิ่งแวดลอม ให

พนักงานผานกิจกรรมตาง ๆ

• รัฐบาล

- ปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ

- ชําระภาษี ถูกตอง ตรงเวลาที่กําหนด

กฎหมายภาษีอากร, 

ศุลกากร, กรมโรงงาน 

ฯลฯ 

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางของความรับผิดชอบตอสังคมดงัน้ี 

SMART BUSINESS - การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สรางความ

นาเชื่อถือในการบริหารจัดการ ดวยยึดหลักการปฏิบัติ ตอผูมีสวนไดเสียกับองคกรทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา และ

คูแขงทางธุรกิจดวยความเปนธรรม บริษัทฯ สงเสริมการแขงขันทางการคาท่ีเปนธรรม เพ่ือกระตุนใหเกิดนวัตกรรม สงเสริม

การพัฒนาสินคาและบริการใหดีขึ้น อันเปนการเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว 

สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) ดูแลผลกระทบจากการกระทําของบริษัทฯ 

ท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม ผลกระทบตอกิจการอ่ืนจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ เพ่ือหลีกเล่ียงหรือลด

ผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพตอสิทธิในทรัพยสินและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม 

1. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในลักษณะท่ีสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับของการแขงขัน ตลอดจนใหความรวมมือ

กับเจาหนาท่ีของรัฐ

2. กําหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการปองกันการเขาไปเกี่ยวของหรือสมรูรวมคิดกับพฤติกรรมท่ีขัดขวางการแขงขัน

3. สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันและการแขงขันท่ีเปนธรรม

4. สนับสนุนการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะตางๆ ท่ีสงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรม
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5. ใสใจตอบริบททางสังคมท่ีอยูแวดลอมบริษัทฯ และไมฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม เชน 

ความยากจนเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางไมเปนธรรม 

สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซคุณคา 

1. กําหนดมาตรการท่ีเกี่ยวกับสังคมและส่ิงแวดลอมไวในนโยบายและขอปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินคา 

2. สนับสนุนใหบริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวของยอมรับและปรับใชนโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไมกอใหเกิดการแขงขันท่ีไม

เปนธรรม 

3. มีสวนรวมอยางเขมแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นท่ีเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ

สังคมของบริษัทท่ีตนเขาไปเกี่ยวของ 

4. สงเสริมการปฏิบัติตอกนัอยางเปนธรรมท่ัวท้ังหวงโซคุณคาทุกคร้ังท่ีเปนไปได ท้ังในดานตนทุนและผลตอบแทน

ในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือ เพ่ิมพูนความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมของทุกกิจการในหวงโซคุณคา ไดแก การดําเนินการจัดซื้ออยางเหมาะสม เชน การสราง

หลักประกนัใหเกิดราคาท่ีเปนธรรมดวยเวลาสงมอบท่ีเพียงพอและสัญญาการคาท่ีมั่นคง เปนตน 

สงเสริมการเคารพสิทธิในทรัพยสิน 

1. ปฏิบัติการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพ่ือใหแนใจวาบริษัทฯ ไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายในการใชและใหสิทธิ

ใชสอยทรัพยสินตางๆ 

2. ไมเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมใดๆอันเปนการละเมิดทรัพยสิน ไดแก การใชตําแหนงทางการตลาดท่ีเหนือกวา

ในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

3. ชําระคาการใชหรือไดมาซึ่งทรัพยสินอยางเปนธรรม 

ท้ังน้ี บริษัทฯ เปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผาน

ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยจัดใหมีกระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแส โดยใหมีการตรวจสอบขอมูลและ

มีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตางๆ เพ่ือประโยชนในการสรางมาตรฐานดานพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวใหอยูบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตยสุจริต โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางท่ัวถึงท้ังองคกร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

SMART BUSINESS - ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทฯ มุงมั่นเปนผูนําการใหบริการ “โซลูชั่นท่ียั่งยืน” ของงานระบบวิศวกรรม โดยใชความรูความเชี่ยวชาญท่ีมี

ในการคัดสรรผลิตภัณฑและนวัตกรรมท่ีนําหนามาสนองความตองการ เพ่ือยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิต

ของผูบริโภค ดวยสินคาคุณภาพสูง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การขายและบริการท่ีรวดเร็ว ตรงตอเวลา ถูกตอง และคุมคา ถือ

เปนเคร่ืองมือในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา และสรางความแตกตางและความสามารถในการแขงขัน  ตลอดจนสราง

ความเชื่อถือและความภักดีตอตราสินคาไดในระยะยาวและเพ่ิมคุณคาใหกับบริษัทฯ  อีกท้ังบริษัทฯ ยังคํานึงถึงความ

คุมคาตอการลงทุนเพ่ือประโยชนสูงสุดของลูกคาอีกดวย 
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บริษัทฯ พัฒนาความรับผิดชอบตอลูกคาผานขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝาย

ตางๆ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ท่ีบริษัทฯ ไดรับการตรวจประเมินระบบในเดือนพฤศจิกายน 2560 และผานการ

รับรองคุณภาพ เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2561  บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผลิตภัณฑท่ียกระดับคุณภาพชีวิตและ

ความปลอดภัยใหแกผูบริโภค  จึงใหความใสใจในกระบวนการตาง ๆ จนสินคาถึงมือผูบริโภค ดังน้ี  

 

ผลความพึงพอใจของลกูคา ป 2560 

บริษัทฯ กําหนดเปนนโยบายใหทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจําทุกป เพ่ือใหบริษัทฯ ไดรับทราบ

ผลงานท่ีไดสงมอบแกลูกคาในหมวด  

- คุณภาพและความหลากหลายของสินคา  

- การใหบริการและความรูความเขาใจของวิศวกรขาย  

- การใหบริการท่ัวไป  หรือความคิดเห็นอ่ืนใด อันจะทําใหบริษัทฯ ไดมีโอกาสพัฒนาการบริการและสรางความ

พึงพอใจแกลูกคาอยางสม่ําเสมอ   

ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกคา 

 ป 2560 ป 2559 

% ความพึงพอใจของลูกคารวม 86 80 

 บริษัทฯ ไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคารวมถึงขอเสนอแนะตางๆ  ไปวิเคราะห  เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุง สินคาและการใหบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเน่ือง 

 

 

 

HARN

 ผานการรับรองตาม
มาตรฐานสากล

มีการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑตามมาตรฐาน
เพื่อพรอมสงมอบใหกับลูกคา

เลือกสรรเปนตัวแทนจําหนาย
มีคุณภาพสูง

 มีการขายและการตลาดที่ไมเอารัดเอา
เปรียบผูบริโภค มีบริการหลังการขาย มี
การติดตอกับลูกคาอยางตอเนื่องหลังจาก

สงมอบสินคาแลว

มีกระบวนการรับคํารองเรียนจากลูกคาผานชองทาง
โทรศัพท ผานพนักงานของบริษัทฯ หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส  โดยฝายบริหารระบบ

คุณภาพเปนผูรับผิดชอบคํารองเรียน เพื่อทบทวน 
ตรวจสอบ และแกไข พรอมทั้งหามาตรการเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดขึ้นซ้ําจากสาเหตุเดียวกัน

กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปรงใส
ตรวจสอบได  มีขอมูลผลิตภัณฑที่
ครบถวนถูกตอง สามารถตรวจสอบ

รายละเอียดผลิตภัณฑและมาตรฐานการ
รับรองได

คัดเลือกเทคโนโลย ีและ
แหลงผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบ
ตามหวงโซอุปทานที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม
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SMART BUSINESS - การคนหาและเผยแพรนวัตกรรมสูสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการเปน “ผูนําในการใหบริการโซลูชั่นอยางยั่งยืนของงานวิศวกรรมระบบ”  บริษัทฯ ทุมเท

ศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยสงพนักงานไปอบรมดูงานตางประเทศ และนําความรู

ประสบการณมาตอยอดพัฒนางานใหมีความกาวหนา  รวมถึงถายทอดประสบการณและใหการอบรมแกพนักงานอ่ืนๆ ใน

สายงาน และมุงมั่นในการสรางความสําเร็จรวมกันระหวางพนักงานและบริษัทฯ  นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดสงเสริมนวัตกรรมให

เปนสวนหน่ึงของคานิยมองคกร  และเผยแพรนวัตกรรมไปสูสาธารณชน ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของความรับผิดชอบตอสังคม 

โดยใชชองทางการส่ือสารเผยแพรท่ีหลากหลายไปสูกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบท้ังทางตรงและทางออมอยางท่ัวถึง 

โครงการ “QMakr Factory” 

 เกิดจากการเล็งเห็นความจําเปนของการเผยแพรเทคโนโลยีการพิมพสามมิติใหกับสังคม เพ่ือใหประเทศไทย

สามารถพัฒนาความสามารถในการแขงขันดานการออกแบบและพัฒนาตนแบบ  รวมถึงการพัฒนาใชเทคโนโลยีดาน

ดังกลาวตอประโยชนทางการแพทย  บริษัทฯ จึงเปดจุดใหบริการการพิมพสามมิติข้ึนมาในสถาบันการศึกษา โดยไดรับ

ความรวมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดสรรพ้ืนท่ีให 40 ตารางเมตร จนสามารถเร่ิมตน

ใหบริการการพิมพสามมิติดวยเทคโนโลยี FDM (fused deposition modeling)  และ DLP (Direct Light Projection) ใน

ราคาท่ีต่ํากวาทองตลาด  ภายใตโครงการ “QMakr Factory” ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559  จนถึงปจจุบัน   ท้ังน้ีทาง 

QMakr Factory เปดโอกาสใหนิสิตไดเห็นกระบวนการของการพิมพสามมิติ  พรอมท้ังอธิบายข้ันตอนและเหตุผลเพ่ือให

เกิดความรูพ้ืนฐานและความเขาใจ  แกนิสิตในวิชา Design Methodology ของภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล โดยผลิต

ชิ้นสวนของหุนยนตดวยการพิมพสามมิติ และภาควิชาคอมพิวเตอรน้ัน นิสิตสามารถพิมพชิ้นงานท่ีบรรจุแผงวงจรซึ่งเปน

สวนประกอบภายในเปนสินคา  

ท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง คือ  QMakr Factory มีสวนรวมการสนับสนุนการสรางชิ้นงานตางๆ สําหรับการวิจัยท้ัง

ระดับปริญญาโทและเอก เกือบทุกภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร  ตลอดจนใหบริการไปยังคณะแพทยศาสตร  คณะ

วิทยาศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรอีกดวย    

ปจจุบัน QMakr Factory มีสมาชิกท่ีเขามาขอรับบริการการพิมพสามมิติประจําเกินกวา 250 คน 
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กิจกรรม “QMakr Factory” 

 วันท่ี 16 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน

ทอดพระเนตรนิทรรศการงานจุฬาฯ วิชาการ’60 “จุฬาฯ เอ็กซโป – จุฬาฯ 100 ป นวัตกรรมคิดทําเพ่ือสังคม” ณ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ อธิการบดี

จุฬาฯ และผูบริหารมหาวิทยาลัย เฝาฯ รับเสด็จ ในโอกาสน้ีผูบริหารของ QMakr Factory ไดมีโอกาสถวายรายงานและ

ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายชิ้นงานพิมพสามมิติ 

 งานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม คร้ังท่ี 17 ซึ่งจัดระหวางวันท่ี 15-19 มีนาคม 2560 มีผูสนใจเยี่ยมชม 

QMarkr Factory จํานวนมาก ผูเขาชมงานจะไดรับความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ ตลอดจนการนําเทคโนโลยี

ดังกลาวไปใชงานในภาคปฏิบัติ 

 QMakr Factory เปนโครงการ CSR ของบริษัทฯ มีวัตถุประสงคท่ีจะแนะนําเทคโนโลยีการพิมพสามมิติเขาสูภาค

การศึกษา วิจัย และพัฒนาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือชวยใหสามารถพัฒนาตนแบบรวมถึงผลิตชิ้นงานพรอมใชไดอยาง

รวดเร็ว และตลอดระยะเวลา 10 เดือนของการจัดกิจกรรมน้ีในคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสามารถผลิต

ชิ้นงานไดกวา 1,000 ชิ้น 

   

     

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม 

บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยมีวัตถุประสงคในการมุงสรางนวัตกรรมมาเปนเคร่ืองมือบริการ

จัดการอยางเปนระบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานและสรางความยั่งยืนทางธุรกิจตอไป และไดรับรางวัล “องคกร

นวัตกรรมยอดเยี่ยม” ประจําป 2560 (Total Innovation Management Awards 2017) ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2560  
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SMART PEOPLE - การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความความเคารพตอชีวิตและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนทุกฝาย สงเสริมให

ทุกสวนงานของบริษัทฯ ตองปฏิบัติอยูบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติตอกัน

อยางเสมอภาค ซึ่งเปนรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1. บริษัทฯ มีแนวทางที่จะสงเสริมและกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความ

เสมอภาค โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเร่ืองสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการ เมือง 

หรือความเชื่อในทางอ่ืนใด ชาติพันธุหรือพ้ืนเพทางสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะ 

2. บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไปมีสวน

เกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงานเด็ก เปนตน 

3. บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการใหความ เห็นโดย

ปราศจากการแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานส่ือตางๆ รวมท้ังจัดใหมีชองทางการส่ือสารเพ่ือรับฟง

ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียอยางเสรี 

SMART PEOPLE - การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของบริษัทฯ ท่ีมีสวนชวยขับเคล่ือนใหองคกรเติบโต

อยางยั่งยืน บริษัทฯ จึงใหความสําคัญตอการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  และกําหนดนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี มีสภาพการจางงานท่ียุติธรรม มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนาความกาวหนา รวมท้ังมีสภาพ

การทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ตามท่ีไดกําหนดเปนพันธกิจไววา  “เราเชื่อมั่นในคุณคา และศักยภาพของ

พนักงาน  และมุงมั่นท่ีจะสรางบรรยากาศการทํางานท่ีมีความสุข กระตือรือลน มีความคิดริเร่ิม และมีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง ใหแกทีมงานท่ีมีความสามารถรอบรู บนหลักการของความถูกตอง เท่ียงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบ

อยางมืออาชีพ”  

 โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆท่ีเกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

2. จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 

3. ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

4. ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน 
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5. การพิจารณาการแตงตั้งและการโยกยาย รวมท้ังการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดย

คํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเปนเกณฑ 

6. ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ 

7. หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน หรือ

คุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 

8. พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกําหนด 

9. รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

ดานผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 

 บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการข้ึนเพ่ือดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองคกร เพ่ือเปด

โอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายอยางเตม็ท่ี  เน่ืองจากพนักงานมีสวนสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจใหมี

ความเติบโตและมั่นคงจากอดีตจนถึงปจจุบัน  นอกจากเงินเดือนท่ีพนักงานไดรับแลว บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีสวัสดิการและ

ผลประโยชนอ่ืนในรูปแบบตางๆ อยางเปนธรรมและเหมาะสมใหแกพนักงานอีกดวย โดยสวัสดิการตางๆ ท่ีบริษัทฯ จัดให

น้ันตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีสามารถแขงขันไดกับบริษัทเอกชนชั้นนําในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษัทฯ อยูใน

สถานภาพท่ีสามารถจะจายได 

 ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานท่ีปจจุบันมีอยู  ไดแก  เงินเดือน โบนัสประจําป ตามผลประเมินการ

ปฏิบัติงานของพนักงานและผูบริหาร  โดยมีหลักเกณฑการวัดผลงานท่ีชดัเจน และไดส่ือสารใหพนักงานรับทราบเปาหมาย

ของการปฏิบัติงานแตละป  นอกจากน้ันบริษัทฯ ยังปรารถนาท่ีจะเห็นพนักงานทุกคนมีความเปนอยูท่ีดี มีสุขภาพสมบูรณ 

มีหลักประกันท่ีมั่นคงในการทํางาน จึงไดจัดสวัสดิการตาง ๆ อาทิ เงินรางวัลประเภทตาง ๆ  การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 

กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมตามอัตราท่ีกระทรวงแรงงานกําหนดขึ้น กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และโครงการ 

Employee Joint Investment Program (EJIP) เพ่ือใหพนักงานไดมีโอกาสซื้อหุนบริษัทฯ และรวมเปนเจาของกิจการอยาง

แทจริง เคร่ืองแบบพนักงาน เงินชวยเหลืองานฌาปนกิจศพ งานทองเท่ียวประจําป เพ่ือใหพนักงานไดพักผอน และเปนการ

สรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงาน  อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีใหสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากขอกําหนดตามกฎหมาย 

เชน การตรวจสุขภาพพนักงานประจําป การรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยนอกเหนือจากอุบัติเหตุในงาน ทุนศึกษาตอระดับ

ปริญญาโท รวมถึงโอกาสในการศึกษาดูงานในตางประเทศ สวัสดิการตางๆ เหลานี้เปนสิ่งตอบแทนพนักงานที่อุทิศตน

ตองานอยางมืออาชีพ ทุมเทการทํางานดวยความรู ความสามารถดวยความตั้งใจ และทํางานใหเกิดผลงานท่ีดีท่ีสุด 

ดานอาชวีอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

บริษัทฯ มีความหวงใยในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และมุงมั่นดําเนินการใหมี

มาตรฐานตาม พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 โดยไดจัดตั้งเปน

คณะกรรมการความปลอดภัย ซึ่งมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน  เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานดานอาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงติดตามแกไขสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย  และทบทวน “คูมือความ

ปลอดภัย”  รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ใหเปนปจจุบัน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย   

ในป 2560 ไมพบการเจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุเน่ืองจากการทํางานเกิดขึ้นกับพนักงาน   

- มีการจัดอบรมและฝกซอมพ้ืนฐานการดับเพลิงเบ้ืองตน ตลอดจนมีการวางแผน กําหนดผูรับผิดชอบหนาท่ี

อยางชัดเจน เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพในวันจันทรท่ี 25 ธันวาคม 2560 
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- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป ในวันพุธท่ี 5 เมษายน 2560 โดยมีพนักงานท่ีอยูในเกณฑตองรับการตรวจ

สุขภาพท้ังหมดจํานวน 212 คน เขารับการตรวจจริง 212 คน คิดเปน 100%  

     

ดานพัฒนาบคุลากร 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร  ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญของการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ  

บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร โดยนําคานิยมองคกรมาเปนกรอบในการฝกอบรม 

 

สวนท่ี 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม หนา 103 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  

 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีไดวางไวในป 2560 อยางครบถวนครอบคลุมในทุกระดบั 

นอกจากการเพ่ิมทักษะท่ีจําเปนในงานแลว บริษัทฯ ยังสงเสริมใหมีกิจกรรมอ่ืน ๆ อันจะสรางความสัมพันธท่ีดี การรวมแรง

รวมใจระหวางพนักงานอีกดวย   
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การฝกอบรมและพัฒนา 

 บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาและเตรียมความพรอมในดานการพัฒนาบุคลากรตั้งแตพนักงานเขาใหม ในการสรางความ

พรอมท้ังทักษะ ความรู และความฉลาดทางอารมณ ทุกคนจะตองผานหลักสูตร “EQ ศิลปะการจัดการอารมณเพ่ือชีวิต

และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ” ท้ังน้ีบริษัทฯ ยังใหความสําคัญกบัการขายและบริการซึง่เปนหัวใจหลักของธุรกิจ โดย

มีการฝกอบรมพัฒนาสําหรับพนักงานขายและบริการ เปนการฝกอบรมเพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติในงานขาย ใหมีจิตใจรัก

งานบริการ มีความกระตือรือรนกับงานขาย มีศิลปะการพูดและการเจรจาตอรองซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการสรางความ

เชื่อมั่นในตนเองตอการนําเสนอสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหตรงกับความตองการของลูกคา  รวมถึงสามารถให

คําแนะนําและแกไขปญหาอยางมืออาชีพ สรางความประทับใจใหกับลูกคา  เพ่ือใหการบริหารงานสําเร็จตามวิสัยทัศน

บริษัทฯ “เปนผูนําในการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรม”  บริษัทฯ จึงตองศึกษาเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือใหมีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง  ซึ่งสวนใหญจําเปนตองเดินทางไปตางประเทศ เพ่ือศึกษาดูงาน และเขารับการอบรมในตางประเทศ   เพ่ือนํา

ความรู ประสบการณ มาตอยอด พัฒนางานใหมีความกาวหนา  
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การสื่อสารกับพนกังาน   

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการส่ือสารกับพนักงาน เพ่ือใหพนักงานไดรับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน 

และขอมูลตางๆ ในการทํางานใหเปนทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ จัดใหมีชองทางการส่ือสารกับพนักงานตามความสําคัญ

ของเร่ืองท่ีจะส่ือสาร ดังน้ี 

- การประชุมใหญพนักงานประจําป วันท่ี 4 มีนาคม 2560  เพ่ือเปนโอกาสใหผูบริหารระดับสูงไดถายทอด

วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธในแตละปใหแกพนักงานทุกระดับในองคกร   

- การประเมินผล ความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอการทํางาน  เพราะบริษัทฯ เชื่อวา

การสรางความมั่นคงในอาชีพของพนักงาน การดูแลใหมีชีวิตในการทํางานท่ีดี มีสุขภาพดี มีความสุข เปนสวน

หน่ึงในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน  ในป 2560 มีพนักงานตอบแบบประเมินผล จํานวน 144 คนจาก

พนักงานท้ังหมด 238 คน คิดเปน 60.50% สรุปผลการประเมินป 2560 เทากับ 81% เทียบกับป 2559 เทากับ 

65% สูงขึ้น 16% 

- LINE ADD  เปนชองทางใหมท่ีส่ือสารไดรวดเร็ว  นอกเหนือจากการส่ือสารผานระบบอีเมล การประกาศบน 

Intranet หรือเวปไซตของบริษัทฯ 
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SMART ENVIRONMENT - การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

 บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตการคัดเลือกผลิตภัณฑท่ี

ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและเปนมิตรส่ิงแวดลอม  การปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และ

กฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานกํากับดูแล  การลดเศษวัสดุในขบวนการทํางาน  การรักษาส่ิงแวดลอมและการประหยัด

พลังงานในสถานท่ีทํางาน  โดยกําหนดมาตรการในการใชเคร่ืองปรับอากาศ ไฟแสงสวาง เคร่ืองคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึง

ประโยชนสูงสุดของการใชงาน เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจาย และสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานอยางยั่งยืน เพ่ือ

ประโยชนสวนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล  ในป 2560 บริษัทฯ ใหความสําคัญของการลดการ

ใชกระดาษจากกระบวนการทํางาน จึงกําหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติ ดังน้ี  

หลักการ แนวทาง 

RE-DUCE 1. ใชระบบการสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสทาง Gmail/Outlook 

2. การจัดเก็บเอกสาร แบบฟอรมโดยใช Data Center 

3. การประชุมโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส e-meeting 

4. กําหนดการพิมพเปนแบบ Economy Mode 

5. ลดขนาดของแบบฟอรมจาก A4 เปน A5 

6. เปล่ียนแบบสอบถามจากกระดาษเปนออนไลน โดยใช Google Form 

7. ลดการแจกเอกสารการอบรม โดยใชชองทางอิเล็กทรอนิกสทดแทน 

RE-USE ใชกระดาษ ท่ีใชแลวหนาเดียวนํากลับมาใชใหม 

RE-CYCLE จัดใหมีถังขยะแยกประเภท คือ ขยะท่ัวไป กระดาษท่ีใชงานแลว ขวด/พลาสติก และเพ่ิมมูลคา

จากการจําหนายขยะประเภทกระดาษ ขวด พลาสติก 

 โดยทุกกิจกรรมดําเนินการสําเร็จ 100% ในป 2560 และกําหนดใหเปนโครงการท่ีปฏิบัติตอเน่ืองในปตอไป 

 

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process) 

การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 บริษัทฯ มีจิตสํานึกถึงบทบาทหนาท่ีการเปนสมาชิกท่ีดีตอสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของ

ชุมชนและสังคมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาสภาพแวดลอม  และสงเสริมพนักงานบริษัทฯ ใหรวมตัวกันเพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือ

สังคม เชน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  สถานเด็กกําพรา  สถานคนพิการ  เพ่ือเปนการตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาสใน

งบประมาณท่ีเหมาะสม 

1. โครงการ “สานฝน...ปนสุข”  เพ่ือสงมอบอุปกรณทางการศึกษาและกีฬา และจัดเล้ียงอาหารเด็กนักเรียนใหแก

โรงเรียนท่ีขาดแคลน ในป 2560 บริษัทฯ ไดเลือกโรงเรียนบานหัวถนน ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี  โดยจัด

กิจกรรมในวันศุกรท่ี 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 - 14.00 น. 
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2. วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไดมอบอุปกรณชุดเคร่ืองทําความเย็นเพ่ือการศึกษา จํานวน 7 ชุด ใหกับ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปทุมธานี ประกอบดวย ชุดคอนเดนซิ่งยูนิต ชุดคอยลเย็น และอุปกรณทําความเย็น ซึ่ง

โครงการน้ีจัดขึ้นเปนคร้ังท่ี 4 

10.4 การตอตานการทุจริต 

 การทุจริต (Fraud) หมายความถงึ การกระทําผิดตอบริษัทฯ ใน 3 ลักษณะดงัตอไปน้ี 

1. การยักยอกทรัพย (Asset Misappropriation) คือ การลักทรัพยฉอโกง เบียดบัง หรือใชประโยชนจากทรัพยากร

ของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนสวนตน 

2. การคอรรัปชั่น (Corruption) คือ การกระทําใดๆ ไมวาจะเปนการนําเสนอ การใหคํามั่นสัญญา การขอ การ

เรียกรอง การใหหรือการรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด กับเจาหนาท่ีของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใด ท้ังในภาครัฐ

และเอกชน ไมวาทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใหไดมาหรือ

รักษาไวซึ่งผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนธรรมทางธุรกิจ  ยกเวนกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถิ่น หรือจารีตทางการคาใหกระทําได   

3. การตกแตงบัญชี (Falsifying financial statements) คือ การละเวนในการใหขอมูล หรือเจตนาใหขอมูลเท็จใน

การรายงานสถานะการเงินของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต การฉอโกง การหาผลประโยชนสวนตัวจากบริษัทฯ จึงไดกําหนด 

นโยบายการตอตานทุจริต และแนวปฏิบัติในการดําเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการทุจริต และเปนแนวทางให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองถือปฏิบัติ และหลีกเล่ียงการกระทําอันมิชอบ โดยใหมีการสอบทานการปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกลาวอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการเพ่ือให

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
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1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับ

เร่ืองการทุจริต ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตลอดจนไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเขาขาย

การทุจริตท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ 

2. ไมกระทําหรือสนับสนุนการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมท้ังควบคุมใหการบริจาค การใหของขวัญทางธุรกิจ และ

การสนับสนุนกิจการตางๆ มีความโปรงใส และไมมีเจตนาเพ่ือโนมนาวใหเจาหนาท่ีภาครัฐหรือเอกชนดําเนินการ

ไมเหมาะสม 

3. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง รวมถึงการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมี

ประสิทธิผล เพ่ือปองกันการประพฤติมิชอบตางๆ 

4.  เสริมสรางใหพนักงาน คูสัญญา และคูคา ตระหนักถึงการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น และการตอตานการทุจริต  

5.  ใหความรูดานการตอตานการทุจริตแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือสงเสริมความซื่อสัตย สุจริต และ

รับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเร่ืองการตอตานการทุจริตใหแก

พนักงานใหม ภายใน 90 วัน นับจากวันเขาทํางาน  

6. ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับ

บริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการทุจริต  

7.  จัดใหมีแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือมิใหเกิด

ชองทางทุจริต หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเกี่ยวของอ่ืน ตลอดจนเพ่ือใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยใหหลีกเล่ียงการรับของขวัญ และ/หรือ ของกํานัล ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยจาก

ผูท่ีเกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอ่ืน ซึ่งอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ 

ตลอดจนการหลีกเล่ียงการรับเล้ียงจากผูท่ีเกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอ่ืน ซึ่งอาจไดประโยชนจาก

การปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ 

8. จัดใหมีชองทางการส่ือสารสําหรับแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจง หรือรายงาน

