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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
วิสัยทัศน
เปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น
และระบบพิมพดิจิทัลในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน
พันธกิจ
 สรางความพึงพอใจใหลูกคาดวยสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีนําหนา และการจัดการธุรกิจที่
เปนเลิศ
 เชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค า และศั ก ยภาพของพนั ก งาน และมุ ง มั่ น ที่ จ ะสร า งบรรยากาศการทํ า งานที่ มี ค วามสุ ข
กระตือรือลน มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหแกทีมงานที่มีความสามารถรอบรู บน
หลักการของความถูกตองเที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ
 สรางผลตอบแทนที่ดีตอผูถือหุน และขยายธุรกิจใหเติบโตตอเนื่องอยางยั่งยืน
 สรางคุณคาระยะยาว และเสริมคุณภาพชีวิตใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ภายใตการบริหารจัดการอยาง
สุขุมรอบคอบ และบรรษัทภิบาลที่ดี
คานิยมองคกร

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
 มุงเนนการบริหารงานโดยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาหลักอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
 เพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคาและเพิ่มจํานวนผลิตภัณฑในผลิตภัณฑระบบวิศวกรรมความปลอดภัย
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 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่จะขับเคลื่อนบริษัทไปสูความสําเร็จ
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)) ซึ่งเริ่มตนจาก
การเปนสวนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด ตอมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสรางการบริหารงานแบบครอบครัว
สูการบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท ไฟรวิคเตอร
จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยกลุมนามสกุลชาญณรงค1 และคุณวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเปนอดีตผูบริหารเดิม
ของ บ.หาญฯ ในสายงานขายวาลวและอุปกรณดับเพลิง บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑ
วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และใหบริการติดตั้งระบบดับเพลิง
งานโครงการ ตอมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2546, 24 กรกฎาคม 2549 และ10 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเปน 3 ลานบาท , 4 ลานบาท และ 65 ลานบาทตามลําดับ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ในป 2546 บริษัทฯ ไดเริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มแผนกงานขายโครงการ ซึ่งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และ
ติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบดับเพลิงดวยน้ํา ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ
ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญ มุงเนนการรับงานโครงการ
ที่มีขนาดไมใหญมากนัก เชน โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในป 2548 เพิ่มผลิตภัณฑระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวย
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และ FM2002 ในป 2550 บริษัทฯ ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Outstanding Distributor
Award จาก NIBCO Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และในป 2552 บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก
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กลุมนามสกุลชาญณรงค ประกอบดวย นางประยูรศรี ชาญณรงค นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน และนายเจน ชาญณรงค
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เปนระบบดับเพลิงดวยสารสะอาด ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใชสารเคมีชนิดที่ไมทําความเสียหายตอ
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

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

ป 2557

- บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Balancing and Control วาลว ของ
OVENTROP ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
- วันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัท ไดมีมติใหบริษัทเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 65 ลานบาท เปน 130 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 6,500,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม
ในราคามูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปรสภาพ
จากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ลานบาท เปน 175 ลานบาท
โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 45,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหแกประชาชน
เปนครั้งแรก (IPO) พรอมกับการนําหุนของบริษัทเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย mai
- วัน ที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริ ษั ท ได จ ดทะเบี ย นแปรสภาพเป น บริ ษัท มหาชนจํ า กั ด โดยใช ชื่ อ ว า
“บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)”
- วันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
ที่ตราไวของบริษัท จากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทจะมีจํานวนหุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
จาก 175,000,000 หุ น เปน 350,000,000 หุน และอนุ มัติก ารเสนอขายหุ น ที่อ อกใหม ทั้ง หมดของ
บริษัทใหแกประชาชนเปนครั้งแรก ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว เพิ่มขึ้นจากจํานวน
45,000,000 หุน เปน 90,000,000 หุน โดยบริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวตอ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557
- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ(mai)
และเริ่มทําการซื้อขายโดยมีหุนจดทะเบียนจํานวน 350,000,000 หุน

ป 2558

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

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หนา 4

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

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

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

ป 2560

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

(Collective

- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ไดการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก SGS
- บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงสําหรับหองครัว Wet
Chemical System ของ Lehavot ประเทศอิสราเอล
- บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑคอนเดนเซอรแบบไอระเหย ของ EVAPCO
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑอุปกรณในระบบทําความเย็น และชุดคอน
เดนซิ่งยูนิต ของ DANFOSS ประเทศเดนมารก

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หนา 5

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

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสรางรายได
ภายหลังการรับโอนกิจการ

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบ
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น และการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบการพิมพดิจิทัล
โดยมีสินคาหลากหลายมากกวา 13,000 รายการ ภายใตตราสินคาที่มีชื่อเสียงมากกวา 60 ตราสินคา ซึ่งในจํานวนนี้ เปน
ตราสินคาที่บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย 45 ตราสินคา และเปนตราสินคาที่บริษัทเปนเจาของเองอีก 6
ตราสินคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปนผูใหบริการติดตั้งงานโครงการระบบตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire
Protection System) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดย
ทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญของบริษัทฯ
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ สําหรับป 2558 - 2560 มีรายละเอียดดังนี้
ป 25601)
ลานบาท รอยละ

ประเภทรายได

ป 2559
ลานบาท
รอยละ

ป 2558
ลานบาท
รอยละ

รายไดจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และ

579.54

44.56

546.09

82.40

525.96

90.23

86.18

6.63

48.53

7.32

41.58

7.13

312.51

24.03

23.97

3.62

-

-

4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล

307.74

23.66

26.93

4.06

-

-

รวมรายไดจากการขายและบริการ

1,285.97

98.88

645.52

97.40

567.54

97.36

รายไดอื่น 2)

14.73

1.12

17.20

2.60

15.41

2.64

รายไดรวม

1,300.70

100.00

662.72

100.00

582.95

100.00

งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
2. ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และ
ระบบสุขาภิบาล
3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
)

หมายเหตุ:

1)
2)

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

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 6

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

2.2

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

2.2.1

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ แบงออกเปน 4 ผลิตภัณฑ ไดแก
1) ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงเปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปองกัน เตือนภัย และเพื่อควบคุมเพลิงและควันไฟ
ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงที่บริษัทฯ จัดจําหนายประกอบดวย วาลวและขอตอ ซึ่งเปนอุปกรณที่ใชติดตั้งในระบบปองกัน
อัคคีภัย โดยวาลวชวยในการเปดหรือปดน้ําของระบบดับเพลิงที่ติดตั้งอยูกับทอน้ําของระบบดังกลาว เชน วาลวควบคุม
การไหลของน้ําในระบบ วาลวเปดปดน้ําเมื่อตองการซอมบํารุงรักษาระบบ วาลวปองกันน้ํายอนไหลกลับ เปนตน สําหรับ
อุปกรณดับเพลิง เปนอุปกรณที่เปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมที่ใชงานคูกับอุปกรณหลักในระบบดับเพลิง เพื่อใหระบบ
ดับเพลิงใชงานไดอยางสมบูรณ และรวมถึงอุปกรณตางๆ ที่ชวยในการปองกันเพลิงไหม เชน ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง
สายฉีดน้ําดับเพลิง เครือ่ งดับเพลิง เปนตน
นอกจากนี้บริษัทฯ ใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญ
ติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาที่จําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตาม
มาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแลว
2) ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 7

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

ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ เปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปรับทั้งอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากาศใหอยู
ในอุณหภูมิ และ/คุณภาพที่เหมาะสม โดยทั่วไประบบปรับอากาศสามารถปรับอุณหภูมิไดตั้งแต 22°C ถึง 25°C ในขณะที่
ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลเปนอุปกรณในระบบอาคารไดแก ระบบประปา ระบบทอระบายน้ําทิ้ง และระบบทอระบาย
อากาศ เปนตน บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ไดแก วาลว ซึ่งเปนอุปกรณที่ชวย
ในการเปดหรือปดของเหลวและความดันของระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลที่ติดตั้งอยูกับทอของระบบดังกลาว
นอกจากนี้ ในระบบสุขาภิบาล และปรับอากาศ ยังมีอุปกรณที่เปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมที่สําคัญ ไดแก ทอทองแดง
ขอตอ และสวิตช (Flow Switch) เปนตน
3) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น

ผลิตภัณฑระบบทําความเย็นเปนอุปกรณในระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาเพื่อทําการแชแข็งหรือลดอุณหภูมิ
ของสินคาซึ่งตองการการควบคุมอุณหภูมิที่คงที่ โดยทั่วไประบบทําความเย็นสามารถลดอุณหภูมิไดตั้งแต -30°C ถึง +25°C
บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบทําความเย็นอยางครบวงจร รายละเอียดปรากฎตามแผนภาพวงจรระบบทําความเย็น ซึ่ง
ประกอบดวย คอยลรอน (Condenser) คอยลเย็น (Evaporator) อุปกรณควบคุมการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ (DOD) เปนตน และ
ในระบบทําความเย็นยังมีวาลวซึ่งเปนอุปกรณท่ีสําคัญ ที่ชวยในการเปดหรือปดของเหลวและความดันของระบบทําความเย็น
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Units) โดยการประกอบรวมอุปกรณและหลักการระบบ
ทําความเย็นตางๆเปนหนวยผลิตภัณฑหนึ่ง ซึ่งสามารถใชติดตั้งระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาไดทันที
คอยลเย็น (Evaporation)

เกจวัดความดัน
และเทอรโมมิเตอร

คอยลรอน
(Condensing unit)

วาลว

คอมเพรสเซอร
(Compressor)

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

อุปกรณแยกน้ํามันหลอลื่น

หนา 8

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

4) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล

4.1) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเครื่องพิมพวันที่ผลิต/หมดอายุ ล็อตนัมเบอร ประกอบดวย เครื่องพิมพ
ข อ ความบนบรรจุ ภั ณ ฑ เครื่ อ งป อ นชิ้ น งาน อุ ป กรณ ก ารพิ ม พ และวั ส ดุ สิ้ น เปลื อ งประเภทต า งๆ เป น ต น
เครื่องพิมพที่บริษัทจัดจําหนายเปนเครื่องพิมพที่ใชเพื่อการพิมพรหัส (Coding) ไดแก วันที่ผลิต วันหมดอายุและ
ขอความตางบนบรรจุภัณฑ อาทิเชน ล็อตนัมเบอร เปนตน และยังสามารถพิมพภาพกราฟค Barcode, 2D Code,
QR Code พิมพเลขรหัสชิงโชค ไดดวย พื้นผิวที่พิมพไดมีดังนี้ บรรจุภัณฑที่เปนขวดพลาสติก ขวดแกว กระปอง
โลหะ อลูมิเนียม กลองกระดาษ กระดาษผิวมัน ซองพลาสติก ฟอยลอลูมิเนียม ถวยพลาสติกและอื่นๆ ดวย
เทคโนโลยีหลายชนิดเชน ชนิดเลเซอรไมใชหมึก ชนิดพิมพดวยหมึกโดยไมสัมผัสพื้นผิว ชนิดพิมพผานริบบอน
หมึก ชนิดตลับหมึก เปนตน
4.2) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเครื่องพิมพ 3 มิติ จัดจําหนาย และใหบริการพิมพ สําหรับสรางชิ้นงานจาก
ไฟลดิจิทัล การออกแบบบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ สําหรับหลายกลุมอุตสาหกรรมเชน ทันตกรรม อุปกรณชวยฟง
จิวเวลลี่ ยานยนต ฯลฯ และยังไดเพิ่มบริการใหมสําหรับอุตสาหกรรมการแพทยในยุค 4.0 คือ การใหบริการ
ปรับเปลี่ยนไฟลจากเครื่องสแกนชนิด MRI/CT Scan เปนไฟล 3D PDF วัตถุประสงคเพื่อแสดงเปนภาพ
คุณภาพสูง บงชี้บริเวณที่ปกติ หรือผิดปกติไดชัดเจน และยังรวมถึงการพิมพโมเดลอวัยวะจากไฟล MRI/CT
Scan ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห การวิจัยและพัฒนาทางการแพทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
4.3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเครื่องพิมพลาเบลสติคเกอรระบบ Digital UV Inkjet จัดจําหนายเครื่องพิมพ
ลาเบลสติคเกอรระบบ UV Digital Inkjet ซึ่งสามารถพิมพลาเบลสติคเกอรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูง
คมชัดสวยงาม สีสันสดใส ที่ความเร็วสูง และชวยลดตนทุนใหกับโรงงานผูผลิตลาเบลสติคเกอร
4.4) การใหบริการหลังการขาย สินคาทุกกลุมที่จําหนายครอบคลุมรวมถึงการใหคําปรึกษาแนะนําการเลือกสเปคใหตรง
ตามความตองการ การติดตั้งเครื่อง การฝกอบรม การบริการ และการบํารุงรักษาเครื่อง การรับประกัน เปนตน
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รายละเอียดกลุมผลิตภัณฑและบริการ ปรากฎดังนี้
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
1.1 วาลวระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) ใชสําหรับติดตั้งในระบบปองกันอัคคีภัย โดยเปนวาลวที่ไดรับ
การรับรองใหใชสําหรับระบบปองกันอัคคีภัยเทานั้น และไดรับการรับรองมาตรฐานจาก UL/FM มีคุณสมบัติ
สามารถทนแรงดันขณะใชงาน (working pressure) ไดไมนอยกวา 175 psi (pound per square inch หรือแรง
ปอนดตอตารางนิ้ว) ประกอบดวย วาลวประเภทตางๆ ตัวอยางเชน
วาลวประตูน้ํา (OS&Y Gate Valve)