เหตุการณทุจริต หรือเหตุการณท่ีนาสงสัยวาจะมีการทุจริตไดในชองตามท่ีกําหนดในประกาศของบริษัทฯ โดยมี

การกําหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมท้ังอาจไดรับโทษตามกฎหมาย หาก

การกระทําน้ันผิดกฎหมาย 

9. ใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจงเร่ืองการทุจริตเกี่ยวกบับริษัทฯ โดยใชมาตรการคุมครอง

ผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต 

 

10.5 มาตราการการรองเรียนและแจงเบาะแส 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการแจงเบาะแส ซึ่งครอบคลุม

กระบวนการรับเร่ืองราวรองเรียน การตรวจสอบขอเท็จจริง และการสรุปผล รวมท้ังการใหความคุมครองผูแจงและบุคคลท่ี

เกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

หรือการปฏิบัติหนาท่ีของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทําผิดจรรยาบรรณ การทําผิดกฎหมาย  

รวมท้ังพฤติกรรมท่ีอาจสอถึงการทุจริต บริษัทฯ สงเสริมใหผูแจงเร่ืองรองเรียนหรือเบาะแส 

 ท้ังน้ีผูแจงเร่ืองรองเรียนสามารถแจงเร่ืองราวหรือเบาะแส โดยระบุเอกสารใหชัดเจนวาเปน ”เอกสารลับ”  เรียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางชองทางตอไปน้ี 
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• จดหมาย เรียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 

  เลขท่ี 19/18-19 RCA Block A ถนนพระราม 9   

  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

• อีเมล     chairac@harn.co.th 

 ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูรับเร่ืองโดยตรง โดยผูแจงเบาะแสไมจําเปนตองระบุชื่อตนเองหากมีความ

ประสงคจะไมเปดเผย  ผูเแจงเร่ืองรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองท่ีเหมาะสมและ

เปนธรรมจากบริษัทฯ เชน ไมมีการเปล่ียนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานท่ีทํางาน พักงาน ขมขู   รบกวนการปฎิบัติงาน 

เลิกจาง หรือ การกระทําอ่ืนใดท่ีไมเปนธรรมบริษัทฯ จะเก็บเร่ืองขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผู

ไมเกี่ยวของ  เวนแตท่ีจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฏหมาย 

 บุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับทราบเร่ืองหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปนความลับ 

และไมเปดเผยตอบุคคลอ่ืน เวนแตเมื่อจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฏหมาย หากมีการจงใจ ฝาฝนนําขอมูล

ออกไปเปดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฏหมาย แลวแตกรณี 

10.6 การดําเนินงานในป 2560 

 วันท่ี 21 มีนาคม 2560  บริษัทฯ ไดประกาศเจตนารมยเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ

ทุจริต  และไดส่ือสาร “นโยบายการตอตานทุจริต” ไปยังคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และคูคาทางธุรกิจ  และอยู

ระหวางการทบทวนระบบควบคุมภายในเพ่ือเตรียมรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. ภายในแผนงานท่ีกําหนด 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง   

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานความเหมาะสม และความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น เพื่อใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน

และการติดตามดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมายและขอกําหนดที่สอดคลองกับ

แนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรพัยแหงประเทศไทย (ก.ล.ต.) และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 

Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง โดยมีการเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของ

บริษัท (แบบ 56-2) 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ ที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจํา

รายไตรมาส 
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12. รายการระหวางกัน 

12.1 รายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

12.1.1 บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง ท่ีสามารถสรุปความสัมพันธไดดงัน้ี (ขอมูลการถือหุนแสดง ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560) 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ 

1. บริษัท หาญเอ็นยิ เนีย ร่ิง  จํากัด 

(“หาญเอ็นยิเนียร่ิง”) 

ประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสิน ไดแก 

พ้ืนที่สํานักงาน และคลังสินคา  

1.1 มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก 

1.1.1  นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 11.78 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียร่ิงรอยละ 33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียร่ิง 

1.1.2  นายเจน ชาญณรงค (นองชายของนางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 11.72 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียร่ิง รอยละ 

33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียร่ิง 

1.1.3  นางสาวนพพร ชาญณรงค (นองสาวของนางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 4.52 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียร่ิง รอยละ 

33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียร่ิง 

1.1.4  นางประยูรศรี ชาญณรงค (มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถึง 1.1.3 ) เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของ Nice Noble Limited (“กองทุน ไนซ 

โนเบิล”) ซ่ึงเปนผูถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.54 และคุณประยูรศรีถือหุนในหาญเอ็นยิเนียร่ิงรอยละ 0.04 ของทุนชําระแลวของหาญ

เอ็นยิเนียร่ิง 

1.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก 

1.2.1 นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 

1.2.2  นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 

2. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน  กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนบริษัทฯ รอยละ 11.78  

3. นายเจน ชาญณรงค  นายเจน ชาญณรงค เปนนองชายของนางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน และเปนกรรมการบริษัท โดยที่นายเจน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ  11.72 
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12.1.2 สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันกับบคุคลที่อาจมีความขดัแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึน้ในป 2560 

บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังน้ี  

ตาราง 12.1.2.1  รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ  กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2560 

บุคคลท่ีอาจมี 

ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2560 

 (หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

1. บริษัท หาญ เอ็นยิเนียร่ิง จํากัด  

 (“หาญเอ็นยิเนียร่ิง”) 

1.1  บริษัทฯ เชาสํานักงานและ

คลังสินคาจากหาญเอ็นยิ

เนียร่ิง 

- คาเชาอาคารสํานักงาน 

- เจาหนี้อ่ืน 

 

 

 

5,987,952 

- 

สัญญาเชาอาคารสํานักงาน 

1. บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาอาคารสํานักงานเลขที่ 19/7-8 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

พ้ืนที่รวม 283.60 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 85,080 บาทตอเดือนระยะเวลาตาม

สัญญาเชาตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562 

2. บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาอาคารสํานักงานเลขที่ 19/17-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ พ้ืนที่รวม 1,379.72 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 413,916 บาทตอเดือน 

ระยะเวลาตามสัญญาเชาตั้งแตวันที ่1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2562  

โดยราคาดังกลาวเปนอัตราคาเชาที่ใกลเคียงเม่ือเทียบกับราคาตลาดของการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานที่มีลักษณะใกลเคียงกัน และอยูใน

ละแวกใกลเคียงกัน ซ่ึงมีราคาคาเชาประมาณ 290 - 450 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 

การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง  

แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคาร 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน รายการดังกลาวมีความจําเปนเพ่ือใชในการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และใชเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคา

เชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 

 1.2  บริษัทฯ รับโอน

ผลประโยชนพนักงานจาก

หาญเอ็นยิเนียร่ิง 

- ลูกหนี้อ่ืน 

- ภาระผูกพันผลประโยขน

พนักงาน 

 

 

 

2,360,022 

2,360,022 

ในป 2557 บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ โดยการรับโอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียร่ิงมาเปนพนักงานของบริษัทฯ 

โดยมีการทําสัญญาโอนทรัพยสินพนักงานระหวางกัน โดยบริษัทฯ ตกลงนับระยะเวลาการทํางานตอเนื่องตามกฏหมายแรงงาน 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับโอนสิทธิและภาระผูกพันของพนักงานทั้งหมด โดยหาญเอ็นยิเนียร่ิงตกลงยอมรับภาระผูกพันผลประโยชน

พนักงานในชวงที่เปนพนักงานของหาญเอ็นยิเนียร่ิง จนถึงวันที่โอนยายมาที่บริษัทฯ 

จากการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มีผลทําใหบริษท ฯ เขารับ

ชวงสิทธิในลูกหนี้ผลประโยชนพนักงานของบริษัท หาญ เอ็นยิเนียร่ิง จํากัดเพ่ิมเติมอีกจํานวนหนึ่งและเง่ือนไขการรับโอนพนักงานเปน
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บุคคลท่ีอาจมี 

ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2560 

 (หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

แบบเดียวกันกับรายการในวรรคกอน 

การกําหนดราคา: ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานโดยผูเช่ียวชาญอิสระ 

แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ตองมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชนพนักงานที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทุกปตามเง่ือนไขการคํานวณรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเกิดจากการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ ทําใหมีการรับโอนภาระผูกพัน

และคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานของหาญเอ็นยิเนียร่ิงมาเปนของบริษัทฯ ซ่ึงถือเปนรายการที่สมเหตุสมผล  

2. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน บริษัทฯ เชาคลังสินคาจาก  

นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 

- คาเชาอาคารสํานักงาน 

- เจาหนี้อ่ืน 

 

 

3,370,800 

- 

สัญญาเชาอาคารคลังสินคา 

บริษัทฯ ตกลงจายคาเชาพ้ืนที่อาคารคลังสินคาและช้ันเก็บสินคาใหกับนางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน เพ่ือเปนอาคารเก็บสินคา โรงฟวเตอรและ

แปรสภาพ ลานจัดเตรียมและขนถายสินคาและที่ทําการสํานักงาน รวมพ้ืนที่เชาเทากับ 2,482 ตารางเมตร โดยจายชําระคาเชาเปนราย

เดือนเดือนละ 280,900 บาท มีระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 

แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารสํานักงาน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพ้ืนที่อาคารคลังสินคา โดยมีความจําเปนเพ่ือใชในการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ และอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 

3. นายเจน ชาญณรงค 

 

บริษัทฯ เชาสํานักงานจาก  

นายเจน ชาญณรงค 

- คาเชาอาคารสํานักงาน 

- เจาหนี้อ่ืน 

 

 

637,200 

- 

สัญญาเชาอาคารสํานักงาน 

บริษัทตกลงเชาและจายชําระคาเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน ช้ันที่ 2-3 ของอาคารเลขที่ 19/6 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ ใหกับ

นายเจน ชาญณรงค โดยจายเปนรายเดือนเดือนละ 53,100 บาท มีระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 

แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารสํานักงาน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน โดยมีความจําเปนเพ่ือใชในการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯและใชเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของ

พ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 
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12.2 ความจําเปนและความสมเหตสุมผลของรายการระหวางกนั 

 ในป 2560 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกันหลายรายการ ซึ่งการทํารายการดังกลาวมี

ความจําเปนและสมเหตุสมผล เน่ืองจากเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกําหนดราคา

ของทํารายการตางๆ ท่ีเปนราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงไดกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกอ่ืน และสําหรับ

รายการลูกหน้ีผลประโยชนพนักงานไดอางอิงกับการประเมินมูลคาผลประโยชนพนักงานของนักคณิตศาสตรประกันภัย 

(Actuary) ซึ่งการทํารายการระหวางกันตางๆ ท่ีผานมาลวนมีความสมเหตุสมผลและมีราคาท่ียุติธรรม  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวามีความจําเปนและ

สมเหตุสมผล ตลอดจนเปนประโยชนตอบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดของแตละรายการไดในตาราง ตาราง 12.1.2.1) 

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนมัุติการทํารายการระหวางกนั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติกําหนดนโยบายและขั้นตอน

การอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัท กับ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต อาทิ ผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ

บุคคลท่ีเกี่ยวของ เปนตน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับประกาศ

คําส่ังหรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีเกี่ยวของในเร่ืองดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับการเปดเผย

ขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน    การบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ ท้ังน้ี ผูท่ีอาจมีความขัดแยง ทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวม

หรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาวได 

 ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ี

ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณา และใหความเห็น

เกี่ยวกับความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการน้ันๆ  

 ท้ังน้ี การทํารายการระหวางกันท่ีเปนรายการทางการคาท่ีมีเงื่อนไขการคาท่ัวไป และการทํารายการทางการคาท่ี

ไมเปนเงื่อนไขการคาท่ัวไป หรือธุรกรรมอ่ืนๆ ใหมีหลักการดังน้ี 

การทํารายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทัว่ไป  

 การทํารายการท่ีเปนรายการทางการคาท่ีมีเงื่อนไขการคาท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับ บุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯไดกําหนดกรอบการทํา

รายการดังกลาว  ซึ่งไดถูกพิจารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผานการพิจารณาอนุมัติเปนหลักการ

จากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเมื่อมีการทําธุรกรรมดังกลาวฝายจัดการของบริษัทฯ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมได  โดย

ทําธุรกรรมในรายการดังกลาวจะตองมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปใน

สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคล

ท่ีเกี่ยวของ (Arm’s Length Basis) และจะตองเปนรายการทางการคาท่ีบริษัทฯ กระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ หรือเปน

รายการทางการคาซึ่งบริษัทท่ีอยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทําเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและ

เงื่อนไขท่ีเปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการคา ดังตอไปน้ี 

1. ราคาและเง่ือนไขที่บริษัทฯ ไดรับหรือใหกับบุคคลทั่วไป  

2. ราคาและเง่ือนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลทั่วไป 
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3. ราคาและเง่ือนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษัทฯ 

ใหกับบุคคลทั่วไป  

 ทั้งนี้  เม่ือมีการทําธุรกรรมที่มีขอตกลงทางการคาที่เปน  Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกลาวขางตน    

ฝายจัดการของบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝายจัดการพิจารณาอนุมัติแลว จะจัดทํา

รายงานสรุปการทําธุรกรรมรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

รายการ  ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบวา มีการดําเนินการที่ไมเปนไปตามนโยบายที่

กําหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันดําเนินการเพื่อหาทางแกไขตอไป 

การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงือ่นไขการคาทัว่ไป หรือการทําธุรกรรมอืน่ๆ 

 การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเง่ือนไขการคาทั่วไป  หรือการทําธุรกรรมอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ 

กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต 

บริษัทฯ จะตองเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความ

เหมาะสมในการเขาทํารายการ ตลอดจนความเหมาะสมดานราคาและเง่ือนไขในการเขาทํารายการนั้นๆ และมี

การเปรียบเทียบกับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่

ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญ    

ในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะใหผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ    

เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวมหรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการ

ทํารายการระหวางกันดังกลาว  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจําป 

12.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกนัในอนาคต 

บริษัทฯ คาดวารายการระหวางกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ   

เชน การเชาพื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ต้ังสํานักงาน  และ การเชาอาคารคลังสินคา  รวมถึงสิทธิเรียกรองในภาระ

ผูกพันผลประโยชนพนักงานจะยังคงมีอยูตอไป สําหรับรายการระหวางกันที่ยังคงมีตอไป หรืออาจเกิดขึ้นใหมใน

อนาคตจะมีการกําหนดนโยบายการคิดราคาระหวางกันอยางชัดเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดที่เหมาะสม เปน

ธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน รวมทั้งคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานและใหความเห็นตอรายการระหวางกันที่เปนรายการธุรกิจปกติหรือ

สนับสนุนธุรกิจปกติเปนรายไตรมาส 

 ทั้งนี้ รายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยว

โยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
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13.  ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

 งบการเงิน 

13.1 ผูสอบบัญชีของบริษัท 

ป ชื่อผูสอบบัญช ี
ผูสอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที ่
บริษัทผูสอบบัญช ี

2558 นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

2559 นายชวาลา  เทียนประเสริฐกจิ 4301 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 

2560 นายธนะวุฒิ     พิบูลยสวัสดิ์ 6699 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด 

13.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินสําหรับป 2558  ตรวจสอบโดย นายประวิทย วิวรรณธนานุตร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 

4917 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ไดแสดงความเห็นวา 

งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดย

ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินสําหรับป 2559  ตรวจสอบโดย นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 

4301 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต.  ไดแสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 

สําหรับส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดระบุเร่ือง

สําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) เกี่ยวกับ การรับรูรายไดจากการขาย วาบริษัท ฯ มีรายไดจากสวนงานท่ี

สําคัญ 4 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ, 

ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น, และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ซึ่งไดรับรูรายการถูกตองและครบถวนตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และ การซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ภายใตเกณฑ

การโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอน

กิจการท้ังหมดของบริษัทดังกลาว โดยไมไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเร่ืองดังกลาว 

งบการเงินสําหรับป 2560 ตรวจสอบโดย นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699 

แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ไดแสดงความเห็น

วา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดย

ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดระบุเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ (Key 

Audit Matters) เกี่ยวกับ การรับรูรายไดจากการขาย วาบริษัท ฯ มีรายไดจากสวนงานท่ีสําคัญ 4 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก 

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ, ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น, และ

ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ซึ่งแตละกลุมผลิตภัณฑมีขอตกลงและเงื่อนไขการขายและการกําหนดราคาท่ีแตกตางกัน 

รวมท้ังรายไดจากการใหบริการตามสัญญาโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง อางอิงการประมาณการทางบัญชีท่ีเกี่ยวของใน
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

การกําหนดขั้นความสําเร็จของงาน นอกจากน้ี บริษัท ฯ มีคาความนิยมจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท 

ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ภายใตเกณฑการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) โดยการออกหุนสามัญ

เพ่ิมทุนเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัทดังกลาว บริษัท ฯ ตองทดสอบการดอยคาของความ

นิยมเปนประจําทุกปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทดสอบการดอยคาน้ันมีนัยสําคัญตอการตรวจสอบ และ

ขั้นตอนการทดสอบการดอยคาโดยผูบริหารมีความซับซอนและตองใชดุลยพินิจในการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับกระแสเงินสด

รับและจายในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานในอนาคต และอัตราคิดลดท่ีเหมาะสม ซึ่งขอสมมติฐานดังกลาว

สามารถเปล่ียนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการตลาดในอนาคตได ซึ่งบริษัท ฯ ไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย

การบัญชีและขอสมมติฐานท่ีสําคัญไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางครบถวนแลว ท้ังน้ีผูสอบบบัญชีไมไดแสดง

ความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเร่ืองดังกลาว 

13.3 ตารางสรุปงบการเงิน 

 งบแสดงฐานะการเงนิของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2560 ป 2559  ป 2558  

ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  

 ลานบาท   %   ลานบาท  %  ลานบาท  % 

สินทรัพย             

สินทรัพยหมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  41.96   2.88   35.87   2.60  28.18  4.95  

เงินลงทุนช่ัวคราว  199.12   13.66   265.18   19.22  256.68  45.11  

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  274.84   18.86   291.32   21.11  121.56  21.36  

ลูกหนี้ตามสญัญาเชาการเงิน     -        

   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  8.78   0.60   10.02   0.73                 -    -    

มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ  11.88   0.82   7.14   0.52  13.04  2.29  

สินคาคงเหลือ  291.27   19.99   237.57   17.22  114.32  20.09  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน   0.91   0.06   0.75   0.05  1.83  0.32  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  828.75   56.87   847.85   61.45  535.61  94.13 

สินทรัพยไมหมุนเวียน             

เงินลงทุนทั่วไป  0.24   0.02   0.24   0.02                 -    -    

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน   -     -     -    1.28  0.22  

ลูกหนี้ระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน  10.47   0.72   10.04   0.73                 -    -    

ที่ดิน และอุปกรณ  150.47   10.32   41.57   3.01  16.22  2.85  

คาความนิยม  334.67   22.96   334.67   24.25                 -    -    

ความสัมพันธกับลูกคา  88.08   6.04   102.98   7.46                 -    -    

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน  27.30   1.87   26.75   1.94  6.72  1.18  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบญัชี  -     -     -     -    3.45  0.61  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  17.35   1.19   15.76   1.14  5.73  1.01  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  628.59   43.13   532.02   38.56  33.40  5.87 

รวมสินทรัพย  1,457.34  100.00  1,379.85  100.00  572.37  100.00  
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2560 ป 2559  ป 2558  

ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  

 ลานบาท   %   ลานบาท  %  ลานบาท  % 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน             

หน้ีสินหมุนเวียน             

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน  174.48   11.97   176.57   12.80  95.30  16.75  

ภาษีเงินไดคางจาย  17.47   1.20   12.87   0.93  2.78  0.49  

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น  -     -     0.17   0.01  0.09  0.02  

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน   5.82   0.40   4.63   0.34  3.53  0.62  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  197.77   13.57   194.24   14.08  101.70  17.87 

หน้ีสินไมหมุนเวียน             

  หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  13.46   0.92   18.96   1.37                 -    -    

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  14.90   1.02   13.91   1.01  9.84  1.73  

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน   16.55   1.14   15.10   1.09  5.67  1.00  

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  44.90   3.08   47.96   3.48  15.51 2.73 

รวมหน้ีสิน 242.67 16.65 242.21 17.55 117.21 20.60 

สวนของผูถือหุน             

ทุนจดทะเบียน 292.25 20.05 292.25  21.18  175.00  30.76  

ทุนที่ออกและชําระแลว   292.25 20.05 292.25  21.18  175.00  30.76  

สวนเกินมูลคาหุน  776.42   53.28   776.41   56.27  218.31  38.37  

กําไรสะสม         

    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย  20.35   1.40   13.87   1.01  11.84  0.02  

    ยังไมไดจัดสรร  125.66   8.62   55.11   3.99  46.65  0.08  

รวมสวนของผูถือหุน  1,214.68   83.35   1,137.64   82.45  451.80 79.40  

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,457.34  100.00  1,379.85  100.00  569.01 100.00  

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทฯ สําหรับปสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 – 2560 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2560 ป 2559 ป 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขายและบริการ  1,285.97   100.00   645.52   100.00  567.53 100.00 

ตนทุนขายและบริการ  (905.04)  (70.38)  (487.61)  (75.54) (425.79) (75.03) 

กําไรข้ันตน  380.93   29.62   157.91   24.46  141.74 24.97 

รายไดอ่ืน  14.74   1.15   17.20   2.66  15.41 2.72 

คาใชจายในการขาย  (89.37)  (6.95)  (36.62)  (5.67) (34.39) 6.06 

คาใชจายในการบริหาร  (145.16)  (11.29)  (87.75)  (13.59) (66.15) 11.66 

ตนทุนทางการเงิน  -     -     (0.02)  (0.00) - - 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  161.13   12.53   50.72   7.86  56.61 9.97 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2560 ป 2559 ป 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

คาใชจายภาษีเงินได  (31.46)  (2.45)  (10.19)  (1.58) (10.41) 1.83 

กําไรสําหรับป  129.68   10.08   40.53   6.28  46.20 8.14 

กําไร(ขาดทุน)จากประมาณการ  

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย-สุทธิ

จากภาษีเงินได 

(0.04) (0.00) 4.95 0.77 (2.43) (0.00) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  129.64   10.08   45.48   7.05  43.77 0.08 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 
 

 
    

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.22 
 

0.11 
 

0.13 
 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (หุน) 584,500,000 
 

371,201,370.00 
 

350,000,000.00 
 

งบกระแสเงินสดของบริษทัฯ สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2560 ป 2559 ป 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       

กําไรสําหรับป 129.68 40.53  46.20 

รายการปรับกระทบกําไรสาํหรับงวดเปนเงินสดรับ (จาย)      

  จากกิจกรรมดําเนินงาน :    

หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ (โอนกลับ) (1.13)            2.49             0.95  

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 16.03 5.80             4.32  

คาตัดจําหนายความสัมพันธกับลูกคา 14.90 1.33 - 

ขาดทุนจากการลดมูลคาสนิคาคงเหลอื  (1.57)            8.37             0.67  

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหนายอุปกรณ 0.35            0.23            (2.64) 

(กําไร) ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ังไมเกิดขึ้นจริง 0.12           (0.37)            0.19  

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหนายเงินลงทุน (8.00)           (2.07)  -  

(กําไร) ขาดทนุที่ยังไมเกิดจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนช่ัวคราว 5.35           (7.16)            2.49  

รายไดดอกเบี้ยรับ (0.10) (0.10) - 

รายไดเงินปนผล (0.79) (0.40) - 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 2.84            1.20             0.75  

คาใชจายภาษีเงินได 31.46 10.19 10.41 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2560 ป 2559 ป 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 189.14          60.04           62.75  

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง       

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 17.60           (24.26)            9.55  

ลูกหนี้ตามสญัญาเชาการเงิน 0.81 (0.46) - 

มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ (4.74)            5.90             4.59  

สินคาคงเหลือ (56.50)         (14.58)         (13.50) 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (0.16) 0.80           (1.02) 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน -            5.45            (1.28) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (1.59)           (0.50)           (0.94) 

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)      

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน (5.54)           (2.28)           (2.08) 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (0.17)            0.08            (0.30) 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 1.18           (4.63)            6.17  

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (1.90)           (0.54)           (0.34) 

หนี้สิ้นไมหมุนเวียนอ่ืน 1.45            0.58             0.96  

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน 139.48        25.60         64.56  

รับ (จาย) ดอกเบี้ย - (0.02)             0.59  

จายภาษีเงินได (32.35)           (8.19)         (14.84) 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 107.13        17.39         50.31  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

  เงินสดรับโอนจากการรวมธุรกิจ -          40.17            -    

  เงินสดรับจากเงินลงทุนช่ัวคราว 68.71            0.73           12.76  

  เงินสดจายซ้ือที่ดิน และอุปกรณ (117.26)           (1.64)           (6.86) 

  เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 0.58 0.29 0.89 

  เงินสดจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (1.36)           (6.36)           (2.08) 

  รับดอกเบี้ย 0.10 0.10 - 

  รับเงินปนผล 0.79            0.40            -    

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) จากกิจกรรมลงทุน (48.44)        33.69          4.71  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -           (8.39)  -  

จายเงินปนผล (52.61)         (35.00)         (52.50) 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (52.61)       (43.39)       (52.50) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) – สุทธิ 6.08         7.69          2.52  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 35.87        28.18         25.66  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 41.95        35.87         28.18  
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

อัตราสวนทางการเงนิที่สําคัญสําหรับป 2558 – 2560 

อัตราสวนทางการเงิน  2560 2559 2558 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)      

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 4.19  4.36   5.27  

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 2.72  3.14   4.14  

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.21  0.18   0.28  

อัตราสวนหมุนเวียนลกูหนี้การคา (เทา) 4.43  3.13   4.39  

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 83 117 84 

อัตราสวนหมุนเวียนสนิคาคงเหลือ (เทา) 3.25  2.61   3.52  

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 113 140  104  

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 8.99  7.03   6.40  

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน) 41 52 58 

Cash Cycle  (วัน)  155   205   130  
 

 

 

อัตราสวนทางการเงิน  2560 2559 2558 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)      

อัตรากําไรขั้นตน (%) 29.62  24.46   24.98  

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 11.38  5.20   7.26  

อัตราสวนรายไดอ่ืน  (%) 1.13  2.60   2.64  

อัตราสวนกําไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) (%) 14.77  8.73   10.45  

อัตรากําไรสุทธ ิ(%)1) 9.97  6.86   7.51  

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)1)  11.02   5.72   9.60  

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio) 
 

    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)2)  11.36   5.21   9.92  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)2)  130.96   111.17   274.64  

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  0.92   0.68   1.16  

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio) 
 

    

อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.20  0.21  0.26  

อัตราการจายเงินปนผล (%) 2) 63.64 81.82  76.92  

อัตราสวนอ่ืนๆ     

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 2.08  1.95  1.29  

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.22 0.11  0.13  

จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (พันหุน) 584,500 584,500 350,000 

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน) 584,500 371,201 350,000 

หมายเหต ุ  1) ใชกําไรเบ็ดเสร็จในการคํานวณ 

 2) ใชกําไรกอนหักภาษีในการคํานวณ 

 3) อัตราเงินปนผล คํานวณโดยใชอัตราเงินปนผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงยังมีความไมแนนอนจนกวาที่ประชุม

สามัญผูถือหุนจะอนุมัติ 

 4) อัตราสวนป 2259 และ 2558 บางรายการมีการปรับปรุงเพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบกับขอมูลป 2560 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

14.  คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) 

14.1 ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ 

 ในป 2560 บริษัทมีรายไดเติบโตอยางกาวกระโดดเกือบเทาตัวจากหนวยธุรกิจท่ีเพ่ิมขึ้นจากการซื้อและรับโอน

กิจการทั้งหมดจากบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยการออกหุน

เพิ่มทุนมูลคารวม 675.36 ลานบาท ตามสัดสวน swap ratio 0.67 เพื่อแลกกับสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของทั้ง 2 บริษัท 

จํานวน 340.69 ลานบาท เกิดคาความนิยมเปนจํานวนเงิน 334.67 ลานบาท ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด

ไดจดทะเบียนเปล่ียนชื่อจากบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด  (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนายและติดตั้งผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล

และปรับอากาศ ออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม ปโตรเคมิคัลและโรงไฟฟา และการใหบริการ

โซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบทําความเย็น และ ระบบการพิมพดิจิทัล 

14.2 คําอธิบายและการวเิคราะหของฝายจัดการจากงบการเงินของบริษัทฯ 

14.2.1 คําอธิบายภาพรวมผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรจากงบการเงินของบริษัทฯ  

ผลการดําเนินงานสําหรับป 2558 – 2560 

• รายไดจากการขายและบริการ 

ประเภทรายได 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2560 ป 2559 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ             

1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและโครงการ 579.54 44.56      546.09         82.40       525.96         90.22  

2. ผลิตภณัฑระบบสขุาภบิาลและปรับอากาศ 86.18 6.63        48.53           7.32         41.58           7.13  

3. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น 312.51 24.03        23.97           3.62                -                  -    

4. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล 307.74 23.66        26.93           4.06                -                  -    

รวมรายไดจากการขายและบริการ 1,285.97 98.88     645.52         97.40      567.54         97.36  

รายไดอ่ืน 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  

หมายเหต ุ1)  รายไดอื่น ประกอบดวยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยในความตองการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล และกําไรขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยน เปนตน 

 รายไดจากการขายและบริการของหาญฯ ประกอบดวย รายไดจากผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการในสัดสวน 

44.56% ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดสวน 6.63%  ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในสัดสวน 24.03% 

ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลในสัดสวน 23.66% และรายไดอ่ืน 1.12% โดยมีรายไดรวมสําหรับป 2558 – 2560 จํานวน 

582.95 ลานบาท 662.72 ลานบาท และ 1,300.70 ลานบาท ตามลําดับ ภายหลังจากการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด หาญ ฯ 

ไดลดความเส่ียงจากการพ่ึงพารายไดในผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ จากสัดสวน 90.22% ในป 2558 และ 82.40% 

ในป 2559 เหลือเพียง 44.56% ของรายไดรวม 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

 

• ตนทนุขายและบริการ 

ประเภทตนทุน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2560 ป 2559 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ตนทุนจากการขายและบริการ             

1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและโครงการ 436.95 75.40      419.86         76.88       396.68         75.42  

2. ผลิตภณัฑระบบสขุาภบิาลและปรับอากาศ 63.92 74.17        34.18         70.43         29.11         70.01  

3. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น 216.28 69.21        16.50         68.84                -                  -    

4. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล 187.89 61.05        17.07         63.39                -                  -    

รวมตนทุนจากการขายและบริการ 905.04 70.38     487.61         75.54      425.79  75.02 

กําไรข้ันตน 380.93 29.62     157.91         24.46      141.75  24.98 

 

สําหรับตนทุนขายและบริการท่ีสําคัญ คือ ตนทุนคาสินคาและคาแรงในการติดตั้งอุปกรณ โดยสําหรับป 2558 – 

2560 หาญฯ มีตนทุนขายและบริการจํานวนท้ังส้ิน 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 มีอัตรากําไรขั้นตนเพ่ิมข้ึนมากกวาป 2559 เปนผลมาจากตนทุนในการ

นําเขาสินคาลดลงจากคาเงินบาทท่ีแข็งคาเมื่อเปรียบเทียบเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา และเงินปอนดสเตอลิง ในป 

2560 ซึ่งกวา 3 ใน 4 ของยอดการนําเขาสินคาไดตกลงส่ังซื้อและชําระเงิน (Denominated) เปนเงินตรา 2 สกุลน้ี อีกท้ัง

หาญฯ มีนโยบายการปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน โดยทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ทําใหมีกําไร

จากอัตราแลกเปล่ียนเพ่ิมเติมขึ้น ซึ่งแสดงรวมอยูในรายไดอ่ืน 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

คาใชจายในการขายและบริหาร 

ประเภทคาใชจาย 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2560 ป 2559 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท ลานบาท รอยละ ลานบาท 

คาใชจายในการขายและบริหาร             

คาใชจายในการขาย 89.37 6.87        36.62           5.53         34.39           5.90  

คาใชจายในการบริหาร 145.16 11.16        87.75         13.24         66.15         11.35  

รวมคาใชจายขายและบริหาร 234.53 18.03     124.37         18.77      100.54         17.25  

รายไดรวม 1,300.70      100.00      662.72       100.00      582.95       100.00  

• คาใชจายในการขาย 

 คาใชจายในการขายของหาญฯ ในป 2558 – 2560 มีจํานวน 34.39 ลานบาท 36.62 ลานบาท และ 89.37 ลาน

บาท ตามลําดับ ในป 2560 อัตราคาใชจายในการขายคิดเปนรอยละ 6.87 เพ่ิมขึ้นจากป 2559 ท่ีมีอัตราเทากับรอยละ 

5.53 ของรายได สาเหตุหลักเปนผลมาจากคาใชจายท่ีเกี่ยวกับเงินเดือนและผลตอบแทนพนักงานขายท่ีเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับ

การขยายตัวทางดานธุรกิจ จากการลงทุนทางดานโครงสรางพ้ืนฐานของหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเพ่ิมขึ้น 

• 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 ท่ีมีจํานวนอยูท่ีรอยละ 13.24 และป 2558 รอยละ 11.35 ของรายไดรวมตามลําดับ 

 คาใชจายในการบริหาร เปนคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับเงินเดือนและผลตอบแทนในสวนงานสนับสนุน ผูบริหารและ

คณะกรรมการบริษัท คาเชาอาคารสํานักงานและคลังสินคา คาเส่ือมราคาและคาสาธารณูปโภคตาง ๆ นอกจากน้ียังมี

คาใชจายท่ีไมเปนตัวเงินอันเกี่ยวกับการตัดจําหนายความสัมพันธลูกคาและคาเส่ือมราคาสินทรัพยถาวรสวนเพ่ิมท่ีเกิด

จากการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยถาวรซึ่งไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด ท้ังน้ีเปนไปตามขอกําหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งถือเปนคาใชจายทางบัญชีแตไมตองจายเปนเงินสดออกไป (Non-Cash Items) 

สําหรับคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด เชน คาท่ีปรึกษาทางการเงิน คาท่ีปรึกษาทาง

การเงินอิสระ คาตรวสอบบัญชีกรณีพิเศษ (Due Diligences) คาที่ปรึกษากฎหมาย และคาธรรมเนียมผูประเมินราคา 

ไดบันทึกเปนคาใชจายในการบริหารสําหรับป 2559 ท้ังหมด 

• กําไรสุทธ ิ

หาญฯ มีกําไรสุทธิเบ็ดเสร็จสําหรับป 2558 – 2560 มีจํานวน 43.77 ลานบาท 45.48 ลานบาท และ 129.64 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยหาญฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยูท่ีรอยละ 7.51 รอยละ 6.86 และรอยละ 9.97 จากรายไดรวมในปน้ัน 

• กําไรกอนตนทุนทางการเงนิ ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 

 หาญฯ มีกําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) สําหรับป 2558 – 

2560 จํานวน 60.93 ลานบาท 57.86 ลานบาท และ 192.06 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 10.45 รอยละ 8.73 และ

รอยละ 14.77 ตามลําดับ เน่ืองจากรายไดในการขายและบริการท้ังจากธุรกิจเดิมและรายไดของหนวยธุรกิจใหม ท่ีซื้อและ

รับโอนกิจการท้ังหมดเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 มีการเติบโตอยางตอเน่ือง รวมท้ังการบริหารจัดการคาใชจายในการ

บริหารอยางมีประสิทธิภาพ หรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นของ EBITDA เทากับรอยละ 231.94 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

 

EBIT และ EBITDA 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2560 ป 2559 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท ลานบาท รอยละ ลานบาท 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษี (EBT) 161.13 12.39 50.74  7.66 56.61  9.71 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย - ปกต ิ 13.79 1.06 5.52 0.83 4.32 0.74 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย – สวนเพ่ิมจาก

วัดมูลคายตุิธรรม 

2.24 0.17 0.28 0.04 - - 

คาตัดจําหนายความสัมพันธลูกคา – จากการวัด

มูลคายุติธรรม 

14.90 1.15 1.32 0.20 - - 

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คา

เส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBTDA) 

192.06 14.77 57.86 8.73 60.93 10.45 

รายไดรวม 1,300.70  100.00 662.72  100.00 582.95  100.00 

14.2.2 ความสามารถในการบริหารทรัพยสินจากงบของหาญฯ 

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2559 และ 2560 

 หาญฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 – 2560 จํานวน 569.01 ลานบาท 1,379.85 ลานบาท และ 

1,457.34 ลานบาท ตามลําดับ  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสวนประกอบของสินทรัพยท่ีสําคัญ ไดแก เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวคิดเปน

รอยละ 16.54 ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืน และมูลคางานท่ียังไมไดเรียกเก็บคิดเปนรอยละ 21.00 สินคาคงเหลือคิดเปนรอยละ

19.99  ท่ีดินและอุปกรณคิดเปนรอยละ 10.32  และคาความนิยมคิดเปนรอยละ 22.96 และความสัมพันธกับลูกคาท่ีถือ

เปนสินทรัพยไมมีตัวตนอีกประเภทหน่ึง คิดเปนรอยละ 6.04 ท้ังคาความนิยมและความสัมพันธลูกคาไดผานการทดสอบ

การดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว เปนตน นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติให

ซื้อท่ีดินขนาด 5-0-90 ไร เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 114.95 ลานบาท ซึ่งตั้งอยูท่ีตําบลดอกไม (สําโรงฝงเหนือ) อําเภอประเวศ 

(พระโขนง) กรุงเทพมหานคร จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 เพ่ือเปนการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินคาแบบรวมศูนย และไดโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินแลว ในวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,379.85 ลานบาท เติบโตอยางกาวกระโดดจากการ

ซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด โดยมีองคประกอบของสินทรัพย

ประกอบดวย เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.82 ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืนและมูลคางานท่ียังไมได

เรียกเก็บรอยละ 23.08 สินคาคงเหลือรอยละ 17.22 อุปกรณรอยละ 2.85 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการซื้อและรับ

โอนกิจการซึ่งผานการทดสอบการดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว ไดแก ความสัมพันธกับลูกคา รอยละ 

7.46 และคาความนิยม รอยละ 24.25 ของสินทรัพยรวม แมวาการซื้อและรับโอนกิจการในคร้ังน้ีจะไมสามารถนับรวม

รายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ตั้งแตตนป 2559 จนถึงวันรับโอนกิจการได แต

หาญฯ ไดรับโอนสินทรัพยอันไดมาจากการประกอบธุรกิจท้ังหมดของท้ังสองบริษัทอยางครบถวน อาทิ เงินสด (รวมเงิน

ฝากท่ีใชเปนหลักประกันธนาคาร) จํานวน 44.33 ลานบาท ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนจํานวน 166.93 ลานบาท และ

สินคาคงเหลือจํานวน 117.21 ลานบาท เปนตน อันเปนเหตุใหสินทรัพยรวมเติบโตขึ้น 810.85 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

142.50 เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2558 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

ลูกหนีก้ารคา 

ลูกหน้ีการคา 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2560 ป 2559 2558 

ลานบาท 
Turn Over 

(days) 
ลานบาท 

Turn Over 

(days) 
ลานบาท 

Turn Over 

(days) 

ลูกหน้ีการคาแยกตามประเภทธุรกิจ             

1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและระบบสุขาภบิาล ฯ 137.36 71.80 124.54       73.03     113.41       77.49  

2. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น* 70.72 86.56 77.51       74.95               -     n/a  

3. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล* 54.81 66.47 57.28       52.52               -     n/a  

รวมลูกหน้ีการคาแยกตามประเภทธุรกิจ* 262.89 77.97 259.33       68.17    113.41       77.49  

*AR turnover คํานวณรวมรายไดจากการขายท้ังปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑ 

 

ลูกหน้ีการคา 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2560 ป 2559 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน             

ลูกหนี้การคา 262.89 95.65 259.33  94.66  113.41  93.30  

ลูกหนี้อ่ืน 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 - สุทธ ิ 274.84 100.00  273.95  100.00  121.56  100.00  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 หาญฯ มีลูกหน้ีการคาแยกตามสายผลิตภัณฑ 3 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบ

ดับเพลิง โครงการ  สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 

มีอัตราการหมุนเวียนลูกหน้ีเทากับ 71.80 วัน 86.56 วัน และ 66.47 วันตามลําดับ และเมื่อเฉล่ียของท้ังหมดจะไดอัตรา

การหมุนเวียนลูกหน้ีเทากับ 77.97 วัน เพ่ิมขึ้นจาก 68.17 วันในป 2559 และ 77.49 วันในป 2558 สําหรับอัตราการ

หมุนเวียนลูกหน้ีของสองกลุมผลิตภัณฑท่ีเพ่ิงไดรับโอนมาจากการซื้อและรับโอนกิจการปลายป 2559 คํานวณจาก

ยอดขายของแตละผลิตภัณฑเสมือนวามีการซื้อและรับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแตตนป 

 หาญฯ ยังมีนโยบายในการตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน

จากลูกหน้ีไมได ซึ่งโดยท่ัวไปจะพิจารณาจากประสบการณในการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหน้ี รวมถึง ฐานะ

การเงินของลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงทางดานเครดิตบางรายเปนการเฉพาะประกอบกัน และจะตัดจําหนายออกจากบัญชีเมื่อ

ไมสามารถติดตามหน้ีได คดีความส้ินสุด หรือ ไมสามารถบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลได อยางไรก็ตาม หาญฯ 

มีความระมัดระวังและมีขั้นตอนในการอนุมติเครดิตอยางรัดกุมมีผลทําให อัตราคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอยูในอัตราต่ํา

สําหรับป 2558 – 2560 มีอัตรารอยละเทากับ 2.41 รอยละ 1.86 และรอยละ 1.56 ของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ  
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2560 ป 2559 2558 

ลานบาท 
Turn Over 

(days) 
ลานบาท 

Turn Over 

(days) 
ลานบาท 

Turn Over 

(days) 

สินคาคงเหลือแยกตามประเภทธุรกิจ             

1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและระบบสุขาภบิาล ฯ 128.94 88.58 114.18  85.31  98.06       75.73  

2. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น* 73.70 107.25 53.39       86.35                -     n/a  

3. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล* 40.29 81.89 44.02       84.58                -     n/a  