วาลวกันกลับ (Check

วาลวปกผีเสื้อ (Butterfly Valve)

บอลวาลว (Ball Valve)

โกลบวาลว (Globe Valve)

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

Fitting

1.1.2) ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler) ใชในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อปองกันทรัพยสิน และชีวิตอัน
อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย มีคุณสมบัติดับเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยไมตองมีคนควบคุม สามารถควบคุมเพลิงไหมที่
เกิดขึ้นไดทันทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทําใหเพลิงไหมหยุดการขยายตัวลุกลาม มีควันไฟนอยลง และเกิดใน
พื้นที่จํากัด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะทําใหคนในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการอพยพหนีไฟ
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1.1.3) ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณภายใน

• ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เปนตูสงน้ําดับเพลิง มี
ลักษณะเปนตูสีแดง ดานหนาเปนกระจก ที่สามารถเปด หรือทุบใหแตก
เพื่อนําอุปกรณชวยเหลือออกมาไดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

• วาลวสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Valve) เปนวาลวจายน้ําออกจาก
ระบบทอสูภายนอก

• ชุดสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Station) ไดแก
สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบผาใบ
(Fire Hose Rack)

สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบมวน
(Fire Hose Reel)

ใชสําหรับดับเชื้อเพลิงประเภทที่เปนสารประกอบของธาตุค ารบ อน เชน ไม กระดาษ ผา ขยะ เปน
ตน มีคุณ สมบัติดับเพลิง โดยอาศัยมานของความเย็นเขาไปดึงเอาความรอนออกจากวัสดุเชื้อเพลิง
จนกระทั่งถึงจุดที่ไมสามารถติดไฟได
ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคา “Spark” (สปารค) สําหรับผลิตภัณฑชุดสายฉีดน้ําดับเพลิง

• หัวรับน้ําดับเพลิง (Fire Department Connection) เปนอุปกรณรับน้ํา

จากภายนอกอาคาร หรือรถดับเพลิง เพื่อจายเขาไป ในระบบดับเพลิง
ภายในอาคาร

• เครื่องดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เปนเครื่องดับเพลิงใชติดตั้ง

ไว ภ ายในอาคารหรื อ นอกอาคาร ควบคู กั บ ระบบดั บ เพลิ ง อื่ น ๆ มี
คุณสมบัติ ใชดับเพลิงเบื้องตนในขณะเพลิงเริ่ม ลุกไหม แบงเปนประเภท
หลั ก ๆ ได 6 แบบ (ตามประเภทของสารที่ บ รรจุ ใ นเครื่ อ งดั บ เพลิ ง )
ประกอบดวย
(1) ผงเคมีแหง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง
ประกอบดวยผงเคมีหลายชนิดซึ่งถูกอัดดวยแรงดันเขาไป สามารถ
ดับเพลิงประเภท A B C หรืออาจดับเพลิงประเภท D ไดหากบรรจุผง
เคมีพิเศษ ราคาถูก หาซื้องาย ใชสําหรับพื้นที่ทั่วไป เชน สํานักงาน
บานพักอาศัย
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(2) ก าซคาร บอนไดออกไซด (CO2 ) บรรจุ ในถั งสี แดง ปลายสายฉี ดมี
ลักษณะเปนกรวย กาซที่ฉีดออกมาเปนไอเย็นจัด คลายน้ําแข็งแหง ลด
ความรอนของไฟได ไมท้ิงคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท B C
เหมาะสํ า หรั บ การใช ง านในห อ งเครื่ อ งจั ก ร สายการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมตางๆ หองเครื่องไฟฟา เปนตน
(3) น้ํา (Water) บรรจุในถังแสตนเลส สามารถดับเพลิง ประเภท A
เหมาะสําหรับการดับเพลิงกลางแจงที่ไมมีสื่อ นําไฟฟา
(4) โฟม (Foam) บรรจุในถังสแตนเลส เมื่อฉีดออกมาจะเปนฟองโฟมค
ลุมผิวเชื้อเพลิงที่ลุกไหม จึงสามารถดับเพลิงไดประเภท A B ได แต
ไม ส ามารถนํ า ไปดั บ เพลิ ง ประเภท C ได เ พราะเป น สื่ อ นํ า
ไฟฟา เหมาะสําหรับดับเพลิง ในภาคอุตสาหกรรม หรือดับเชื้อเพลิง
ประเภททินเนอร และสารระเหยติดไฟ
(5) เคมีเปยก สําหรับหองครัว (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุในถังแส
ตนเลส สามารถดั บ เพลิ ง ประเภท K เหมาะกั บ ใช ในห อ งครั ว
เนื่องจากสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันทอดได
(6) ฮาโลตรอน (Halotron-1) บรรจุในถังสีแดง หรือ สีเขียว ภายในบรรจุ
สารสะอาด หรือฮาโลตรอนวัน เมื่อฉีดแลวจะระเหยไปเอง ไมทิ้งคราบ
สกปรก สามารถดับเพลิงประเภท A B C เหมาะสําหรับการใชงานใน
หองคอมพิวเตอร คลีนรูม หองไฟฟา หองเก็บอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ บริษัทเปนเจาของ ตราสินคาเครื่องดับเพลิง “Guardian” (การเดียน) สําหรับผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิง
1.1.4) สวิตชแจงสัญญาณ (Switch)
•

อุปกรณตรวจจับการไหลในเสนทอ (Flow Switch) เปนอุปกรณที่อยูในระบบ
ดั บ เพลิ ง แบบท อ เป ยก ทํ าหน า ที่ ส ง สั ญ ญาณมายั ง แผงควบคุ ม ระบบ
สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ในกรณีที่อุปกรณตรวจพบวามีการไหลในเสนทอ
อันเกิดจากหัวกระจายน้ําดับเพลิงทํางาน หรือมีการใชสายฉีดน้ําดับเพลิง

•

สวิตซตรวจจับความดัน (Pressure Switch) ใชตรวจจับความดันในระบบ
ทอน้ําดับเพลิง ในกรณีที่ความดันเปลี่ยนแปลง เพื่อสงสัญญาณแจงไปที่
หองควบคุม

•

ระฆังน้ํา (Alarm Gong) ใชสําหรับแจงเตือนภัยดวยเสียงเมื่อเกิดเพลิงไหม
มีคุณสมบัติสงเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม โดยใชการไหลของน้ําเปน
ตัวขับเคลื่อนกลไก

1.1.5) ปมสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) ใชสูบน้ําเพื่อดับเพลิง
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งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
บริษัทฯ มีบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire
Protection System) ระบบปมดับเพลิง ระบบทอน้ําดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซ FM200,NOVEC
1230,CO2,Inert Gas และระบบสัญญาณเตือนภัย (GAS Fire Suppression and Fire Alarm Systems) สําหรับ
งานโครงการ ทั้งในอาคารและโรงงานตางๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมปโตรเคมีและโรงไฟฟา ที่มีแนวโนมความ
ตองการติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ตองมีการปรับปรุง ให
มีระบบปองกันอัคคีภัยที่ไดมาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนํา
สินคาที่จําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และการ
ทดสอบหลังติดตั้งระบบแลว รวมถึงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซึ่งในการติดตั้งระบบดับเพลิง จะมีการใช
วาลวและอุปกรณระดับเพลิง (สินคาตามขอ 1) รวมกับอุปกรณที่เกี่ยวของในระบบดับเพลิงตางๆ โดยรายละเอียด
งานโครงการในระบบดับเพลิง ปรากฎดังนี้
1. ระบบโฟมดับเพลิง เปนระบบที่มีการผสมระหวางน้ําและน้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate) เพื่อ
ดับเพลิง โดยใชหลักการสรางฟองโฟม หรือสรางผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพื่อกั้นออกซิเจนจากเชื้อเพลิง
โดยระบบโฟมดับเพลิงมีอุปกรณสําคัญ ไดแก
- ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบถุง (Bladder Tank) ใชบรรจุโฟมดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันได

- น้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate)
a) Aqueous Film Forming Foam น้ํายาโฟมที่ใชสําหรับดับไฟที่เกิดจากสารไฮโดรคารบอน
(Hydrocarbon) เชน น้ํามันดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน ไมเหมาะกับการดับไฟที่เกิด
จากสาร Polar Solvent (สารละลายที่มีน้ําเปนตัวทําละลาย) เชน ทินเนอร แอลกอฮอล
b) Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam น้ํายาโฟมที่ใชสําหรับดับไฟที่เกิดจากสาร
ไฮโดรคารบอน และสาร Polar Solvent
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- อุปกรณผสมโฟมกับน้ํา และ อุปกรณฉีดโฟม

อุปกรณผสมโฟมกับน้ํา

อุปกรณฉีดโฟม

2. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยแกส ชนิดระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซ เปนระบบดับเพลิงที่สารดับเพลิง
ไมนําไฟฟา ไมทิ้งสงตกคางและไมทําความเสียหายตออุปกรณตางๆ หลังจากการฉีดสารเพื่อดับเพลิง เหมาะ
สําหรับดับเพลิง เชื้อเพลิงประเภท Class A,B,C โดยเฉพาะหองไฟฟา/อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ชนิดกาซคารบอนไดออกไซด (CO 2 )

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ชนิดกาซไนโตรเจน (N 2 )

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230
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3. ระบบแจงเหตุเพลิงไหมสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm System) เปนระบบแจงเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหม เพื่อการอพยพและเพื่อดําเนินการดับไฟ ชวยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
อุปกรณหลักในระบบประกอบดวย ตูควบคุม (Control Panel),อุปกรณตรวจจับ (Detectors), สัญญาณแจง
เหตุดวยเสียงหรือแสง, อุปกรณแจงเหตุดวยมือ (Manual switch)

4. ระบบกลองตรวจจับควันไฟและเปลวไฟ (Video Fire Detection System - VFDS) เปนอุปกรณตรวจจับ
(Detectors) ประเภทหนึ่ง ซึ่งใชหลักการวิเคราะหจากภาพ วามีเหตุเกิดควันไฟหรือเปลวไฟในบริเวณที่มีการ
ตรวจจับหรือไม โดยอุปกรณนี้จะตอเขากับ ตูควบคุมของอาคาร หากมีเหตุเกิดควันไฟหรือเปลวไฟ อุปกรณจะ
สงสัญญานไปที่ตูควบคุม เพื่อสงสัญญานแจงเหตุ
อุปกรณหลักในระบบประกอบดวย กลอง (Camera), VFDS Sever, อุปกรณสงสัญญาน Alarm box, จอ Monitor

ทั้งนี้ ในการดําเนินงานโครงการตางๆ บริษัทฯ อาจทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพื่อปกปองความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบงาน โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแตละงานเปนคราวๆ ไป เชน การทําประกัน
ความเสียหายของสินคา/ทรัพยสินของผูวาจางในกรณีการติดตั้งระบบดับเพลิงในพื้นที่ที่มีการใชงาน อาทิ คลังสินคา
ที่มีสินคาเก็บอยู เปนตน รวมถึงบริษัทฯ ไดเพิ่มการคุมครองถึงความบาดเจ็บทางรางกายตอลูกจางหรือตัวแทนของ
ผูวาจาง บริษัทฯ ใหบริการตามระยะเวลาที่กําหนด (Regular Service) โดยการเขาตรวจเช็คอุปกรณที่จําหนาย
เมื่อครบตามกําหนด กรณีที่สินคาหรืออุปกรณนั้นที่ยังอยูในระยะประกัน หรืออยูในสัญญาบริการ ทั้งนี้ ในกรณี
สินคาที่จําหนายใหลูกคามีปญหา บริษัทฯ จะติดตอประสานงานกับผูจําหนายสินคาในตางประเทศ พิจารณาสาเหตุ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมกัน เพื่อเจรจาเคลมประกันสินคาตามขอตกลงการรับประกันสินคา กลาวคือ มีระยะเวลา
ประกันสินคาประมาณ 1-2 ป นับแตวันที่สินคาออกจากทาเรือของประเทศผูจําหนายสินคานั้นๆ
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2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
2.1 คอมเพรสเซอร (Compressor) ใชสําหรับอัดสารทําความเย็น (น้ํายาทําความเย็น) ในสถานะที่เปนไอ โดย
สร า งแรงดั น ส ง ไปตามท อ น้ํ า ยาที่ เ ป น ท อ ทองแดง ไปยั ง คอยล เ ย็ น คอยล ร อ น เอ็ ก แปนชั่ น วาล ว โดยมี
คอมเพรสเซอรเปนสวนประกอบหนึ่งในชุดคอนเด็นซิ่งยูนิต (Condensing Unit)

2.2 คอยลรอน (Condenser) เปนอุปกรณควบแนนสารทําความเย็นที่มีความดันสูง และเปลี่ยนสถานะน้ํายาจาก
ไอใหกลายเปนของเหลว โดยการระบายความรอนออกจากน้ํายาดวยพัดลมระบายอากาศ ที่เรามองเห็นจาก
ภายนอกตัวคอยลรอน

2.3 คอยลเย็น (Evaporator) เปนอุปกรณระเหยสารทําความเย็นที่ความดันต่ํา และเปลี่ยนสถานะน้ํายา จาก
ของเหลวกลายเปนไอ โดยการพาความเย็นในตัวคอยลเย็นออกสูหองเพื่อทําใหอุณหภูมิในหองเย็นลงดวยพัดลม
ที่เรามองเห็นติดตั้งแขวนอยูบนเพดานในหอง

2.4 วาลวควบคุมระบบทําความเย็น ไดแก
• วาลวลดความดัน (Expansion Valve) ใชสําหรับลดความดัน
ของสารทําความเย็นในคอยลเย็น ซึ่งเปนการควบคุมอุณหภูมิ
ระเหย ในคอยลเย็นวาลวไดรับการออกแบบสําหรับการใชงาน
ที่เฉพาะเจาะจง สําหรับงานอุ ณหภู มิระบบปรั บอากาศ (Air
Condition) งานหองเย็น (Cold Room) และงานหองเย็นจัด
(Freezer Room)
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 16

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

• วาล วเป ด-ป ดไฟฟ า(Solenoid Valve) ถู กออกแบบมา
หลากหลายสําหรับการใชงานเฉพาะในโรงงานทําความเย็นที่ มี
ทุกแรงดันไฟฟาและทุกชวงความถี่ นอกจากนี้วาลวยังสามารถ
ออกแบบตามความตองการของลูกคาไดดวย
• วาลวปด (Shut-off Valve) เป นวาลวแบบใช มือ เปด-ป ด
ออกแบบมาสําหรับติดตั้งในทอสารทําความเย็นดานของเหลว
ดานดูด และดานกาซรอนของระบบทําความเย็น วาลวสามารถ
เชื่อมตอกับทอทองแดงดวยการเชื่อมหรือขันเกลียว
• บอลวาลว (Ball Valve) เปนวาลวแบบใชมือ เปด-ปด ในการ
ใชงานสารทําความเย็นสามารถไหลไดทั้งสองทิศทางตาม
ความตองการ Ball Valve ไดรับการออกแบบมาสําหรับติดตั้ง
ในทอที่มีความหนาแนนของประเก็นสูง และยังทําใหแรงดันที่
สูญเสียนอยลง มีการไหลของสารทําความเย็นสูงสุดเมื่อเปด
อยางเต็มที่ Ball Valve ไดรับการออกแบบ
สําหรับการดําเนินงานในชวงอุณหภูมิที่กวางและไดรับการ
รับรองใหใชกับสารทําความเย็น fluorinated ใดๆ ก็ได Ball
Valve มาตรฐานอาจถูกนํามาใชในการใชงานโดยใชสารทํา
ความเย็นแรงดันสูงรวมทั้ง R410A สําหรับการใชงาน CO2
สามารถใชไดกับความดันสูงสุดถึง 90 บาร (1300 psig)
ทั้งนี้ บริษัทเปนเจาของ ตราสินคา “Blue Ice” (บลูไอซ) สําหรับผลิตภัณฑอุปกรณทําความเย็น ไดแก วาลว
ระบบทําความเย็น อุปกรณระบายความรอน อุปกรณดูดความชื้น และมาตรวัดความดัน เปนตน

2.5 ชุดคอนเดนซิ่งยูนติ (Condensing units) บริษัทฯ ไดออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Units)
ตามมาตรฐานยุโรปเพื่อการใชงานที่ทนทานยาวนาน เพื่อความสะดวกในการบริการและติดตั้งงาย สามารถ
เลื อกได หลากหลายอุ ณหภูมิ เหมาะอย า งยิ่ งสํ าหรับ หอ งแชแ ข็ ง ห องเก็บ ความเย็ น ไฮเปอร มารเ ก็ ต
ซูเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ อุตสาหกรรมทําความเย็น ระบบปรับอากาศ หรือที่ตอ งการความประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ อุณหภูมิหองมีใหเลือกตั้งแต -30°C ถึง +25°C ความสามารถในการทําความเย็นตั้งแต 4 ถึง
112 กิโลวัตต หรือ 2 ถึง 50 hp
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2.6 อุปกรณควบคุมการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ (DOD) เหมาะสําหรับการใชงานในหองเย็นทุกชนิดเพื่อเก็บ
รักษาสินคา ไมโครโพรเซสเซอรใน DOD จะชวยในการควบคุมอุณหภูมิ การจัดการพลังงาน และระดับ
ความชื้นในอากาศ รวมถึงความถี่ในการละลายน้ําแข็ง ใหเปนไปตามสภาวะการทํางานที่แทจริง โดยไมตอง
ปรับแตงคาใดๆใหยุงยากเหมือนอุปกรณควบคุมยี่หออื่นๆ ทําใหงายตอการนําไปใชงาน ดวยระบบควบคุมการ
ละลายน้ําแข็งอัจฉริยะที่แมนยํา รวมถึงการนําพลังงานที่เหลือในการละลายน้ําแข็ง (Latent Energy) มาใชให
เกิดประโยชน สงผลใหประหยัดคาใชจายดานพลังงานไดถึง 15 - 25%

2.7 อุปกรณประหยัดพลังงาน ( INVERTER ) ชวยควบคุมความเร็วรอบของเครื่อง
คอมเพรสเซอรใหทํางานอยางตอเนื่อง ตามสภาวะโหลดการทําความเย็นที่เปนจริง ดวย
การควบคุมการทํางานอยางตอเนื่อง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทําความเย็น และ
ชวยลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในพื้นที่ทําความเย็น ทําใหอุณหภูมิ ณ จุดทําความเย็น
มีความแมนยํา สงผลใหระดับอุณหภูมิที่ตั้งไวมีความสม่ําเสมอ ทําใหสินคาที่จัดเก็บมี
คุณภาพดี และคงความสดไดยาวนาน สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดมากสูงสุดถึง
40% รวมทั้งยังชวยยืดอายุการใชงานของคอมเพรสเซอรใหนานขึ้น เพราะในขณะที่เริ่ม
ทํางาน คอมเพรสเซอรจะไมเกิดอาการฉุดกระชากแตอยางใด
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3. ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล
3.1 วาลวเปดปดน้ํา ใชควบคุมการไหลของน้ําไมวาจะเปนการปด-เปด หรือปรับอัตราการไหลของน้ํา แบงเปน
ประเภทหลักๆ คือ
• วาลวประตูน้ํา (Gate Valve) ใชสําหรับปด-เปดน้ํา มีน้ําหนักมาก ใชเนื้อที่ในการ
ติดตั้ง เหมาะสําหรับใชในหองเครื่องสูบน้ํา หองปมน้ํ าดับเพลิง ใชภายนอก
อาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุมอัตราการไหล
• วาลวปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ใชสําหรับปด-เปดน้ํา มีน้ําหนักเบา ใชพื้นที่
นอยในการติดตั้ง ใชติดตั้งในอาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุม
อัตราการไหลของน้ํา
• บอลวาลว (Ball Valve) ใชสําหรับปด-เปดน้ํา เหมาะกับการใชกับทอขนาดเล็ก
สามารถปด-เปดน้ําไดทันที การรั่วซึมมีนอยกวาการใชวาลวประตูน้ํา เนื่องจาก
หนาสัมผัสของวาลวปดสนิทกวา
• โกลบวาลว (Globe Valve) ใชสําหรับควบคุมอัตราการไหลของน้ําเปนวาลวที่ทําใหแรงดัน
ของน้ําลดลงระหวางสวนหนาวาลวและสวนหลังวาลว
• วาลวปรับปริมาณน้ํา (Balancing Valve) ใชสําหรับปรับสมดุลของน้ํา
ในระบบปรับอากาศ เพื่อปรับอัตราการไหลใหได คาตามที่ตองการ มี
คุ ณ สมบั ติ ป รั บ ปริ ม าณน้ํ า ให ไ หลเข า เครื่ อ งส ง ลมเย็ น ในระบบปรั บ
อากาศใหตรงตามสถานะที่ออกแบบ
• วาล ว ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละปรั บ อั ต ราการไหลแรงน้ํ า อั ต โนมั ติ
(PICV) ใชสําหรับควบคุมการเปดปดน้ําเย็น และปริมาณอัตรา
การไหลของน้ําที่สงเขาเครื่องลมเย็นในระบบปรับอากาศ เพื่อให
เครื่องปรับอากาศ สงความเย็นไดตามที่ไดกําหนดไว
ทั้งนี้ นอกเหนือจากการนําเขาและจัดจําหนายตราสินคาจากตางประเทศที่มีชื่อเสียง บริษัทฯ ยังเปนเจาของ
ตราสินคา “Valtec” (วาลวเทค) สําหรับผลิตภัณฑวาลวและผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
3.2 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอรโมมิเตอร (Thermometer)
3.2.1 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ใชสําหรับแสดงคาแรงดัน มีหนวยเปนแรงปอนดตอตารางนิ้ว (PSI)

และกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (kg/cm2) แบงเปนประเภทหลักๆ คือ

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

Flow Switch ใชสําหรับตรวจจับการไหลของน้ํา มีคุณสมบัติปองกัน ความ
เสียหายของปมน้ํา เนื่องจากน้ําไมไหล โดยติดตั้งอยูในทิศทางเดียวกับการ
ไหลของน้ําในทอ

(2)

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

(3)

ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสําหรับเปนขอตอเพื่อเชื่อมทอใน
ระบบปรับอากาศ โดยไมตองใชเครื่องเชื่อมไฟฟาในการเชื่อมทอ สามารถ
รองรับการขยายและหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของทอและอาคาร เพราะ
ถูกออกแบบมาใหรองรับการเคลื่อนตัว และการหันเหของทอได

(4)

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

COPPER TUBE and PANCAKE
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(5)

น้ํายาสารทําความเย็น ทําหนาที่เปนสารตัวกลางสําหรับถายเทความรอนออกจากหองโดยสาร โดย
ดูดซึมความรอนเขาสูตัวเองในขณะที่ อุณหภูมิ และ ความดันต่ํา และ ถายเทความรอนออกจากตัวเอง
ในขณะที่ อุณหภูมิและ ความดันสูง
ทั้งนี้บริษัทเปนเจาของ ตราสินคา “Yuki” (ยูกิ) ซึ่งเปนตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑน้ํายาทําความเย็น คือ

4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล
4.1) เครื่องพิมพระบบ Ink Jet (CIJ – Continuous InkJet) ใชสําหรับพิมพวันที่ผลิต
วัน ที่ หมดอายุ และล็ อ ตนั ม เบอร ลงบนสิน ค าได เกื อ บทุ ก ประเภทพื้น ผิ ว เช น
พลาสติก โลหะ แกว กระจก อลูมิเนียม ฟลม กระดาษ ไม และไมสังเคราะห
รวมถึงพื้นผิวตางๆ เชน พื้นผิวเรียบ ขรุขระ หรือ โคงเวา ทําใหเปนเทคโนโลยี
การพิมพที่ปรับใชงานไดหลากหลายและไดรับความนิยมสูง เหมาะสําหรับใชงาน
กับสายพานการผลิตอัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ หรือติดตั้งใชงานรวมกับเครื่องจักรอื่น
นอกจากนี้ ยังมี ขอ เด นคื อ มี ระบบปองกัน หัว ฉีด อุดตั น ปรั บใช งานไดทุ ก
รูปแบบ มีหมึกใหเลือกหลายสี หลากคุณสมบัติ คาใชจายในการพิมพต่ํา
ประหยัดพลังงาน และมีหมึกชนิดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหเลือกใช
4.2) เครื่องพิมพแบบเลเซอร (laser printer) ใชสําหรับพิมพวันที่ผลิต วันที่
หมดอายุ และล็อตนัมเบอร ฯลฯ ลงบนสินคาประเภทพลาสติก แกว กระดาษ
และสติคเกอร เปนระบบแสงเลเซอรที่ใชพลังงานความรอนทําปฏิกิริยากับ
พื้ น ผิ ว พิ ม พ เ ป น ตั ว เลข/ตั ว อั ก ษรโดยไม ต อ งใช ห มึ ก ทํ า งานอั ต โนมั ติ บ น
สายพานการผลิ ต โดยป อนตั ว เลขหรื อตั ว อั กษรที่ ตอ งการพิ ม พ ที่ห น า จอ
คอนโทรล และอั พ เดทตามวั น เวลาจริ ง มี ข อ เด น คื อ ประหยั ด ค า ใช จ า ย
ความเร็ ว สู ง ช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และลดภาระการดู แ ล/
บํารุงรักษาระหวางใชงาน
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4.3) เครื่องพิมพระบบ Thermal Transfer ใชสําหรับพิมพวันที่ผลิต วันที่หมดอายุ และล็อตนัมเบอร โลโก บารโคด
และ QR Code ฯลฯ ลงบนฟลม พลาสติก กระดาษ ที่ซึ่งผิวเรียบ เครื่องพิมพ
ระบบ Thermal Transfer ใชความรอนของหัวพิมพละลายหมึกเพื่อพิมพตัวเลข
ตัวอักษร ขนาดพื้นที่พิมพใหญสุด 128 มม. พิมพขอความรายละเอียดไดอยาง
ถูกตอง และคมชัด สามารถระบุขอความที่ตองการพิมพที่หนาจอคอนโทรล และ
อั พ เดทตามวั น เวลาจริ ง ติ ด ตั้ ง ใช ง านกั บ เครื่ อ งบรรจุ สิ น ค า ชนิ ด ซองได ทุ ก
ประเภท มีขอเดนคือ เปนเทคโนโลยีสะอาด ไมกอใหเกิดสารระเหย คุณภาพสูง
คมชั ด อา นง า ย สวยงาม พิม พ ข อ มูล ปริ มาณมาก ๆ ไดเ หมาะสม ประหยั ด
คาใชจาย ความเร็วสูง
4.4) เครื่องพิมพลาเบลสติคเกอร Digital UV Inkjet สามารถพิมพลาเบลสติคเกอรดวยเทคโนโลยีดิจิทั ล
คุณภาพสูง คมชัดสวยงาม สีสันสดใส ที่ความเร็วสูง ลงบนวัสดุตาง ๆ เชนกระดาษ พลาสติค ฟอยล ลามิเนต
ลงบนวัสดุมาตรฐานจากโรงงาน ประสิทธิภาพการยึดเกาะดี สีมีความคงทนไมซีดจางงาย และชวยลดตนทุน
ใหกับโรงงานผูผลิตลาเบลสติคเกอร และยังสามารถเพิ่มรูปแบบพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจใหกับผลิตภัณฑได
เชนการพิมพลายนูนบนพื้นผิว การพิมพ Variable Information แบบตัวเลข ตัวอักษร กราฟค Barcode, QR
Code, 2D Code เปนตน