รวมสินคาคงเหลือ 242.93 96.89     211.59       85.39  98.06       75.73  

*INV turnover คํานวณรวมตนทุนขายทั้งปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑ 

สินคาคงเหลือ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2560 ป 2559 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินคาคงเหลือ           

สินคาสําเร็จรูป 242.93 83.40      211.59         89.06         98.06         85.78  

สินคาระหวางทาง 61.75 21.20        40.96         17.24         22.86         20.00  

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (13.41) (4.60) (14.98) (6.31) (6.61) (5.78) 

สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 291.27          100.00      237.57       100.00      114.31       100.00  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 หาญฯ มีสินคาคงเหลือแยกตามสายผลิตภัณฑ 3 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบ

ดับเพลิง โครงการ  สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 

มีอัตราการหมุนเวียนสินคา (ไมนับรวมรายการสินคาระหวางทาง) เทากับ 88.58 วัน 107.25 วัน และ 81.89 วันตามลําดับ 

และเมื่อเฉล่ียของท้ังหมดจะไดอัตราการหมุนเวียนสินคาในป 2560 เทากับ 96.89 วัน เพ่ิมขึ้นจากป 2559 เทากับ 85.39 วัน 

ตองสํารองสินคาใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา ท้ังน้ี หาญฯ ไดคํานึงตนทุนเสียโอกาส ตนทุนการเก็บรักษาและความ

เส่ียงจากสินคาเส่ือมสภาพลาสมัยในทุกมิติประกอบกัน สําหรับอัตราการหมุนเวียนสินคาของสองกลุมผลิตภัณฑท่ีเพ่ิงไดรับ

โอนมาจากการซื้อและรับโอนกิจการปลายป 2559 คํานวณจากยอดตนทุนขายของแตละผลิตภัณฑเสมือนวามีการซื้อและ

รับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแตตนป 

 นอกจากน้ี หาญฯ ยังมีนโยบายในการตั้งคาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพ โดยไดกําหนดนโยบาย 2 ขอเพ่ือใชใน

ประกอบการพิจารณาตั้งคาเผ่ือสินคาลาสมัย ไดแก 1) สินคามีอายุตั้งแตสองปขึ้นไป 2) มีการหมุนเวียนตอปนอยกวา

รอยละ 20 ของสินคาคงเหลือรายการน้ันตอเน่ืองกันสองป หาญฯ เชื่อวานโยบายการตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพนี้ จะ

ระมัดระวังเพียงพอท่ีจะไมทําใหสินคาคงเหลือของหาญฯ สูงกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับหรือ Net Realizable Value ตาม

มาตรฐานการบัญชี อยางไรก็ตาม อัตราคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพอยูในอัตราต่ําสําหรับป 2558 – 2560 มีอัตรารอยละ

เทากับ 5.78 รอยละ 6.31 และรอยละ 4.60 ของสินคาคงเหลือ – สุทธิ 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2560 ป 2559 2558 

ลานบาท 
Turn Over 

(days) 
ลานบาท 

Turn Over 

(days) 
ลานบาท 

Turn Over 

(days) 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน             

เจาหนี้การคา 109.51 40.61     104.40         51.88         69.67         58.87  

เจาหนี้อ่ืน        

     - คาใชจายคางจาย 39.32  n/a        43.80   n/a         15.75   n/a  

     - เจาหนี้อ่ืน 25.65  n/a         23.25   n/a           9.89   n/a  

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 174.48 40.61     171.45         51.88       95.31         58.87  

 หาญฯ มีนโยบายการรักษาความสัมพันธกับพันธมิตรทางธุรกิจ อันไดแก ผูขายสินคาท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ ผูใหบริการตามสัญญารับเหมาติดตั้ง และคูคาอ่ืนๆ เปนตน ซึ่งการรักษาความสัมพันธท่ีดียอมมีรากฐานมา

จากการรักษาเครดิตทางการเงินเปนสําคัญ นอกจากการรักษาความสัมพันธดังกลาวแลว หาญฯ ยังสามารถตอรองราคา

สินคาและบริการซึ่งถือเปนตนทุนท่ีสําคญัท่ีสุดของบริษทัท่ีทําธุรกจิซื้อขายสินคาไดอีกทางหน่ึง อันจะเพ่ิมความสามารถใน

การทํากําไรของหาญฯ ไดอยางยั่งยืน 

ประเภทสินเชื่อวงเงินและอัตราดอกเบี้ย 

 วงเงิน (ลานบาท)  อางอิงอัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) 

ประเภทสินเชื่อ 2560 

 

2559 

 

2560 

 

2559 

เงินเบิกเกินบัญชี 11.00 

 

17.00 

 

MOR 

 

MOR 

 

 

 

 

 

เงินฝากประจํา 

 

เงินฝากประจํา 

เลตเตอร ออฟ เครดิต/ทรัสตรีซีท 160.00  231.00  MLR-1,MMR  MLR-1,MMR 

หนังสือค้ําประกัน 24.47 

 

30.00 

 

1.65 - 2% 

 

2% 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 562.39  363.39     

ตั๋วสัญญาใชเงิน 5.00 

 

15.00 

 

MLR 

 

MLR 

เช็คตางจังหวัดรอเรียกเก็บ - 

 

3.00 

    รวม 762.86 

 

659.39 

    สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา        

(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 3.00 

 

3.00 

 

   

 หาญฯ มีสภาพคลองอยูในระดับสูง เห็นไดจากอัตราสวนสภาพคลองท่ีอยูในระดับ 4.19 เทา และ 4.36 เทา ในป 

2560 และ 2559 ตามลําดับ นอกจากน้ี หาญฯ ยังมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อมากพอเพ่ือใชในการนําเขาสินคา

จากตางประเทศ เงินทุนหมุนเวียนในรูปของวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือตั๋วสัญญาใชเงิน การค้ําประกันทางธุรกิจตาง ๆ และ

การบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังโอกาสในการซื้อธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับระบบ

วิศวกรรมอ่ืนในอนาคต 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 

สกุลเงิน 

ยอดซื้อสินคาป 2560 เจาหน้ีการคา ณ  
31 ธ.ค. 2560 

(เงินตรา ตปท.) 

การปองกันความเส่ียง 

เงินตราตางประเทศ สัดสวนคิดจากมูลคา
การนําเขา 

ทําสัญญาขาย
ลวงหนา 

สัดสวน 

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

 หาญฯ ทําสัญญาซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับทางธนาคาร พิจารณาจากอัตรา

แลกเปล่ียนและระยะเวลาการสงมอบท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเพียงพอตอการจายชําระหน้ี โดยติดตามขาวสารขอมูลและบท

วิเคราะหแนวโนมการเคล่ือนไหวของเงินบาท แตหาญฯไมมีนโยบายเก็งกําไรจากความผันผวนของคาเงิน เน่ืองจากหาญฯ 

ไมใชสถาบันการเงินและไมมีความเชี่ยวชาญทางดานการคาดการณทิศทางการเคล่ือนไหวของคาเงิน อีกท้ัง ตองการลด

ความเส่ียงทางดานอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะมีตอกระแสเงินรับและจายในอนาคตใหอยูในระดับท่ีควบคุมได 

14.2.3 สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทนุหมุนเวียน  

14.2.3.1 กระแสเงินสดจากงบการเงนิของหาญฯ 

  
หนวย : ลานบาท 

รายการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2559 2558 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 107.14 17.49 50.31 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (48.44) 33.58 4.71 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (52.61) (43.39) (52.5) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 6.09 7.68 2.52 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 35.87 28.18 25.66 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 41.96 35.86 28.18 

การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

หาญฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากการดําเนินงานสําหรับป 2560 จํานวน 107.14 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 89.75 

ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559 สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการท่ีมีกาํไรสุทธิสําหรับป 2560 จํานวน 129.68 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 89.15 ลานบาท คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายท่ีเปนคาใชจายท่ีไมเปนตัวเงินจํานวน 

30.93 ลานบาทเพ่ิมขึ้นจากปกอน 23.81 ลานบาท ลูกหน้ีการคามียอดลดลงจํานวน 13.67 ลานบาท เปรียบเทียบจากป

กอนท่ีมียอดลูกหน้ีเพ่ิมขึ้น 18.81 ลานบาท อยางไรก็ตาม การสํารองสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้นมีผลทําใหกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงานลดลงจํานวน 56.60 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 42.03 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน สําหรับป 2560 จํานวน 48.44 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการซื้อท่ีดินเพ่ือ

กอสรางคลังสินคาและอุปกรณ จํานวน 117.26 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 115.63 ลานบาทและเงินสดรับจากการจําหนาย

เงินลงทุนในกองทุนรวมสวนบุคคลและกองทุนรวมตราสารหน้ี จํานวน 68.71 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 67.98 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผล จํานวน 52.61 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 

17.61 ลานบาท 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

หาญฯ มีกระแสแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานป 2559 จํานวน 17.49 ลานบาท ลดลงจํานวน 

32.92 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2558 โดยมีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสิน

ดําเนินงาน 60.05 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอน อยางไรก็ตาม ลูกหน้ีคาขายเงินลงทุนในหลักทรัพยชวงส้ินปจํานวน 2.64 

ลานบาท และลูกหน้ีเงินประกันผลงานและมูลคางานท่ียังถึงกําหนดเรียกเก็บตามสัญญาติดตั้งระบบดับเพลิงเพ่ิมขึ้น

จํานวน 5.90 ลานบาท นอกจากน้ี การจายเงินทดรองจายคาสินคาและเจาหน้ีการคาเพ่ิมขึ้นจํานวน 18.46 ลานบาท ซึ่ง

หาญฯ ไดสวนลดในราคาสินคาในบางกรณีท่ีผูขายเสนอสวนลดเงินสด ซึ่งสงผลใหอัตรากําไรข้ันตนสูงขึ้น  ลวนแลวแตทํา

ใหกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสําหรับป 2559 จํานวน 33.69 เพ่ิมขึ้น 28.98 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 

2558 สวนใหญมาจากเงินสดท่ีหาญฯ ไดรับโอนจากการรับซื้อและโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและ

บริษัทยอย จํานวน 40.17 ลานบาท โดยหาญฯ ออกหุนเพ่ิมทุนใหแทนการชําระราคาดวยเงินสด และไดจายเงินคาซื้อ

อุปกรณและปรับปรุงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ERP จํานวน 7.99 ลานบาท 

กระแสเงินสดท่ีใชไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผลระหวางป 2559 จํานวน 35.00 ลานบาท และ 

ชําระเงินกูยืมธนาคารท่ีหาญฯ รับภาระหน้ีมาจากการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด เน่ืองจากหาญฯ มีสภาพคลองเปน

จํานวนมาก ทําใหไมมีภาระดอกเบ้ียท่ีตองชําระแกธนาคารหรือสถาบันการเงิน สําหรับเงินปนผลท่ีไดรับจากบริษัท คิว ทู เอส 

จํากัดกอนการรับโอนสินทรัพยและหน้ีสิน จํานวน 57.30 ลานบาท ไมไดแสดงเปนเงินสดรับในกิจกรรมลงทุน หรือ รายได

อ่ืนในงบกําไรขาดทุน โดยไดแสดงเปนการลดยอดราคาทุนหุนสามัญท่ีออกใหเพ่ือการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด 

(Consideration Transfer) ท้ังน้ีเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

14.2.3.2 โครงสรางเงินทุนจากงบการเงินของหาญฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558 

 หาญฯ มีหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 – 2560 จํานวน 117.21 ลานบาท  242.21ลานบาท และ 

242.66 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีสวนประกอบของหน้ีสินท่ีสําคัญ ไดแก เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน และหน้ีสิน

หมุนเวียนอ่ืน เปนตน โดยไมมีภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียจาย มีรายละเอียด ดังน้ี 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 หาญฯ มีหน้ีสินรวมเทากับ 242.66 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2559 จํานวน 0.45 ลานบาท 

ซึ่งถือวาเพ่ิมขึ้นอยางไมมีสาระสําคัญ แสดงใหเห็นวา หาญฯ สามารถรักษาโครงสรางเงินทุนไดอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีหน้ีสินรวมเทากับ 242.21 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2558 จํานวน 125.00 

ลานบาท หรือรอยละ 106.65 จากการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย มีผลทําให

หาญฯ รับภาระหน้ีสินอันเกี่ยวกับเงินกูยืมธนาคาร (ชําระคืนท้ังจํานวนทันทีหลังการซื้อและรับโอนกิจการสําเร็จ) เจาหน้ี

การคา ผลประโยชนพนักงานและคาใชจายคางจายอ่ืนๆ  

 ดวยโครงสรางเงินทุนของหาญฯ ท่ีไมไดพ่ึงพาเงินกูยืมจากธนาคารแตอยางใด มีผลทําใหหาญฯ ไมมีดอกเบ้ีย

จาย ทําใหหาญฯ สามารถจายเงินปนผลตอบแทนใหกับผูถือหุนไดอยางสม่ําเสมอ โดยในป 2558 - 2560 จายเงินปนผล

ในอัตรา 0.15 บาท และ 0.10 บาท และ 0.14 บาทตอหุน และมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนในอัตราที่ต่ํามากอยูระหวาง 

0.20-0.26 เทาตลอด 3 ปท่ีผานมา คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ เทากับรอยละ 76.92 รอยละ 81.82 และ

รอยละ 63.64 ตามลําดับ 

สวนท่ี 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ หนา 132 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

-การรับรองความถูกตองของขอมูล- 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

การรับรองความถูกตองของขอมูล  

 บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลระหวางกาลฉบับน้ีแลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ

รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ   

นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองวา 
 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลระหวางกาล ไดแสดงขอมูลอยาง

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว 
 

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี  เ พ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน

สาระสําคัญท้ังของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ

บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561   ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ัง

การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

 ในการน้ีเพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัท

ไดมอบหมายให  นายวิรัฐ  สุขชัย   เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  

นายวิรัฐ  สุขชัย   กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1.   นายวิรัฐ   สุขชัย  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม             

 

2.   นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน              กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   

 

 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ  นายวิรัฐ   สุขชัย           กรรมการผูมีอํานาจลงนาม             

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล  



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม  

และเลขานุการของบริษัท 

-เอกสารแนบ- 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  
 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายถกล นันธิราภากร 