4.5) เครื่องพิมพแบบ 3 มิติ (3D Printer) เปนเครื่องพิมพในการสรางโมเดลเสมือนจริงหรือการขึ้นรูปชิ้นงานตาม
แบบเฉพาะของลูกคา โดยพิมพชิ้นงานดวยน้ํายาเรซิ่นที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง ในการสรางงานเสมือน
จริง มีพื้นผิวชิ้นงานที่เนียนเรียบและคมชัดทุกจุด เหมาะกับงานพิมพเชน การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ
ทันตกรรม อุปกรณชวยฟง จิวเวลลี่ และยานยนต เปนตน ปจจุบันบริษัทฯ จําหนายและใหบริการงานพิมพแบบ
3 มิติ สําหรับลูกคาอุตสาหกรรมและทั่วไปที่ตองการสรางชิ้นงานตนแบบที่ตองการ และยังไดเพิ่มบริการใหม
สําหรับอุตสาหกรรมการแพทยในยุค 4.0 คือ การใหบริการปรับเปลี่ยนไฟลจากเครื่องสแกนชนิด MRI/CT Scan
เปนไฟล 3D PDF วัตถุประสงคเพื่อแสดงเปนภาพคุณภาพสูง บงชี้บริเวณที่ปกติ หรือผิดปกติไดชัดเจน และยัง
รวมถึงการพิมพโมเดลอวัยวะจากไฟล MRI/CT Scan ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห การวิจัยและพัฒนาทาง
การแพทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
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4.6) เครื่องพิมพบรรจุภัณฑและอุปกรณบรรจุภัณฑอื่นๆ ไดแก เครื่องฉลุอักษรสําหรับงานพิมพขางบรรจุ
ภัณฑช้ินใหญที่ไมเหมาะกับการลําเลียงบนสายพานการผลิต เครื่องพิมพแบบฟอยลรอน (Hot Foil Printer)
เครื่องพิมพชนิดลูกกลิ้ง เครื่องติดฉลากความเร็วสูง เครื่องพิมพพรอมติดฉลาก (Print & Apply Labeler) และ
ชุดแสตมปวันที่ เปนตน
4.7) อุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ ไดแก น้ําหมึกพิมพ น้ํายาผสมหมึก น้ํายาลางหมึก
ริบบอนหมึก น้ํายาเรซิ่น ชุดกรอง และอะไหลเครื่องอุปกรณ เครื่องพิมพแบบ Manual ชุดลูกกลิ้งและฟอยล
พิมพวันที่ผลิต เปนตน
การรับประกันสินคา
บริษัทฯ รับประกันความเสียหายหรือชํารุดของสินคา ตามเงื่อนไขการรับประกันสินคาที่บริษัทฯ จําหนายหรือ
ติดตั้งใหแกลูกคาเปนระยะเวลา 1 ป หรือ 6 เดือน สําหรับสินคาประเภทเครื่อง และอะไหลตามลําดับ ซึ่งสินคาของบริษัทฯ
ไดรับการรับประกันมาจากผูผลิตสินคาอีกทอดหนึ่งเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป และ 6 เดือนเชนกัน
สําหรับงานโครงการ ภายหลังติดตั้งงานแลวเสร็จ บริษัทฯ มีการรับประกันผลงานหลังติดตั้ง โดยรับประกัน
สินคาที่จําหนายตามเงื่อนไขการรับประกันเปนเวลา 1 ป ซึ่งผูผลิตสินคามีการรับประกันสินคาที่จําหนายใหแกบริษัทฯ
อยางนอย 1 ป เชนเดียวกัน
คลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา
บริษัทฯ มีคลังสินคารวม 3 แหง โดย
• คลังสินคาหลัก ตั้งอยูเลขที่ 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่เชารวม
2,482 ตารางเมตร ซึ่งเชาจากบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดพิจารณาสวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน)
เพื่อใชเปนพื้นที่เก็บผลิตภัณฑวาลว และผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและผลิตภัณฑระบบ
การพิมพดิจิทลั รวมทั้งใชเปนพื้นที่การประกอบชิ้นสวนอุปกรณตางๆ ตามคําสั่งซื้อ
• คลังสินคาแหงที่ 2 ตั้งอยูที่ 38/43 หมู 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 105 ตาราง
เมตร ซึ่งเชากับบุคคลภายนอกที่ใหบริการคลังสินคาและไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ เพื่อใชเปนพื้นที่เก็บสารเคมี
อันตรายที่สั่งซื้อจากผูผลิต และรอการจัดสงใหแกลูกคา หรือนําไปใชในงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงใหแกลูกคา และ
• คลังสินคาแหงที่ 3 ตั้งอยูที่ 6,8 หมูที่ 15 ถ.คูขนานมอเตอรเวย แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
พื้นที่รวม 1,575 ตารางเมตร ซึ่งเชากับบุคคลภายนอกที่ใหบริการคลังสินคาและไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ เพื่อใช
เปนพื้นที่เก็บผลิตภัณฑวาลว และผลิตภัณฑระบบทําความเย็น (รายละเอียดสรุปสัญญาเชาคลังสินคา พิจารณาในสวน
ที่ 1 การประกอบธุรกิจ หัวขอ 4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ขอยอย 4.3.2 สัญญาเชาอาคารคลังสินคา)
บริษัทฯ จัดสงสินคาจากคลังสินคาใหแกลูกคา (คาจัดสงรวมอยูในราคาสินคาแลว) โดยใชรถบรรทุกขนสงของ
บริษัทฯ และรถบรรทุกขนาดตางๆ ที่บริษัทฯ ไดวาจางผูประกอบการขนสงจากภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับ
บริษัทฯ ซึ่งผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผูขาย (Approved Vendor List ,AVL) กับบริษัทฯ จํานวน 13 ราย นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดทําประกันภัยสินคาที่เก็บในคลังสินคาเพื่อคุมครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการเก็บสินคาหรือการ
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ปฏิบัติงานโดยคุมครองภัยตางๆ เชน ไฟไหม ฟาผา แผนดินไหว ลมพายุ น้ําทวม รวมถึงอุบัติเหตุตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
คลังสินคาที่สงผลใหทรัพยสินเสียหาย ซึ่งปจจุบัน การประกันภัยครอบคลุมมูลคาทรัพยสินในสํานักงานใหญและสินคาใน
คลังสินคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1 รวมทั้งบริษัทฯ มีการทําประกันภัยสินคาที่ขนสงในประเทศสําหรับคําสั่งซื้อที่มี
มูลคาสูง เพื่อคุมครองความเสียหาย หรือ ความสูญเสียของสินคาจากอุบัติเหตุ การยกขนสินคาขึ้นไปยังพาหนะที่ใชขนสง
และคุมครองตลอดระยะเวลาที่สินคานั้นอยูบนพาหนะที่ใชขนสง โดยมีบริษัทฯ เปนผูรับผลประโยชนแตเพียงผูเดียว และ
ตั้งแตป 2555 - ปจจุบัน บริษทั ฯ ยังไมมีประวัติการเคลมประกันภัยสินคาที่เกิดจากเหตุการณรายแรงยกเวนอุบัติเหตุที่เกิด
จากการเคลื่อนยายสินคาในคลังสินคา ซึ่งความเสียหายแตละครั้งไมเกิน 10,000 บาท
กระบวนการรับสินคาเขาเก็บในคลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา
 กระบวนการขัน้ ตอนการรับสินคาจากผูผลิตสินคา
1. เมื่อพนักงานคลังสินคาไดรับใบตรวจรับสินคาจากฝายจัดซื้อ จะจัดเตรียมบารโคดสินคา สถานที่จัดวางสินคา
2. เมื่อมีการสงสินคามาที่คลังสินคา พนักงานคลังสินคาจะตรวจรับสินคาตามรายละเอียดที่ไดรับแจงจากแผนก
จัดซื้อ ติดบารโคดที่สินคา จัดทําใบแจงรับสินคา
3. พนักงานคลังสินคาซึ่งทําหนาที่จัดเก็บสินคา จะตรวจสอบประเภท สภาพสินคา จํานวน และบารโคดกับใบแจง
รับสินคาวาถูกตองครบถวนตรงกัน จากนั้นนําสินคาเขาเก็บในคลังสินคา จัดเรียงสินคาที่รับเขากอนไวดานนอก
และสินคาที่รับเขาทีหลังจัดเรียงไวดานใน เพื่อความสะดวกในการเบิกจายตอไป และบันทึกสต็อค สินคา พรอม
ทั้งสงรายละเอียดใหแกฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ฝายจัดซื้อ และฝายบัญชี
4. ในกรณีที่ตรวจรับไมตรงตามการสั่งซื้อหรือมีสินคาชํารุด เสียหาย พนักงานคลังสินคาจะแจงขอมูลมาที่ฝาย
จัดซื้อเพื่อใหตรวจสอบ และดําเนินการแจงผูผลิต และ/หรือ บริษัทที่รับประกันภัยสินคาตอไป
 กระบวนการและขั้นตอนการเบิกสินคาเพือ่ จัดสงใหแกลูกคา
1. พนักงานจัดสง บันทึกรายการจัดของ (Picking List) สงมอบใหแกพนักงานคลังสินคา เพื่อเตรียมสินคาสงมอบ
ใหแกลูกคา รวมทั้งทําหนาที่ตรวจสอบรายชื่อลูกคา ปริมาณสินคา สถานที่สงมอบ เพื่อวางแผนเสนทางการ
จัดสงสินคา ติดตอประสานงานกับฝายการเงินเพื่อรับเอกสารที่ใชในการจัดสงสินคา
2. พนักงานจัดสง จัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา เพื่อบันทึกรายการในแตละเสนทางการจัดสงใหเรียบรอยภายใน
เวลา 9.00 น. ของทุกวันทําการ เพื่อใหฝายขายมีขอมูลประสานงานกับลูกคาในการแจงชวงเวลาโดยประมาณที่
สินคาจะสงถึง
3. ในกรณีการขนสงสินคาเรงดวน หรือการจองเวลาจัดสงสินคาลวงหนา พนักงานจัดสงจะรับใบแจงการจัดสง
สินคาจากพนักงานขาย และทําหนาที่ประสานงานกับผูใหบริการขนสงตามรายชื่อที่บริษัทฯ ไดอนุมัติไว โดยแจง
ผูใหบริการขนสงถึงกําหนดเวลาในการเขารับสินคา ณ คลังสินคา กําหนดเวลาในการสงมอบ และเสนทางในการ
สงมอบสินคาใหลูกคา และจัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา

1

บริษัทกําหนดทุนประกันภัยในแตละป โดยพิจารณาจากมูลคาทรัพยสินตามงบการเงินงวดลาสุดกอนที่จะมีการทําประกันภัยนั้นๆ
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4. พนักงานจัดสง สงเอกสารที่ใชในการจัดสงสินคา รวมทั้งใบควบคุมการขนสงสินคาใหพนักงานขับรถ/พนักงาน
สงของโดยพนักงานขับรถ/พนักงานสงของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ จํานวนสินคากับรายละเอียดเอกสารที่ใช
ในการจัดสง และเซ็นชื่อผูรับสินคาในสําเนาสวนของคลังสินคา จากนั้นนําสินคาออกจากพื้นที่เตรียมจายขึ้นรถตาม
เสนทางที่ไดวางแผนไว และจัดสงสินคาตามเสนทาง ชี้แจงและทบทวนรายการสินคาที่สงมอบกับเอกสารที่ใชในการ
จัดสงกับลูกคา และใหลูกคาเซ็นชื่อผูรับสินคาในเอกสารที่ใชในการจัดสง จากนั้นนําเอกสารประกอบดวยเอกสาร
อาทิ ตนฉบับใบวางบิล สําเนาใบกํากับภาษี กลับคืนจากลูกคาและนําสงใหพนักงานจัดสงเพื่อทําหนาที่รวบรวม
เอกสารใหฝายการเงินติดตามการชําระเงินตามระเบียบปฏิบัติทางการเงินและบัญชีตอไป
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑที่จําหนาย
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่จัดจําหนาย เพื่อใหลูกคามั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินคา วาเปนไปตามขอกําหนดที่ลูกคาไดตกลงไวกับบริษัทฯ โดยสินคาที่บริษัทฯ จัดจําหนายสวน
ใหญผานการรับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories) 2 และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual) 3 และ/หรือ
มาตรฐาน BS (British Standard) 4 และ/หรือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards) 5 และ/หรือมาตรฐาน EN
(European Standard) สําหรับสินคาวาจางผลิตภายใตแบรนดของบริษัทฯ จะผลิตภายใตมาตรฐาน BS หรือ ASTM
International รวมทั้งระบบงานทุกระบบของบริษัทผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015

2

3
4
5

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

การตลาดและการแขงขัน

2.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ผลิตภัณฑ
ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลสําหรับอุตสาหกรรม รวมทั้งใหบริการใหคําปรึกษา
ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับงานโครงการตางๆ โดยสินคาสวนใหญที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมอาคาร เชน ระบบ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทําความเย็น กวารอยละ 50 ของรายไดจากการขาย จําหนายใหแก
กลุมลูกคาผูรับเหมาซึ่งสวนใหญเปนผูรับเหมากอสรางงานอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานตางๆไดแก อาคารสํานักงาน
คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล หางสรรพสินคา โครงการรถไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม และหองเย็น เปนตน ทําใหการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ มีความสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต
สอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product:
GDP) แตจะมีความผันผวนมากกวา กลาวคือ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะขยายตัวได
มากและเร็วกวา แตเมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะชะลอตัวลงเร็วกวา และสอดคลองกับ
พื้นที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางในแตละป
เศรษฐกิจไทยในระยะขางหนามีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องที่รอยละ 3.8 ในป 2561 ซึ่งปรับสูงกวาประมาณการ
ครั้งกอน โดยแรงขับเคลื่อนมาจากการสงออกสินคาและการทองเที่ยวที่ดีขึ้นตอเนื่อง การใชจายภาคเอกชนที่ขยายตัว
อยาง คอยเปนคอยไปและเริ่มกระจายตัวมากขึ้น อีกทั้งแรงกระตุนจากภาครัฐที่ยังมีอยูตอเนื่อง การสงออกสินคาขยายตัว
ตอเนื่องและทั่วถึงมากขึ้นทั้งในมิติของสินคาและตลาดสงออก และเริ่มเห็นการสงออกดีขึ้นใน ผูประกอบการขนาดตางๆ
มากขึ้น โดยมูลคาการสงออกสินคาในป 2560 คาดวาจะขยายตัวที่รอยละ 8.0 ตามเศรษฐกิจโลกที่ ขยายตัวชัดเจน สินคา
อิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมขยายตัวดีตามวัฏจักรเทคโนโลยี ขณะที่หลายสินคาไดรับประโยชนจากการยายฐาน การผลิต
มายังไทย อีกทั้งราคาสินคาสงออกมีแนวโนมสูงขึ้นตามราคาน ามันดิบ โดยเฉพาะในหมวดสินคาโภคภัณฑการสงออกที่
ขยายตัวทําใหความตองการวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางเพิ่มขึ้น จึงคาดวามูลคาการน าเขาในปนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นดวย
การสงออกบริการมีแนวโนมขยายตัวดีตามภาคการทองเที่ยวที่ปรับดีขึ้นตอเนื่อง ประมาณการ จํานวนนักทองเที่ยวในป
2560 ปรับเพิ่มขึ้นจาก 34.9 ลานคนเปน 35.6 ลานคน เนื่องจาก (1) นักทองเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นทั้งกลุมกรุปทัวรและกลุม
นักทองเที่ยว อิสระ ตามการเปดเสนทางการบินใหมจากจีนมายังจังหวัดทองเที่ยวโดยตรง (2) นักทองเที่ยวอาเซียนที่
เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ที่ปรับดีขึ้น และ (3) มาตรการลดและยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตรานักทองเที่ยว
(tourist visa) นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลก ที่ดีขึ้นสงผลใหคาใชจายของนักทองเที่ยวตอคนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง การบริโภค
ภาคเอกชนในระยะขางหนามีแนวโนมขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป โดยไดรับแรงสนับสนุนจากรายไดภาคเกษตรและ
การจางงานในภาคการผลิตเพื่อการสงออกและบริการที่ปรับดีขึ้น รวมทั้งผลดีจากมาตรการภาครัฐ เชน โครงการบัตร
สวัสดิการ แหงรัฐ โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอฯ อยางไรก็ดี กําลังซื้อในระยะขางหนายังไมเขมแข็งมากนัก เนื่องจาก
การจางงานและ รายไดของแรงงานยังไมไดรับผลดีอยางเต็มที่จากการสงออกที่ปรับดีขึ้น สวนหนึ่งเพราะการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสรางและ รูปแบบการท าธุรกิจที่ใชแรงงานนอยลง รวมทั้งภาระหนี้ของครัวเรือนที่ยังอยูในระดับสูง การใชจาย
ภาครัฐยังคงเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ ตามการใชจายอุปโภคและการลงทุนภาครัฐที่ยังเบิกจายอยูในเกณฑดี
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางโครงการเบิกจายลาชากวาที่คาดไวบาง ขณะที่การลงทุนของรัฐบาลมีแนวโนมชะลอลง
หลังจากเรงไป มากในชวงกอนหนาและบางหนวยงานมีขอจํากัดดานประสิทธิภาพการเบิกจาย นอกจากนี้ ยังมีผลจาก
การประกาศใช พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งอาจสงผลใหการเบิกจายของบาง
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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หนวยงานที่กฎหมายขยายขอบเขต การบังคับใชไปถึงอาจลาชาบางในระยะแรก โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ยังไมเคยดําเนินการตามระบบใหมนี้มากอน การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมฟนตัว แตยังขยายตัวในระดับต่ํา โดยในระยะ
สั้นเริ่มเห็นสัญญาณการฟนตัวของการลงทุน ในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น สอดคลองกับการบริโภคภาคเอกชนและการ
สงออก แตภาคธุรกิจบางสวนยังมีกําลังการผลิต เหลืออยูและรอความชัดเจนตอเนื่องของนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะการ
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
ธุรกิจระบบดับเพลิง
สายงานขายระบบปรับอากาศและอุปกรณดับเพลิง : มีการเติบโตทางดานยอดขายเพิ่มขึ้นไดตาม
เปาหมาย โดยไดสงมอบสินคาโครงการขนาดใหญหลายแหงอยางตอเนื่อง สวนผลิตภัณฑในระบบปรับอากาศ เชน
วาลวควบคุมระบบปรับอากาศ ยังทําตลาดเพิ่มขึ้นไดในระดับที่ดี สวนทอทองแดงยังอยูระหวางการทําตลาดเริ่มตน ซึ่ง
ยังมียอดขายไมสูงนัก แตมีแนวโนมที่เติบโตไดในอนาคต สวนผลิตภัณฑอื่นๆ ในระบบดับเพลิงมียอดขายที่เติบโตขึ้น
รวมถึงผลิตภัณฑใหมๆ และยังคงทยอยไดรับคําสั่งซือ้ เขามาหลายโครงการ เชน อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล โรงแรม
คอนโดมิเนียมและออฟฟศสํานักงานตางๆ ซึ่งจะไดมีสงมอบสินคาตอเนื่องในป 2561
สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม : ยอดขายในงานติดตัง้ ของโครงการ มีงานระหวางการ
ติดตั้งจํานวนหนึ่ง และบริษัทไดรับงานติดตั้งเขามาเพิ่มเติมหลายโครงการ สวนงานขายระบบกาซดับเพลิงในปนี้มี
ความโดดเดน จากโครงการในมือระหวางติดตั้งหลายสิบแหง และยังมีโครงการขนาดใหญรอติดตั้งและสงมอบในปหนา
อีกจํานวนมาก ซึ่งคาดวาจะมียอดขายในระบบกาซดับเพลิงที่เติบโตอยางตอเนื่อง สินคาระบบ Fire Alarm และ
อุปกรณตรวจจับควันดวยความไวสูง มีการแขงขันคอนขางสูงในหลายโครงการ สวนงานบริการตรวจสอบระบบ
ดับเพลิงมีการเติบโตมากในปทผี่ านมา จากโครงการที่บริษัทไดติดตั้ง ซึ่งมีแนวโนมที่งานบริการจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ป
สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการปโตรเคมีคัลและโรงไฟฟา : แผนกโครงการปโตรเคมีคัลและ
โรงไฟฟา มีงานโครงการระหวางการติดตั้งอยูจํานวนหนึ่ง และอยูในระหวางการติดตามโครงการขนาดใหญที่จะเริ่ม
ประมูลในป 2561 ซึ่งมีโอกาสขยายตัวไดมากขึ้นในป 2561 เนื่องจากน้ํามันดิบมีราคาสูงขึ้น ทําใหอุตสาหกรรมปโตร
เคมีจะมีการลงทุนขยายโรงงานและปรับปรุงอุปกรณระบบดับเพลิงเพิ่มเติมในระยะถัดไป
ธุรกิจระบบทําความเย็น
ธุรกิจระบบทําความเย็น มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะการ
สงออกอาหารที่มีการขยายตัวไดดีจากการฟนตัวของผลผลิตทางการเกษตร ที่เปนวัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรม อาหาร
จากภาวะภัยแลงในปกอนหนา รวมถึงการไดรับการสงเสริมจากภาครัฐที่เปนปจจัยบวกตอการเติบโตของอุตสาหกรรม ทํา
ใหมีโครงการที่เกี่ยวกับหองเย็นเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสินคาทางการเกษตร และโรงงานแปรรูปอาหารแชแข็ง
ในขณะที่อุตสาหกรรมไกแชแข็งและแปรรูปที่มีการขยายตัวดีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะไกแปรรูป เนื่องจากการ
สง ออกไปยั ง ตลาดตา งประเทศภายในภู มิ ภาคมีแ นวโน ม เติ บ โตอย างต อ เนื่ อง ในส ว นของไก สดแช เ ย็ น และแช แ ข็ ง
ผูประกอบการไทยสามารถสงออกไปยังญี่ปุนและเกาหลีใตไดมากขึ้นหลังจากไดรับการยกเลิกนําเขา มาตั้งแตไทยเกิดการ
ระบาดของไขหวัดนกในป 2547 นอกจากนั้น ความตองการการบริโภคไกในตลาดโลกก็ยังคงมีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะใน
ภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความไมแนนอนสูง เนื่องจากเนื้อไกราคาถูกกวาเนื้ออื่นๆ อีกทั้งการแกปญหาโรคระบาดในไกเนื้อ
ของผูผลิตไกหลายประเทศยังลาชากวาไทย
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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กลุมซุปเปอรมารเก็ตและรานสะดวกซื้อ ธุรกิจคาปลีกคาดวามีแนวโนมเติบโตไดรอยละ 3.0-3.5 จากมาตรการ
กระตุนการใชจายของภาครัฐ สําหรับธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) คาดวายังคงขยายตัวไดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ยอดขายของผูประกอบการที่คาดวาจะขยายตัวจากการลงทุนขยายสาขาใหม และรีโนเวตสาขาเดิม
ในขณะที่ตลาดเกี่ยวของอื่น ไดแก อาหารแปรรูปและอาหารสําเร็จรูป ยังคงมีการขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจาก
พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีความตองการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งความตองการอาหารสําเร็จรูปที่
พรอมรับประทานเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิตในลักษณะสังคมเมือง เพื่อลดระยะเวลาในการเตรียมและ
ปรุงอาหาร
ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทลั
สําหรับธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ ไดแกกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
เปนกลม ผูใชงานโดยตรง (End user) เนื่อ งจากกระบวนการพิม พบ รรจุภัณ ฑถือเปน กระบวนการที่สํา คัญหนึ่ง ใน
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆซึ่งตองพิมพวันทีผ่ ลิตหมดอายุ หรือล็อตการผลิต หรือขอความลงบนสินคา
กอนที่จะจัดจําหนาย ซึ่งจะรวมถึงกลุมลูกคาโรงงานที่เปดกิจการใหม ลูกคาที่มีการขยายสายการผลิตเพิ่มเติม รวมทั้ง
ลูกคาที่มีการเปลี่ยนแทนระบบใหมและผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพตามอายุใชงาน ปจจุบันบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑ
ระบบการพิมพดิจิทัลใหแกกลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เนื่องจากผลิตภัณฑที่จําหนายสามารถนําไปติดตั้ง
ใชงานไดเกือบทุกอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม
วัสดุกอสราง อุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย และอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน ดวยเหตุนี้โดย
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 สอดคลองกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4.0
สาขาการคาสงคาปลีก: ขยายตัวตอเนื่องตามการขยายตัวเรงขึ้นของการใชจายภาคครัวเรือนและการขยายตัว
ของจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ โดยเปนการขยายตัวทั้งการคาปลีกและการคาสง ในไตรมาสที่สามของป 2560
การผลิตสาขาคาสงคาปลีกเพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 ตอเนื่องจากการขยายตัวรอยละ 6.0 ใน ไตรมาสกอนหนา
- ดัชนีคาสง: เพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 เปนผลจากการขยายตัวของยอดขายหมวด สินคาไมคงทน (เชน การขายสง
อาหาร และการขายสงสินคาทางเภสัชกรรมและทางการแพทย เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม เปนตน)
และหมวดสินคาคงทน (เชน การขายสงเครื่องใชไฟฟาและอิเ ล็กทรอนิกสชนิดใช ในครัวเรือน เปนตน )
ในขณะที่ยอดขายสงหมวดอื่นๆ ลดลง
- ดัชนีคาปลีก: เพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายปลีกในทุกหมวดสินคา ประกอบดวย
หมวดสินคาไมคงทน (เชน รานขายปลีกเครื่องดื่ม และรานขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบ เปนตน) และหมวด
สินคาคงทน หมวดยอดขายหางสรรพสินคาและรานคาทั่วไป หมวดยอดขายรถยนต ซอมแซมรถยนต และ
น้ํามันเชื้อเพลิง และหมวดอื่นๆ
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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เศรษฐกิจไทยในป 2561 มีแนวโนมขยายตัวในเกณฑดีและเรงขึ้นอยางชา ๆ โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากการ
ขยายตัวในเกณฑดีของเศรษฐกิจโลกและการสงออกอยางตอเนื่องซึ่งจะสงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมมี แนวโนมการ
ฟนตัวที่ชัดเจนและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดมากขึ้น เชนเดียวกับการลงทุนรวมที่มีแนวโนมเรงตัวขึ้นตามการ
ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องของการลงทุนภาคเอกชนที่ไดรับปจจัยสนับสนุน จากการปรับตัวลดลงของกําลังการผลิต
สวนเกินในสาขาอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ และการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งการขยายตัวเรงขึ้น
ของการลงทุนภาครัฐตามความคืบหนาของโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ๆ และการเพิ่มขึ้นของกรอบ
งบประมาณรายจายลงทุน ในขณะที่สาขาเศรษฐกิจ สําคัญอื่น ๆ ยังมีแนวโนมที่จะยังขยายตัวในเกณฑดีอยางตอเนื่อง
จากปกอนหนา แมกระนั้นก็ตามภาคเกษตรมีแนวโนมชะลอตัวลงหลังฐานการขยายตัวปรับตัวเขาสูภาวะปกติซึ่งทําใหการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจตองพึ่งพิงนอกภาคเกษตรมากขึ้น ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผัน
ผวนและยังตองติดตาม และประเมินสถานการณอยางใกลชิด
ที่มา: ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ป 2560 และแนวโนมป 2561, สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจ
มหภาค, NESDB
2.2.2.2 การแขงขัน
ธุรกิ จนํา เขา และจํา หนา ยผลิ ตภัณ ฑร ะบบดับเพลิง มี สภาพการแข งขั นระดับปานกลาง เนื่องจากเป น
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจําเปนตองใชผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี ผานการรับรองมาตรฐานสากล คูแขงสําคัญ
ของบริษัทฯ จะเปนบริษัทที่เปนกลุมตัวแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศ ซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เนื่องจากตราสินคาที่
ไดรับ การยอมรับ ในระดับ โลกมีจํา นวนจํากัด ประกอบกับ นโยบายผูผ ลิต สิน คา สว นใหญมีนโยบายจัดจําหนายผาน
ตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว หรือมีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายใหมีจํานวนนอยราย เพื่อปองกันการแขงขันกันเอง
ระหวางตัวแทนจําหนาย ทั้งนี้ คูแขงขันทางตรงซึ่งดําเนินธุรกิจนําเขาจําหนายผลิตภัณฑดับเพลิงในตลาดอาคารและ
โรงงานมีจํานวน 4 - 5 ราย โดยการดําเนินธุรกิจในบางครั้งคูแขงขันอาจเปนคูคาในการซื้อสินคาจาก บริษัทฯ ไดเชนกัน
หากพิจารณาสวนแบงตลาดของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงรายไดของบริษัทและคูแขงขันหลักรวม 3 ราย ครองสวนแบงตลาด
ประมาณรอยละ 80 โดยบริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 25
สําหรับธุรกิจการใหบริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มี
จํานวนคูแขงขันนอยราย เนื่องจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมออกแบบ
คูแขงหลัก จะเปนกลุมผูจัดจําหนายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตไดอีก เนื่องจาก
ภาครัฐมีการออกกฎหมายเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัยใหมีความเขมงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงาน
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ทําใหตลาดมีความตองการสินคาและบริการ
เกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น
ธุร กิจ นํา เขาและจํา หนายผลิต ภัณ ฑร ะบบสุขาภิบ าลและปรับอากาศ มีสภาพการแขงขันรุนแรง มี
ผูป ระกอบการรายใหญแ ละรายเล็ก ในตลาดจํ า นวนมาก มีต ราสิน คา ในตลาดจํา นวนมากที ่ไ ดรับ การยอมรับ แต
เนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ ทําใหการจัดจําหนายสินคามีชองทางจําหนายไปสูลูกคาไดอีกมาก โดยบริษัทฯ มีจุดเดน ที่มี
สินคาหลากหลาย สินคามีชื่อเสียงในตลาด สามารถจําหนายใหลูกคาทั่วไปและลูกคากลุมผูรับเหมาไดอยางทั่วถึง
ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในป 2560 ในป 2560 มีสภาพการแขงขันระดับสูง
ตามสภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป และอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง จากการที่ประเทศไทยยังคงมี
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ศักยภาพสูงในการเปนผูผลิตอาหาร เนื่องจากมีพื้นฐานดานเกษตรและประมง และมีเทคโนโลยีการผลิต ที่ทันสมัยมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยธุรกิจที่เกี่ยวของและมีการเติบโตไปดวย ไดแก ธุรกิจรานคาปลีกประเภทสะดวกซื้อที่มี