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

72 - ปริญญาเอก  Col. of BAd./ Accounting, MIS, 

Economics, University of Arkansas, USA 

- ปริญญาโท Col. of BAd./MBA, University of 

Louisiana, Monroe, USA 

- ปริญญาตรี Business Administration /BS 

(Finance) West Liberty State University, 

West Virginia 

- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide 

(ACPG) รุนที่ 36 ป 2017 

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

2559 

- หลักสูตร Directors Certification Program 

(DCP) รุนที่ 228 ป 2559 

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 

รุนที่ 3 ป 2559 

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

รุนที่ 8 ป 2548 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุนที่ 8 ป 2547 

 

 

- - 2558 - ปจจุบัน 

 

 

ประธานกรรมการ กรรมการ

อิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 

ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 

ผลิตภัณฑทาํความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ

ดิจิทัล 

2555 - 2558 กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 

ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 

ผลิตภัณฑทาํความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ

ดิจิทัล 

2545 - ปจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ราชธานลีิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) / เชาซ้ือ 

2555 - 2558 

2548 - 2554 

คณบดี คณะบัญชี 

รองอธิการบดีฝาย

บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา 

 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2. นายวิรัฐ สุขชัย 

กรรมการ กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ

กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจระบบ

ดับเพลิง ปรับอากาศและ

สุขาภบิาล) 

(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (E-MBA) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(นิดา) 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การขายและ

การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- หลักสูตร How to Develop a Risk 

Management (HRP) รุนที่ 12 ป 2017 

- หลักสูตร Successful Formulation & 

Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 24 ป 2558 

- หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุนที่ 204  ป 2558 

- หลักสูตร Role of the Chairman Program 

(RCP) รุนที่ 36 ป 2558 

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP)รุนที่ 14 ป 2558 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุนที่ SET ป 2555 

 

 

 

 

 

 

15.00% - 2559 - ปจจุบัน 

 

 

 

ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร

และกรรมการผูจัดการ 

(ธุรกิจระบบดับเพลิงปรับ

อากาศและสุขาภิบาล) 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 

ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 

ผลิตภัณฑทาํความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ

ดิจิทัล 

2544 - 2555 ผูจัดการทั่วไป บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง 

เชา รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง 

2540 - 2543 ผูจัดการขาย 

 

บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด /  

ธุรกิจใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร

สํานักงาน 

   

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3. นายวสันต นันทขวาง 

กรรมการ กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจระบบทํา

ความเย็น) 

(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พ.ย. 2559 

51 - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา     พระนครเหนือ 

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา    พระนครเหนือ 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุนที่ 116 ป 2558 

- หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุนที่ 211 ป 2558 

- หลักสูตร Successful Formulation & 

Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 24  ป 2558 

- หลักสูตร Financial Statements for Directors 

(FSD) รุนที่ 28 ป 2558 

4.87% - 2559 - ปจจุบัน 

 

กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจ

ระบบทําความเย็น) 

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากดั (มหาชน) /

ธุรกิจขายปลกีและสง ผลิตภณัฑวิศวกรรมอาคาร 

ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภณัฑระบบปรับอากาศ 

ผลติภัณฑทาํความเย็น และผลิตภณัฑการพิมพดิจิทัล 

2558 - 2559 

 

กรรมการผูจัดการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ

ปรับอากาศและอุปกรณ 

2557- 2559 

 

กรรมการ 

 

บริษัท  คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ให 

บริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ 

2544 - 2558 

 

ผูจัดการทั่วไป 

 

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ

ปรับอากาศและอุปกรณทาํความเยน็ 

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

และตดิตั้งปรับอากาศและอุปกรณทําความเย็น 

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

บริการซอมเคร่ืองปรับอากาศ 

4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 

กรรมการ กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการผูจัดการ(ธุรกิจระบบ

การพิมพดิจิทัล) 

(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พ.ย. 2559 

50 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ไป 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุนที่ 116  ป 2558 

- หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุนที่ 211 ป 2558 

- หลักสูตร Successful Formulation & 

Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 24  ป 2558 

- หลักสูตร Financial Statements for Directors 

(FSD) รุนที่ 28 ป 2558 

3.59% - 2559 - ปจจุบัน 

 

กรรมการผูจัดการ(ธุรกิจ

ระบบการพิมพดิจิทัล) 

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากดั (มหาชน) /

ธุรกิจขายปลกีและสง ผลิตภณัฑวิศวกรรมอาคาร 

ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภณัฑระบบปรับอากาศ 

ผลติภัณฑทาํความเย็น และผลิตภณัฑการพิมพดิจิทัล 

2557 –2559 

 

กรรมการ 

 

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย

ระบบปรับอากาศและอุปกรณ 

2553 – 2559 

 

กรรมการผูจัดการ 

 

บริษทั  ควิ ทู เอส จํากดั / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ให 

บริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภณัฑและหมึกพิมพ 

2545 - 2553 

 

ผูจัดการขาย 

 

บริษทั  ควิ ทู เอส จํากดั / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ให 

บริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภณัฑและหมึกพิมพ 

2532 - 2545 ผูจัดการขายแผนก

เคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑ 

บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ

งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 

กรรมการ และประธาน

กรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

55 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford  

University, USA 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Successful Formulation & 

Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 24  ป 2558 

- หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุนที่ 211  ป 2558 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุนที่ SET ป 2555 

11.78% - 2559 - ปจจุบัน 

 

กรรมการ และประธาน

กรรมการบริหาร 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 

ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 

ผลิตภัณฑทาํความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ

ดิจิทัล 

2532 - ปจจุบัน 

 

กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด /  

ธุรกิจใหเชาอาคารสํานักงาน 

2536 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มาเธอรแลนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด /

อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน) 

2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาญณรงค โฮลดิ้ง กรุป จํากัด / จําหนาย

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 

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

2549 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บานเนินปาย จํากัด / ที่ดิน 

2555 - 2559 

 

กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 

และติดตั้งระบบดับเพลิง 

2545 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท  คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก 

ใหบริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ 

2532 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย

ระบบปรับอากาศและอุปกรณ 

2544 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง เชา 

รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6. นายเจน ชาญณรงค 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 28 เม.ย. 2560 

51 - Doctoral Philosophy of Mechanical 

Engineering  Minor in Management 

,Massachusetts Institute of   Technology, 

Cambridge 

- Master of Science in Mechanical 

Engineering, Massachusetts Institute of 

Technology, Cambridge 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร  (เกียรตินิยม 

อันดับ 1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร How to Develop a Risk 

Management Plan (HRP) รุนที่ 8 ป 2015 

- หลักสูตร Successful Formulation & 

Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 23 ป 2015 

- หลักสูตร Family Business Sustainability 

(FBS) รุนที่ 1 ป 2014 

- หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุนที ่173 ป 2013 

 

 

 

 

 

11.72% นอง นางสิริมา 

เอ่ียมสกุลรัตน 

2560 – ปจจุบัน กรรมการ และ

กรรมการบริหาร 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 

/ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 

ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 

ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ

ดิจิทัล 

2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหเชา

อาคารสํานกังาน 

2544 – 2557 ผูกอตั้งและประธาน

เจาหนาที่บริหาร 

Siam General Aviation Company Limited 

(SGA) / สายการบิน 

2542 – 2544 กรรมการและผูจัดการทัว่ไป Siam Land Flying Company Limited / สายการบิน 

2541 – 2543 Business Analyst ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / ใหบริการ

ทางการเงิน 

2540 – 2541 ผูชวยผูจัดการทัว่ไป Thai Air Cargo Co., Ltd. / ใหบริการขนสงสินคา 

2531 – 2540 อาจารยพิเศษ คณะ

วิศวกรรมศาสตร เคร่ืองกล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย 

กรรมการ กรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

63 - ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- หลักสูตร Financial Statements for Directors  

(FSD) รุนที่ 28 ป 2558 

- หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุนที่ 205 ป 2558 

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP) รุนที่ 14  ป 2558 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุนที่ SET ป 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.42% - 2555 - ปจจุบัน 

 

 

 

 

2555 - 2560 

 

 

กรรมการ กรรมการบริหาร 

 

 

 

 

กรรมการ กรรมการบริหาร 

และผูชวยกรรมการผูจัดการ

(ดานปฏบิัติการ) 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 

ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 

ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ

ดิจิทัล 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 

และตดิตั้งระบบดับเพลิงบริษัท  

2550 – 2559 

 

กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย

ระบบปรับอากาศและอุปกรณ 

2550 – 2559 

 

กรรมการบริหาร บริษัท  คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก 

ใหบริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและ

หมึกพิมพ 

2552 - 2558 กรรมการ โปรมารค จํากัด / ธุรกิจขายเคร่ืองพิมพ หีบหอ บรรจุ

ภัณฑ และบริการซอมแซมบํารุงรักษา 

2550 - 2555 

 

ผูอํานวยการสายงาน

การเงิน 

 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลกีและสง 

ผลิตภัณฑวศิวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบ

ดับเพลิง 

2547 - 2555 ผูจัดการทั่วไป 

สายการเงินและบริหารทัว่ไป 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ

งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน 

2542 - 2547 ผูจัดการฝายบัญชีและ

การเงิน 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ

งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 

กรรมการ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

 

77 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร  สาขาไฟฟา 

มหาวิทยาลัย Illinois Institue of Technology, USA 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  สาขาไฟฟา 

มหาวิทยาลัย Illinois Institue of Technology, USA 

- หลักสูตร Directors Accreditation Program 

(ACEP) รุนที่ 14 ป 2558 

- หลักสูตร Role of the Chairman Program 

(RCP) รุนที่ 36 ป 2558 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุนที่ 42 ป 2548 

 

0.72% - 2558 - ปจจุบัน 

 

กรรมการ 

 

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากดั (มหาชน) /

ธุรกิจขายปลกีและสง ผลิตภณัฑวิศวกรรมอาคาร 

ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภณัฑระบบปรับอากาศ 

ผลติภัณฑทาํความเย็น และผลิตภณัฑการพิมพดิจิทัล 

2542 - 2560 

 

กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ

งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน 

2545 - 2559 

 

กรรมการ 

 

บริษทั  ควิ ทู เอส จํากดั / ธุรกิจขายสง ขายปลีก 

ใหบริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ  

2542 - 2559 

 

กรรมการ 

 

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย

ระบบปรับอากาศและอุปกรณ 

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

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 

และตดิตั้งระบบดับเพลิง 

2544 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง 

ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง 

     2541 - 2554 กรรมการผูจัดการ บริษัทในเครือ บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด 

     2535 – 2540 กรรมการผูจัดการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด  (มหาชน) 

     2528 – 2534 กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท Carpet International จํากัด (มหาชน) 

     2526 – 2527 รองผูจัดการทั่วไป บริษัท ITT (Thailand) จํากัด 

     2519 – 2525 ผูจัดการโรงงาน บริษัท Carpet International จํากัด (มหาชน) 

     2516 – 2518 ผูจัดการฝายผลิต บริษัท Goodyear (Thailand) จํากัด 

     2509 – 2515 วิศวกรออกแบบโรงไฟฟา บริษัท Pioneer Service & Engineering และบริษัท 

Sarget & Landy, Chicago, Illinois, U.S.A. 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9. นายสุพจน เธียรวุฒิ 

กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พ.ย. 2559 

51 - ปริญญาเอก Electronic Engineering The 

University of Tokyo ญี่ปุน 

- ปริญญาโท Information and Computer Sciences 

Toyohashi University of Technology ญี่ปุน 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management 

Plan (HRP) รุนที่ 12 ป 2017 

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management 

Plan (HRP) รุนที่ 8 ป 2015 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

รุนที่ 195 ป 2557 

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors 

(FND) รุนที่ 20  ป 2548 

- - ปจจุบัน ผูอํานวยการโครงการ CU 

Transformation 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2559 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากดั (มหาชน) /

ธุรกิจขายปลกีและสง ผลิตภณัฑวิศวกรรมอาคาร 

ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภณัฑระบบปรับอากาศ 

ผลติภัณฑทาํความเย็น และผลิตภณัฑการพิมพดิจิทัล 

2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน) 

2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูฟนิกซอินโนเวช่ัน จํากัด 

2559 – 2560 ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2557 – 2560 ผูอํานวยการโครงการรวมมือ

ระหวางคณะวศิวกรรมศาสตร

กับภาคอุตสาหกรรม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

2558 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรรวจสอบ 

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย

ระบบปรับอากาศและอุปกรณ 

2555 - 2557 ผูชวยอธิการบดี  (ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ยุทธศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

2557 - 2557 รองกรรมการผูจัดการสายงาน

กลยุทธองคกร 

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

2550 - 2554 ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

2547 - 2550 ผูอํานวยการสายงานวางแผน

กลยุทธองคกร 

บริษัท ทีทีแอนดที จํากดั (มหาชน) 

2547 - 2550 กรรมการผูจัดการ บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด 

     2547 - 2550 กรรมการ บริษัท ทริปเปล ที โกลบอลเน็ท จํากัด 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส 

กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

55 - ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร University of 

Wisconsin , USA 

- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร University of 

Wisconsin , USA 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุนที่ 102 ป 2556 

- - 2555 - ปจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 

ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 

ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ

ดิจิทัล 

2555 - ปจจุบัน 

 

ประธานหลักสูตร

เศรษฐศาสตรนานาชาต ิ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 

 

2549  - 2552 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 

2546  - 2549 รองคณบดี  

คณะเศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 

 

2542  - 2546 

 

ผอ.ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร 

คณะเศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 

     2535 - 2541 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร บลจ.ภัทรธนกิจ / บริษัทหลักทรัพย 

     2537 - 2538 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

การเงินการคลัง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาผูแทนราษฎร  

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน 

กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

54 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle 

Tenessee State University, USA 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุนที่ SET ป 2555 

- - 

 

2555 - ปจจุบัน 

 

 

 

 

2559 – ปจจุบัน 

2559 – ปจจุบัน 

2557 – ปจจุบัน 

2556 – ปจจุบัน 

2556 – ปจจุบัน 

2552 – ปจจุบัน 

2552 – ปจจุบัน 

2551 – ปจจุบัน 

2540 – ปจจุบัน 

2530 - ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ  

 

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

First Senior Vice 

President 

 

 

 

 

 