การแขงขันรุนแรงขึ้น โดยปจจุบัน เซเวนอีเลฟเวน ยังคงครองตําแหนงผูจําหนายที่มีสาขามากที่สุดและยังคงรักษาการ
เติบโตอยางตอเนื่อง แตขณะเดียวกันคูแขงรายอื่นก็พยายามหากลยุทธใหมๆ ในการดึงดูดลูกคา และมีการวางแผนเปด
สาขาเพิ่มขึ้น เชน แฟมิล่ีมารท, มินิ บิ๊กซี, เทสโกเอ็กซเพรส เปนตน ทั้งนี้ ในป 2560 คาดวาจะมีผูแขงขันรายใหมอีก 1-2
ราย ที่เนนเปดในอาคารพาณิชย 3-4 หอง สถานีบริการน้ํามัน หรือรานสะดวกซื้อขนาด 500 ตรม. โดยมีเปาหมาย เปด
100 สาขาในป 2560 และ1,000 สาขาในอีก 5 ปขางหนา
นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการขยายธุรกิจ จากปจจัยสนับสนุนการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะ
กอใหเกิดการเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาค การเชื่อมโยงซัพพลายเชนระหวางกันตามมา ตัวอยางเชน รานสะดวก
ซื้อในประเทศพมาที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ในชวง 4-5 ที่ผานมา เนื่องจากบางแบรนดมีการขยายธุรกิจจากกลุมผูลงทุน
ที่ทําโมเดิรนเทรด อยางซุปเปอรมารเก็ต และ ไฮเปอรมารเก็ต ในประเทศอยูแลว บางรายก็มีการรวมทุนกับตางชาติ เชน
สิงคโปร ไทย และมาเลเซียดวย
เกิดการใชเสนทางผานใหมๆ ในการขนสงสินคา เชน การขนสงผักและผลไมจากจีนมาไทย ผานเสนทาง R3A
จังหวัดเชียงราย ลําเลียงสูตลาดไทและตลาดไอยรา เปนตน ซึ่งจะชวยใหมีการเติบโตของธุรกิจอาหาร ธุรกิจรานอาหาร
และธุรกิจจัดเก็บและขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิมากขึ้นไปดวย
ในสวนของอุตสาหกรรมประมง ยังคงติดปญหาและสงผลกระทบตอธุรกิจทําความเย็น ทั้งในเรื่องปญหาแรงงาน
ผิดกฎหมายและ การไดรับใบเหลืองการทําประมง IUU (Illegal Unreported and Unregulated fishing) จากกลุม
ประเทศสหภาพยุโรป จึงทําใหเปนอุปสรรคตอผูประกอบการ ในการลงทุนหรือขยายการผลิตตอไปได
ธุรกิจนําเขาและจําหนายระบบการพิมพดิจิทัล มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง เนื่องจากลูกคาให
ความสําคัญกับบริการหลังการขายที่ดี และความพรอมดานบุคลากรสําหรับบริการหลังการขาย สตอคสินคาประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล ซึ่งลูกคาความตองการใชเปนประจําตอเนื่อง สินคาที่จําหนายสวนใหญเปนสินคาที่มีชื่อเสียง
และมีคุณภาพชั้นนํา และไดรับแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว โครงสรางรายไดแบงเปน 3 ประเภทหลัก คือ
1) รายไดจากการจําหนายเครื่อง 2) รายไดจากการจําหนายวัสดุสิ้นเปลือง และ 3) รายไดจากคาอะไหล คาบริการ และ
สัญญาบริการ คูแขงหลักจะเปนบริษัทที่เปนผูแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เนื่องจากตรา
สินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ดังนั้นกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญจึง
เลือกซื้อสินคาจากตราสินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกเปนหลัก เมื่อเปรียบเทียบรายไดของธุรกิจระบบการพิมพ
ดิจิทัลและคูแขงขันหลักอีก 4 ราย รวมเปน 5 ราย ก็พบวามีสวนแบงการตลาดอยูในกลุมผูนํา 3 อันดับแรก โดยสวนแบง
การตลาดประมาณรอยละ 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 ที่ตองมีการติดตั้งระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก งานระบบ
ดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือโรงงานตางๆ
งานระบบทําความเย็นในหองเย็นหรือหองระบบ โดยลูกคาของบริษัทฯ อาจเปนลูกคาทางตรงซึ่งเปนเจาของโครงการ
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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กอสราง หรือเปนผูรับเหมาโครงการที่ซื้อสินคาจากบริษัทฯ ไปติดตั้งในงานโครงการนั้นๆ ตลอดจนรานคาหรือผูจําหนาย
สินคาที่เกี่ยวของกับงานระบบตางๆ ที่ซื้อสินคาจากบริษัทฯ เพื่อจําหนายตอใหแกผูรับเหมาโครงการหรือผูใชงานโดยตรง
ซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคาดังกลาวมาโดยตลอด และมีกลุมลูกคาที่สั่งซื้อสินคาของบริษัทฯ เปนประจํา
เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินคา ที่สวนใหญไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับ
การบริการที่ดีจากทีมงานขายที่มีความรูอยางดีเกี่ยวกับสินคานั้นๆ อยางไรก็ตาม ใน ป 2559 และป 2560 บริษัทฯ ไมมี
ลูกคารายใดที่มีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวม
2.2.2.4 กลยุทธการแขงขัน
บริษัทฯ มุงเนนการจําหนายสินคาที่มีคุณภาพสูง ใหบริการลูกคาดวยสินคาที่มีคุณภาพ พรอมใหคําแนะนําดวย
วิศวกรผูเชี่ยวชาญ ทีมงานบริการหลังการขายที่รวดเร็วและเปนมืออาชีพ ดวยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสรางความรู
ความชํานาญในสินคา เพื่อใหลูกคาไดรับการบริการอยางรวดเร็ว และสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธการแขงขัน ดังนี้
• จําหนายสินคาคุณภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
เน น จํ า หน า ยสิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานที่ ย อมรับ ทั่ ว โลก โดยบริ ษั ท ฯ จะคั ด เลื อ กสิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบ
ความเย็น รวมทั้งผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทลั ซึ่งมีความเกี่ยวของกับความปลอดภัย กระบวนการเก็บรักษา
สินคา และความตอเนื่องของกระบวนการผลิตในอยางมาก จึงจําเปนตองเลือกผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี ผานการ
รับรองมาตรฐานสากล เหมาะสมกับความตองการของลูกคา สินคาที่มีชื่อเสียงไดรับความนิยมและยอมรับอยาง
กวางขวางในตลาด เพื่อสรางความไววางใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง
• การเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคา
บริษัทฯ วางแผนจะเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในสินคาของระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง
ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมทั้งผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล โดยจะทยอย
สั่งซื้อสินคาเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคา โดยรองรับความตองการของลูกคาไดครบทุกกลุมมาตรฐานของสินคา
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตอการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานโครงการติดตั้งระบบ
ดับเพลิง และระบบวิศวกรรมอาคารอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ตองการใหมีจํานวนวิศวกรเพียงพอที่จะสามารถรองรับงาน
โครงการที่มีปริมาณงานมากขึ้นและมีมูลคางานที่สูงขึ้น
• มีสินคาหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อคสินคาเพียงพอตอความตองการและไมทําใหลูกคาตองรอสินคานาน
บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูจัดจําหนายผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร โดยเปนผูนําในธุรกิจนําเขาและ
จําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบความเย็น ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล
รวมทั้งผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ที่มีสินคาหลากหลาย สินคาที่จําหนายสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ
ซึ่งตองใชระยะเวลาในการสั่งซื้อและรอการขนสงเขามาในประเทศ บริษัทฯ จึงตองประมาณการยอดขาย วาง
แผนการสั่งซื้อสินคาและเก็บสต็อคสินคาใหเหมาะสม เพื่อใหมีสินคาหมุนเวียนเพียงพอตอความตองการของ
ลูกคา และสามารถสงมอบสินคาใหลูกคาไดอยางรวดเร็วทันที ไมเกิดความลาชา ซึ่งอาจจะทําใหเสียยอดขาย
และเสียโอกาสในการขายครั้งตอไปได ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ตองไมสต็อคสินคาไวมากเกินไป จนทําใหมี
คาใชจายในการจัดเก็บสต็อคสินคาสูง
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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• จัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุนยอดขาย
บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ เชน การออกงานแสดงสินคา เพื่อใหเปนที่รูจักและ
เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑใหผูออกแบบโครงการและลูกคาเพื่อใหรูจักและ
เลือกใชผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อนิตยสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิญผูออกแบบโครงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผูผลิต ในตางประเทศที่มีชื่อเสียงใน
ตลาดโลก เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและรับแนวความคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกอสรางในมุมมองใหม ยกระดับ
มาตรฐานการกอสรางในประเทศไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในนโยบาย CSR และสรางความเชื่อมั่นในสินคาของบริษัทฯ
ที่นําเขามาจําหนาย และพิจารณานําสินคาของบริษัทฯ ไปใชในโครงการตางๆ ไดอยางมั่นใจ
• การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน
บริ ษั ท ฯ วางแผนขยายกิ จ การไปลงทุ น ยั ง ประเทศในกลุ ม อาเซี ย น เช น สาธารณรั ฐ แห ง สหภาพพม า
ราชอาณาจักรกัมพูชา เปนตน เนื่องจากเปนประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางดานโครงสรางพื้นฐาน งาน
กอสรางตางๆ ในปริมาณมาก โดยนําสินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายเขาไปจําหนายในประเทศดังกลาวใน
ลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ จํ า หน า ยอยู ใ นประเทศไทย หรื อ ว า จ า งบุ ค ลากรในพื้ น ที่ เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางด า น
การตลาด จนมียอดขายเปนที่นาพอใจ จึงจะดําเนินการลงทุน และจัดหาสถานที่ ทําการและสิ่งจําเปนอื่นๆ ใน
ลําดับถัดไป ทั้งนี้ จากการที่ บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูจัดจําหนายผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร สงผลให
บริษัทมีความไดเปรียบในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการในกลุมประเทศเปาหมาย รวมทั้งยังสามารถบริหาร
จัดการคาใชจายในการขยายธุรกิจในกลุมประเทศเปาหมายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเชนกัน
2.2.2.5 นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายสินคาจากราคาตนทุนสินคาบวกอัตรากําไร (Cost Plus Pricing) โดยการ
กําหนดราคาขายสินคาของบริษัทฯ จะตองมีความยืดหยุนและเหมาะสมตามลักษณะของแตละสินคา ชองทางการจําหนาย
กลุมลูกคาเปาหมาย ปริมาณ และมูลคาการสั่งซื้อ รวมทั้งตองคํานึงถึงราคาตลาดของสินคานั้นๆ ซึ่งในบางครั้งอาจให
สวนลด (discount) ตามสภาวะตลาดและการแขงขันในขณะนั้น เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได ใน
ขณะเดียวกันก็ตองรักษาอัตรากําไรขั้นตนที่เพียงพอรองรับตอคาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ได
สําหรับการกําหนดราคางานโครงการ บริษัทฯ กําหนดราคาการใหบริการจากงบประมาณของลูกคา และตนทุน
ของแตละโครงการเปนหลัก โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุนเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได และใน
ขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับคุณภาพบริการ รวมทั้งสินคาและอุปกรณที่นํามาใชในงาน เพื่อสรางความนาเชื่อถือ
และความไววางใจจากลูกคาอยางตอเนื่อง รวมทั้งในการเสนอราคา บริษัทฯ จะตองมีอัตรากําไรขั้นตนที่เพียงพอรองรับตอ
คาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ได
2.2.2.6 การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทฯ จําหนายสินคาในประเทศทั้งหมด โดยทีมงานขายและการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันมีจํานวน 151
คน แบงความรับผิดชอบดูแลการขายสินคาตามแตละประเภทของสินคา รวมทั้งงานขายโครงการ โดยทีมงานขายและ
การตลาด ทําหนาที่ติดตอ ดูแลความตองการ และนําเสนอสินคาใหแกลูกคา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูผลิตหรือคูคา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงปริมาณความตองการของลูกคาในปจจุบันและแนวโนมความตองการในอนาคต ตลอดจน
รายละเอียดของผลิตภัณฑ แนวโนมของปริมาณและราคาสินคาของผูผลิตในตลาด เพื่อประโยชนในการวางแผน การขาย
และการกําหนดราคาสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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สินคาที่บริษัทฯ จําหนายสวนใหญไดรับคําสั่งซื้อลวงหนาจากลูกคา โดยมีระยะเวลาเพื่อเตรียมการในการจัดซื้อและ
จัดสงใหแกลูกคาตามกําหนดเวลาที่ไดตกลงกัน ซึ่งสวนใหญลูกคาจะกําหนดความตองการ มาตรฐานของสินคา แหลงที่มาหรือ
ผูผลิตสินคาใหแกบริษัทฯ ทราบ เพื่อใหบริษัทฯ เสนอสินคาไดตรงกับความตองการของลูกคา รวมทั้งเสนอราคาและเงื่อนไขการ
ขายตางๆ ใหแกลูกคา โดยสินคาที่จัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาที่มาจากผูผลิตที่ลูกคา ใหความไววางใจ และเปนไปตาม
มาตรฐานที่ใชในงานระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล ลูกคาจึงไววางใจในสินคา
ของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ชองทางการจําหนายสินคาของบริษัทฯ แบงออกเปน 3 ชองทางหลัก ไดดังนี้
1) ชองทางจําหนายผานผูรับเหมากอสรางงานหลัก หรือผูรับเหมางานระบบ บริษัทฯ จําหนายสินคาใหแก
ผูรับเหมากอสรางงานหลัก หรือผูรับเหมางานระบบของโครงการกอสรางอาคาร โครงการภาครัฐ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม และผูรับเหมางานหองเย็น เปนตน ซึ่งผูรับเหมาจะจัดหาสินคาหรือนําสินคาของบริษัทไปติดตั้ง
ในโครงการตางๆ ตามรายละเอียด (Specification) ที่ผูออกแบบโครงการไดวางไว โดยสวนใหญบริษัท
จําหนายสินคาผานชองทางจําหนายนี้ หรือคิดเปนรอยละ 65.84 และรอยละ 56.85 ของรายไดจากการขาย
และใหบริการรวมในป 2559 และป 2560 ตามลําดับ
2) ชองทางจําหนายผานรานคาหรือผูจําหนายสินคาที่เกี่ยวของ บริษัทฯ อาจไมสามารถเขาถึงผูรับเหมาขนาดเล็ก
หรือลูกคาเจาของโครงการไดอยางทั่วถึง การจําหนายผานชองทางนี้เปนชองทางที่ทําใหบริษัทฯ สามารถ
กระจายสินคาไดอยางกวางขวางมากขึ้น โดยสัดสวนการจําหนายผานชองทางนี้ คิดเปนรอยละ 17.04 และรอย
ละ 9.86 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวม ในป 2559 และป 2560 ตามลําดับ นอกจากนี้ ในบางกรณี
รานคาหรือผูจําหนายสินคาดังกลาวก็เปนคูคาที่มีการจําหนายสินคาบางอยางใหแกบริษัทฯ เพื่อนํามาติดตั้งใน
โครงการตามความตองการของลูกคาหรือนํามาจําหนายตอใหแกผูรับเหมาที่สั่งซื้อสินคาจากบริษัทฯ โดยสินคา
ดังกลาวอาจเปนสินคาของผูผลิตอื่นที่บริษัทฯ ไมไดเปนผูจัดจําหนาย หรือเปนสินคาที่ไมมีความตองการของ
ตลาดมากนักและไมมีเก็บในสต็อคของบริษัทฯ เปนตน
3) ชองทางจําหนายใหแกผูใชงานโดยตรง (End user) เปนการจําหนายใหเจาของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม
หรือผูใชงานทั่วไปโดยตรง โดยเปนการจําหนายผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล รวมทั้งสินคา และ/หรือ
พรอมการใหบริการในลักษณะของงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมตางๆ ที่บริษัทฯ มี
ความพรอ มในดา นวิศ วกรรมและที มงาน การออกแบบ ติด ตั้ง ตรวจสอบและบริ การบํา รุง รัก ษาระบบ
ดับเพลิง รวมทั้งมีการจําหนายใหแกผูใชงานรายยอยทั่วไป แตมีจํานวนไมมากและปริมาณการสั่งซื้อตอครั้ง
มีมูลคาไมสูงนัก โดยสัดสวนการจําหนายในชองทางนี้ คิดเปนรอยละ 17.12 และรอยละ 33.29 ของรายได
จากการขายและใหบริการรวมในป 2559 และป 2560 ตามลําดับ
2.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนายสวนใหญกวารอยละ 70 สั่งซื้อจากผูผลิตหลายรายในตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปน
ผูผลิตสินคาชั้นนําที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลระดับโลก โดยบริษัทฯ มีนโยบายมุงเนนการจําหนายสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตรงกับความตองการของลูกคา โดยมีขั้นตอนการแสวงหาและคัดเลือกสินคาเพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ผาน
การรับรองจากหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ที่นาเชื่อถือ
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ในการสั่งซื้อสินคาเพื่อมาจําหนายใหแกลูกคานั้น บริษัทฯ มีการวางแผนการสั่งซื้อลวงหนาในปริมาณที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากแนวโนมของตลาด ความตองการของลูกคาในแตละชวงเวลา รวมทั้งปริมาณสินคาคงคลัง เพื่อจะได
จัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตอการจําหนาย ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเนื่องจากขาดแคลนสินคาคงคลัง หรือไม
สามารถจัดหาสินคาไดทันและเพียงพอกับความตองการของลูกคา ในขณะเดียวกันก็ตองควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม และไมใหมีสินคาคางในคลังนานเกินไปจนเปนภาระแกบริษัทฯ
สินคาที่บริษัทฯ จําหนายมีหลากหลายมากกวา 13,000 รายการ ภายใตตราสินคาที่มีช่ือเสียงมากกวา 60 ตรา
สินคา ซึ่งในจํานวนนี้ เปนตราสินคาที่ในปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย 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

วาลว และอุป กรณร ะบบดับ เพลิง ไดแ ก อุป กรณ
ระบบทอ ขอตอ (Groove Coupling)วาลวดับเพลิง
หัวฉีดน้ําอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ชุดสาย
ฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบแขวน
(Fire Hose Rack) เครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว น้ํายา
โฟมดับเพลิง อุปกรณโฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิง
อัต โนมัติ ระบบตรวจจับ ควัน ระบบดับ เพลิง ดว ย
กาซ ระบบกลองตรวจจับควันและเปลวไฟ เปนตน

POTTER ELECTRIC
VICTAULIC
MOYNE ROBERTS
BADGER
GIACOMINI
HYGOOD
5-ELEM
NIBCO
CHEMGUARD
WAGNER
SIEMENS
SRI
GKB
RELIABLE

สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไอรแลนด
สหรัฐอเมริกา
อิตาลี
สหราชอาณาจักร
ประเทศจีน
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ประเทศเยอรมัน
ประเทศเยอรมัน
มาเลเซีย
ไตหวัน
สหรัฐอเมริกา

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

WEISS
VICTAULIC
HONEYWELL

สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
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กลุมสินคา

ผูผลิตสินคา

ประเทศเจาของตราสินคา

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

OVENTROP

ประเทศเยอรมัน

แผนกรองอากาศอลูมิเนียม(Aluminum Filter)
สําหรับกรองสิ่งสกปรกและฝุนละอองในอากาศ

RESEARCH
PRODUCTS

เบลเยี่ยม

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

KUBA
DOD
ESK SCHULTZE
BITZER
ABB
LODAM
O&F
ZEILABEGG
EBM PAPST
BVA
9 LIFE
NARA
3Q
TECO

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

อุ ป กรณ ก ารพิ ม พ ดิ จิ ทั ล สํ า หรั บ ระบบบรรจุ ภั ณ ฑ
ไดแก เครื่องพิมพวันหมดอายุเครื่องพิมพขอความ
บนบรรจุภัณฑ เครื่องปอนชิ้นงาน สําหรับการพิมพ
3 มิติ และสําหรับการพิมพลาเบลสติคเกอรสีพรอม
ดวยอุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภท
ตางๆ เปนตน

Domino
Korthofah
EDM
MSSC
United RIBtype
EnvisionTEC
Materialise

อังกฤษ
ฮอลแลนด
ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ประเทศเยอรมัน
เบลเยี่ยม

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได พั ฒ นาตราสิ น ค า เป น ของตั ว เอง จํ า นวน 7 ตราสิ น ค า โดยเป น เจ า ของแบรนด ห รื อ
เครื่องหมายการคา ไดแก