 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 

ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 

ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ

ดิจิทัล 

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จํากัด  

บริษัท พีจีเอส เซอรวิส จํากัด 

บริษัท มิตร อินชัวรันซ โบรกเกอร จํากัด  

บริษัท พิพัฒนรุงเรือง จํากัด  

บริษัท แลนดแอนดวิว จํากัด  

บริษัท ยู.ลัคกี้ จํากัด  

บริษัท เค.ที.เอสเตท จํากัด  

บริษัท มารวย ทาวน จํากดั  

บริษัท พิพัฒน พร็อพเพอรตี้ จํากัด  

บมจ.ทิสโก ไฟแนลเชียลกรุป / ธุรกิจหลักทรัพย 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

12. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 

ผูอํานวยการสายงานกํากบัดูแล

กิจการ และเลขานุการบริษัท  

วันที่ไดรับแตงตั้ง 29 ก.พ. 2559 

52 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

- หลักสูตร How to Develop a Risk 

Management (HRP) รุนที่ 8 ป 2558 

- หลักสูตร Company Secretary Program 

(CSP) รุนที่ 72 ป 2559 

- หลักสูตร Company Reporting Program 

(CRP) รุนที่ 16  ป 2559 

- หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) 

รุนที่ 36  ป 2559 

0.15% - 2560 - ปจจุบัน 

 

 

2557 - 2560 

 

 

 

2557 - 2558 

2556 - 2556 

2548 - 2556 

ผูอํานวยการสายงานกํากบั

ดูแลกิจการ และเลขานุการ

บริษัท 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

(ดานกํากบัดูแลกิจการ)  

ผูอํานวยการสายงานบริหาร

ทั่วไป  

ผูจัดการทั่วไป 

หัวหนาวางแผนนโยบาย

และทรัพยากรบคุคล 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 

ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 

ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ

ดิจิทัล 

 

 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ

งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน 

13. นายวิศษิฏ วชิรลาภไพฑูรย 

ผูอํานวยการสายการเงิน 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 16 มี.ค. 2559 

43 - บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

- นิติศาสตรบัณฑิต นิตศิาสตร มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- Graduate Diploma Global 

Entrepreneurships & E-commerce York 

College of Information & Technology, 

Ontario, Canada 

0.03% - 2559 -  ปจจุบัน 

 

 

 

 

2555 – 2559 

 

2542 - 2555 

ผูอํานวยการสายงานการเงิน 

 

 

 

 

เจาหนาที่บริหารสายงาน

บัญชีและการเงิน 

ผูจัดการฝายตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 

(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ

วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดบัเพลิง ผลิตภัณฑ

ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทําความเย็น และ

ผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท สวอท ออดิท จํากัด 

หมายเหตุ : 1/ สัดสวนการถือหุนในบริษัท อางอิงขอมูลการปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 (รายละเอียดตามสวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน) 

 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  
 

2.   รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษทั  

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ

ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน  

 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 

ผูอํานวยการสายงานกํากบัดูแล

กิจการ และเลขานุการบริษัท  

วันที่ไดรับแตงตั้ง 29 ก.พ. 2559 

52 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

- หลักสูตร How to Develop a Risk 

Management (HRP) รุนที่ 8 ป 2558 

- หลักสูตร Company Secretary Program 

(CSP) รุนที่ 72 ป 2559 

- หลักสูตร Company Reporting Program 

(CRP) รุนที่ 16  ป 2559 

- หลักสูตร Effective Minute Taking Plan 

(EMT) รุนที่ 36  ป 2559 

0.15% - 2560 - ปจจุบัน 

 

 

2557 - 2560 

 

 

2557 - 2558 

2556 - 2556 

2548 - 2556 

ผูอํานวยการสายงานกํากบัดูแล

กิจการ และเลขานุการบริษัท 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ (ดาน

กํากับดูแลกิจการ)  

ผูอํานวยการสายงานบริหาร

ทั่วไป  

ผูจัดการทั่วไป 

หัวหนาวางแผนนโยบายและ

ทรัพยากรบุคคล 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 

/ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 

ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 

ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ

ดิจิทัล 

 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ

งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน 

หนาที่ความรบัผดิชอบของเลขานกุารบริษทั 

1) ดูแลและใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกคณะกรรมการและผูบริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ท่ีคณะกรรมการจะตองทราบ  

2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของบริษัท รวมท้ังประสานงานใหมี

การปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมดังกลาว  

3) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก  

3.1)  ทะเบียนกรรมการ 

3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท  

3.3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน 

4) การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารท่ีมีหนาท่ีรายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูท่ีเก่ียวของใหบริษัททราบ)  

5) ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหคณะกรรมการแตงต้ังเลขานุการบริษัทคนใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติ

หนาท่ี และใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหนาท่ีแทนในชวงเวลาดังกลาว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  

3. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบริษัท/หนวยงานที่เกี่ยวของ  

รายช่ือ บริษัท 

บริษัท/หนวยงานที่เกี่ยวของ 

   
บริ

ษ
ัท 

หา
ญ

เอ็
นย

ิเน
ียริ่

ง 
จํา

กัด
 

   
บริ

ษ
ัท 

ชา
ญ

ณ
รง

ค 
โฮ

ลด
ิ้ง 

กรุ
ป 

จํา
กัด

 

   
บริ

ษ
ัท 

บา
นเ

นิน
ปา

ย 
จํา

กัด
 

   
บริ

ษ
ัท 

มา
เธ

อร
แล

นด
 พ

ร็อ
พเ

พ
อร

ตี้ 
จํา

กัด
 

   
บริ

ษ
ัท 

สร
อย

สว
รร

ค 
จํา

กัด
 

   
บริ

ษ
ัท 

รา
ชธ

าน
ีลสิ

ซิ่ง
 จํ

าก
ัด 

(ม
หา

ชน
) 

   
จุฬ

าล
งก

รณ
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

   
บริ

ษ
ัท 

บล
ูฟน

ิกซ
อิน

โน
เว

ชั่น
 จํ

าก
ัด 

   
บริ

ษ
ัท 

เอ
ทีพี

 3
0 

จํา
กัด

 (ม
หา

ชน
) 

   บ
ริษ

ัท 
ทิส

โก
 ไฟ

แน
ลเ

ชีย
ลก

รุป
 จํ

าก
ัด 

(ม
หา

ชน
) 

   
บริ

ษ
ัท 

พิพั
ฒ

น 
พร็

อพ
เพ

อร
ตี้ 

จํา
กัด

 

  บ
ริษ

ัท 
มา

รว
ย 

ทา
วน

 จํ
าก

ัด 

   
บริ

ษ
ัท 

เค
.ท

ี.เอ
สเ

ตท
 จํ

าก
ัด 

   
บริ

ษ
ัท 

ยู.
ลัค

กี้ 
จํา

กัด
 

   
บริ

ษ
ัท 

แล
นด

แอ
นด

วิว
 จํ

าก
ัด 

   
บริ

ษ
ัท 

พิพั
ฒ

นรุ
งเ

รือ
ง 

จํา
กัด

 

   
บริ

ษ
ัท 

มิต
ร 

อิน
ชัว

รัน
ซ 

โบ
รก

เก
อร

 จํ
าก

ัด 

   
บริ

ษ
ัท 

พีจี
เอ

ส 
เซ

อร
วิส

 จํ
าก

ัด 

   
 บ

ริษ
ัท 

รัก
ษ

าค
วา

มป
ลอ

ดภ
ัย 

พีจี
เอ

ส 
จํา

กัด
 

1. นายถกล  นันธิราภากร X , /      /              

2. นายวิรัฐ  สุขชัย / , // , ///                    

3. นายวสันต  นันทขวาง /, //, ///                    

4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร /, //, ///                    

5. นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน / , // / / / / /               

6. นายเจน ชาญณรงค / , // /     

 

             

7. นางวลีรัตน  เช้ือบุญชัย / , //      

 

             

8. นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย /                    

9. นายสุพจน เธียรวุฒิ /       /// / /           

10. นายโสตถิธร  มัลลิกะมาส /       ///             

11. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน /          /// / / / / / / / / / 

12. นางวรินกาญจน  ธีระอัมรานนท //, ///                    

13. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย // , ///                    

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

- เอกสารแนบ 1 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทยอย 

-เอกสารแนบ- 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย  

- ไมมีบริษัทยอย  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - เอกสารแนบ 2 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกีย่วกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน 

และหัวหนางานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 

-เอกสารแนบ- 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน 

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

ภายในของบริษัท  

ช่ือ-นามสกุล /  

วันท่ีไดรับการแตงตั้ง /  

ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นางสาวชลฎา ธีระพัฒนานนท 

 วันที่ไดรับแตงตั้ง  

 2 ธันวาคม 2559 

 Senior Internal Audit Manager  

48 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บัญชีมหาบณัฑิต 

สาขาการบัญชีการเงิน   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ดานการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต 

สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย เลข

ทะเบียน 4994 

 

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / 

ประกาศนียบัตร 

 โครงการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตรดานการ

ตรวจสอบภายใน รุนที่ 3 

 หลักสูตร COSO 2013 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบ

สารสนเทศ รุนที่ 2/59 

 

-ไมมี- -ไมมี- 2553 - ปจจุบัน 

 

2548 – 2553 

 

2540 - 2548 

 

 

 

 

2534 - 2539 

Senior Manager 

 

Manager 

 

Accounting and 

Finance Department 

Manager 

 

 

Audit Manager 

- Ultima Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจ 

ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 

- Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos 

 Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษา  

- Sensient Technologies (Thailand) 

Ltd. / ธุรกิจนําเขา สงออก และขาย 

เคมีภัณฑ เคร่ืองหอม สี เคร่ืองปรุงรส  

ที่ใชในการผลิตอาหาร เคร่ืองสําอาง  

ยา และใหบริการดานเทคนิค 

- Amex Team Advertising Group / 

ใหบริการเกี่ยวกับงานโฆษณา 

- Gilberte Reed Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษา 

- Ernst & Young Office Limited / 

ธุรกิจตรวจสอบบัญชี 

 

 

 

 

 

 

- เอกสารแนบ 3 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)  

ช่ือ-นามสกุล /  

วันท่ีไดรับการแตงตั้ง /  

ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2. นางสาวสุวิมล เที่ยงแท 

 วันที่ไดรับแตงตั้ง  

2 ธันวาคม 2559 

 Senior Internal Audit Manager  

48 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บัญชีมหาบณัฑิต   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย    

เลขทะเบยีน 7069 

 

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / 

ประกาศนียบัตร 

 หลักสูตร COSO 2013 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบ

สารสนเทศ รุนที่ 2/59 

 หลักสูตรทีป่รึกษาทางการเงิน : สมาคมบริษัท

หลักทรัพยไทย 

-ไมมี- -ไมมี- 2553 - ปจจุบัน 

 

2543 - 2553 

2534 - 2542 

 

 

Senior Manager 

 

Partner 

Assistant Accounting 

Supervisor 

 

- Ultima Advisory Co., Ltd. /  

ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 

- บริษัท สวอท แอดไวเซอร่ี เซอรวิส จํากัด / 

ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและวางระบบบญัชี  

- บริษัท 41ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) /จํากัด41 

/ ธุรกิจผลิตและจําหนายส ี

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

- ไมม ี- 

 

- เอกสารแนบ 3 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกีย่วกับรายการประเมนิราคาทรพัยสิน 

-เอกสารแนบ- 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน  

- ในป 2560 บริษัทไมมีรายการประเมินราคาทรัพยสิน  

- เอกสารแนบ 4 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

-เอกสารแนบ- 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน ทานผูถือหุน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  ประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน 

ดังน้ี 

1. ดร.ถกล นันธิราภากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ใหมีการ

รายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ  มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม

และมีประสิทธิผล  มีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง ครบถวน และมีการปฏิบัติงานอยาง

เปนอิสระ   โดยมี นายวิศิษฏ  วชิรลาภไพฑูรย  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ปฏิบัติหนาท่ีภายใตขอบเขต

หนาท่ี และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

 สําหรับในป  2560  คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 4 คร้ัง  ซึ่งกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทาน

ไดเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน  และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม หารือ แลกเปล่ียนขอคิดเห็นกับ

ผูบริหาร  ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ  โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจําป  คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจําป 2560 ท่ีตรวจสอบโดย 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูบริหารและผูสอบบัญชีในเร่ือง

ความถูกตอง  ครบถวน  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการปฏิบัติตามขอกําหนด

ของสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อยางถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ  รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือได 

เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ   

2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบ

ทานระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล โดยไดรับรายงานจากผลการ

ตรวจสอบทุกไตรมาสท่ีจัดทําโดยผูตรวจสอบภายใน จาก บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอร่ี จํากัด  เพ่ือประเมิน

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีจะสงเสริมใหบรรลุวัตถุประสงค ท้ังในดานประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

นโยบายบริษัทฯ 

3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน รวมถึงการเปดเผยขอมูลรายการดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการดงักลาวเปนรายการท่ีสมเหตุสมผล และเปน

ประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวนและ

เพียงพอ  เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

 - เอกสารแนบ 5 - 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560) 

4. การสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติ

ตามขอกําหนดของบริษัทฯ และขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไวกับบุคคลภายนอก  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ไมพบประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญในเร่ืองการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

5. การพิจารณาคัดเลือก  เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561  เพ่ือ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ใหขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2561  ซึ่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของ

คาตอบแทนแลว  เห็นควรเสนอแตงตั้ง นายพีระเดช พงษเสถียรศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 

4752, นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699, นางสาวสุลลิต อาดสวาง 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7517, นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 6838, นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา ในรอบป 2560  บริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลกิจการและมีการควบคุม

ภายในท่ีเหมาะสม  การจัดทํารายงานทางการเงินแสดงขอเท็จจริงในสวนท่ีเปนสาระสําคัญครบถวน  ถูกตองตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  และการเปดเผยขอมูลเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ  มีการบริหารความเส่ียงท่ีอยู

ในระดับท่ียอมรับได  และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอกําหนดและขอผูกพันตางๆ และมีการเปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน

อยางถูกตอง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานท่ีสอดคลองและอยู

ภายใตระบบการกํากับดแูลกิจการท่ีดี   ไมพบรายการผิดพลาดท่ีมีสาระสําคัญท่ีจะกระทบฐานะการเงินของบริษัทฯ    มีการ

พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเน่ือง  ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานท่ีเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 

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

 ( ดร.ถกล       นันธิราภากร ) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 - เอกสารแนบ 5 - 