เครื่องหมายการคา “HARN” สําหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดตั้ง และใหบริการ อุปกรณระบบดับเพลิง ระบบ
ปรับอากาศ และสุขาภิบาล, จัดการขาย ประกอบ อุปกรณระบบทําความเย็นอุตสาหกรรม, จัดการขาย ติดตั้ง
และใหบริการ เครื่อง อุปกรณ อะไหล วัสดุสิ้นเปลือง สําหรับระบบการพิมพดิจิทัลบนบรรจุภัณฑ หีบหอ สลาก
รวมถึงการสรางแบบชิ้นงานจากไฟลดิจิทัล
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เครื่องหมายการคา “VALTEC” สําหรับผลิตภัณฑวาลวและผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยการ
วาจางผูผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard (ปจจุบันไดรับการรับรองมาตรฐาน UL
เรียบรอยแลว)



เครื่องหมายการคา “SPARK” สําหรับผลิตภัณฑสายฉีดน้ําดับเพลิง โดยการวาจางผูผลิตในประเทศมาเลเซีย
และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard



เครื่องหมายการคา “GUARDIAN” สําหรับผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแหง โดยการวาจางผูผลิต
ในประเทศไทย สินคาไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (TIS) จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม



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



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



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

บริษัทฯ คัดเลือกผูผลิตเพื่อวาจางผลิตสินคาสําหรับตราสินคาของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถของ
ผูผลิตและความสามารถของโรงงาน ซึ่งในแตละตราสินคา บริษัทฯ ใชผูผลิตรายเดียวที่ติดตอคาขายมาเปนเวลานาน โดย
เปนการวาจางผลิตเปนคราวๆ ไป ไมมีการทําสัญญาวาจางผลิตระยะยาว ซึ่งที่ผานมาการจําหนายสินคาในตราสินคาของ
บริษัทฯ เปนสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับสินคาที่นําเขาจากผูผลิตในตางประเทศ หรือมีสัดสวนยอดขายในป 2559 และป
2560 รอยละ 4.04 และ 5.90 ของยอดขายรวม
ทั้งนี้ ในป 2559 และป 2560 บริษัทฯ ไมมียอดสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตรายใดรายหนึ่ง เกินกวา รอยละ 30 ของ
มูลคาการสั่งซื้อรวม
2.2.4

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี -

2.2.5

งานที่ยังไมไดสง มอบ

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

ปจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ดวยความตระหนักถึงภาวะความ
เสี่ยงที่ซับซอนและรุน แรงขึ้นของการดําเนินธุร กิจ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ มภายในและภายนอกของ
บริษัท ฯ การที่บ ริษัท ฯ จะดําเนิน ธุร กิจ ใหเ จริญ เติบโตไดอ ยา งมั่น คงในระยะยาวนั้น จํา เปน ตองสรางพื้น ฐานการ
บริหาร ความเสี่ยงที่ดี เพียงพอที่จะปองกันและลดผลกระทบของความเสี่ยง อันเกิดขึ้นไดจากปจจัยผันแปรตางๆ
บริษัทฯ จึงจัดทําแบบประเมินและควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดยมี
การประเมิน ระบุปจจัยความเสี่ยง และวิเคราะหความเสี่ยงที่สําคัญ รวมถึงกําหนดมาตรการรองรับและปองกันความ
เสี่ยง โดยมีผูรับผิดชอบตามสายงานที่สังกัด อีกทั้งใชดัชนีชี้วัดความเสี่ยง เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จตามทิศทางที่กําหนดไว โดยมีความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงอื่นๆ ที่สําคัญ ดังนี้
3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
สินคาที่บริษัทฯ จําหนายใหลูกคาสวนใหญเปนสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ ยอดสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ
ในป 2559 และ ป 2560 คิดเปนรอยละ 77.49 และรอยละ 80.24 ของยอดการสั่งซื้อรวม ตามลําดับ การเสนอราคาและ
การชําระเงินคาซื้อสินคาสวนใหญใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ปอนดสเตอรลิง และยูโร รวมกันคิดเปนรอยละ 95.16
ของยอดคาซื้อสินคาตางประเทศ ในขณะที่การจําหนายสินคาทั้งหมดจําหนายภายในประเทศเปนสกุลเงินบาท ซึ่งใน
บางครั้งบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาสินคาใหสอดคลองกับตนทุนสินคาที่เพิ่มขึ้นไดทันที ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจไดรับ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไรขั้นตนของบริษัทฯ ได
บริษัทฯ คํานึงถึงผลกระทบดังกลาว จึงมีนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
• กําหนดใหบริษัทฯ จะตองดําเนินการเปดวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงินเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาว ซึ่งเปนวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศเกือบทั้งหมดโดยบริษัท
จะพิจารณาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาตามยอดในใบแจงหนี้การซื้อสินคาในแตละรอบการสั่งซื้อ
• ติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคาเงินอยางตอเนื่องเพื่อสามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนไดอยางใกลชิด
ในป 2559 และ ป 2560 บริษัทฯ ซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวน 255.90 ลานบาท และ 502.00 ลาน
บาทตามลําดับ คิดเปนรอยละ 54.90 และรอยละ 75.80 ของยอดการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ ดวยการติดตามความ
เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยางสม่ําเสมอทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวนอยมาก ดังจะเห็น
ไดจากผลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในป 2559 และ ป 2560 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ
1.40 ลานบาท และ 5.05 ลานบาท ตามลําดับ บริษทั ฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยูในระดับที่นาพอใจ
นอกจากนี้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทําใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ จะ
ทําการปรับราคาสินคาไปตามสภาพตลาดโดยแจงใหลูกคาทราบลวงหนา และบริษัทฯ มีสต็อคสินคาจํานวนหนึ่ง ซึ่ง
สามารถรองรับงานจําหนายสินคาลวงหนา ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไมสงผลกระทบตอรายไดและตนทุน
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
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3.1.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคา
บริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบทํา
ความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล ที่มีสินคาหลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก ซึ่งตราสินคาที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเปนประมาณรอยละ 36.80 และรอยละ 28 ของยอดขายรวม
ในป 2559 และป 2560 ตามลําดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในตราสินคาที่สําคัญไป
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได
การไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเปนตัวแทน
จําหนายสินคาใหกับคูคามีทั้งลักษณะที่กําหนดอายุของการเปนตัวแทนและไมมีกําหนดอายุของการเปนตัวแทน โดย
สวนใหญบริษัทฯ ไมไดทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการกับบริษัทเจาของตราสินคา ดังนั้น บริษัทฯ อาจมี
ความเสี่ยงจากการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในกรณีดังกลาว โดยหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการเปนตัวแทนจําหนายสินคา
ใหแกเจาของตราสินคา หรือหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาไมวาดวยกรณีใดๆ เชน บริษัทคูคามีการ ควบรวมกิจการกับ
บริษัทอื่น หรือมีการเลิกกิจการคูคา เปนตน อาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได ซึ่งตั้งแตป 2554 เปนตนมา
บริษัทฯ ไมมีการสูญเสียตราสินคาที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการดําเนิน
ธุรกิจ การรักษาความสัมพันธที่ดีกับบริษัทเจาของตราสินคาที่มี มายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินคาที่จัดจําหนาย
มากกวา 60 ตราสินคา ทั้งยังใหบริการและสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคาจนเปนที่ยอมรับ อีกทั้งมีฐานลูกคาที่กวางขวาง
มากกวา 2,400 ราย บริษัทฯ จึงมั่นใจวา หากบริษัทฯ สูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในตราสินคาใดสินคาหนึ่งไป
บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑตราสินคาอื่น เขามาทดแทนเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดได
เนื่องจากบริษัทฯ มีเปาหมายในการคัดสรรสินคาคุณภาพดีและเปนสินคาที่มีเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา ในป 2560
บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเพิ่มอีก 3 ตราสินคา อีกทั้งบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาตราสินคา
ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑเองเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวดวย
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาตามที่ตกลง และไดรับ
ความไววางใจจากบริษัทเจาของตราสินคาใหเปนตัวแทนจําหนายสินคามาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทฯ
มียอดขายที่เติบโตขึ้นเปนลําดับ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีชองทางการจําหนายที่มีประสิทธิภาพ มีทีมงานขาย ที่
เขมแข็ง สินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสามารถสรางยอดขายใหเติบโตอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นวาบริษัท
เจาของตราสินคาจะยังคงมอบหมายใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาตางๆ อยางตอเนื่องตอไปในอนาคต จึงจัดเปน
ความเสี่ยงในระดับ บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยูในระดับที่นาพอใจ
3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษทั เจาของตราสินคาอาจเขามาทําตลาดเอง
กรณีที่เจาของตราสินคาจากตางประเทศมีความประสงคจะเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไมผาน บริษัทฯ
ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคานั้นๆ ได และอาจตองมีการแขงขันกับ
บริษัทเจาของตราสินคาดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นวา ความเสี่ยงดังกลาวมีโอกาสเกิดขึ้นนอย เนื่องจากความไมคุมคาในการลงทุน
เขามาจําหนายสินคาเอง อีกทั้งการจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ
ระบบสุขาภิบาล ระบบความเย็น รวมทั้งระบบการพิมพดิจิทัลตองมีความหลากหลายและตองสามารถตอบสนองความ
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พึงพอใจของลูกคาไดอยางครบวงจร ลูกคาจะคํานึงถึง ความสะดวกในการสั่งซื้อสินคาจาก ผูจําหนายที่มีสินคาใหครบ
ตามที่ตองการ ซึ่งจากที่ผานมาเคยมีผูผลิตสินคาจากตางประเทศบางรายใหบริษัทในเครือเขามาดําเนินธุรกิจโดยตรง
แทน แตก็ไมประสบความสําเร็จและเลือกกลับไปจําหนายผานตัวแทนเหมือนเดิม บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความ
เสี่ยงนี้อยูในระดับที่นาพอใจ
3.1.4 ความเสี่ยงจากอัตรากําลังคนและความสามารถของบุคลากรไมเพียงพอตอความตองการทางธุรกิจ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเพียงพอของอัตรากําลังคนซึ่งสอดคลองกับการขยายงานตามกลยุทธ บริษัทฯ มี
มาตรการจัดการความเสี่ยงดังกลาว ดังนี้
• มีการทบทวนโครงสรางองคกรและวิเคราะหแผนความตองการอัตรากําลังคน
• ดําเนินการตามกระบวนการ สรรหา โดยคัดเลือกและเพิ่มชองทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ
• จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร
เพื่อพิจารณาผูสืบทอดตําแหนงงาน รวมถึงกระตุนใหพนักงานที่มีความสามารถเล็งเห็นเปาหมายและการ
เติบโตในอนาคตที่ชัดเจน และเรงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
• รักษาบุคลากร ผานกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานกับบริษัทฯ เชน การเตรียมความพรอม
และสรางความมั่นใจของพนักงานใหม กิจกรรมทองเที่ยวประจําป งานปใหม Family Day และกีฬาสี รวมถึงมี
การสํารวจความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการทํางาน เปนประจําทุกป เพื่อนํา
ผลสํารวจและขอเสนอแนะตาง ๆ มาปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดลอมการทํางานใหดียิ่งขึ้น โดยป
2560 ผลประเมินที่ได เทากับรอยละ 81 เทียบกับป 2559 เทากับรอยละ 65 สูงขึ้นจากป 2559 รอยละ 16
ในป 2560 บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงานลดลงจากรอยละ 18.90 ในป 2559 เหลือรอยละ 12.40และ
มีอัตราการสรรหาพนักงานเขาบรรจุในตําแหนงที่วาง คิดเปนรอยละ 19 ซึ่งอยูในเปาหมายที่กําหนด บริษัทฯ ประเมินวา
ผลการควบคุมความเสี่ยงอยูในระดับควบคุมไดในระดับหนึ่ง แตยังไมเปนที่พอใจ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ใหความสําคัญ
กับการเรงดําเนินการตามแผน HR master plan ในป 2561
3.1.5 ความเสี่ยงจากการดอยคาของคาความนิยม
บริษัทฯ ตองบัน ทึกคาความนิยมจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนเพื่อซื้อและรับโอนกิจ การทั้ง หมดของ
บริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ซึ่งมีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ (Net Assets) บริษัท ชิลแมทช
จํากัดและบริษัทยอย ณ วันที่ออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยผูสอบบัญชีจะทําการ
ทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป และตั้งคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ดังนั้นบริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงหากผูสอบบัญชี
ไดพิจารณาแลววาคาความนิยมนี้ควรจะตองมีการดอยคา ซึ่งการดอยคาดังกลาวจะมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนของ
บริษัทฯ ในดานของกําไรสุทธิ สวนของเจาของ และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ
ฝายบริหารไดทดสอบการดอยคาของคาความนิยม ซึ่งประกอบไปดวย หนวยธุรกิจของผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
และผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล โดยจัดทําประมาณการกระแสเงินสดอิสระที่คาดวาจะไดรับในอนาคต บางครั้งเรียกวา
”มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หรือ Realizable Value” ของทั้ง 2 หนวยธุรกิจ อันประกอบไปดวย ประมาณการยอดขาย, ตนทุน
ขาย, คาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย), ภาษีเงินได, งบประมาณการลงทุน,
สวนที่ 1 (3) ปจจัยความเสี่ยง

หนา 39
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ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน อันไดแก ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ และ เจาหนี้การคา เมื่อไดกระแสเงิน
สดอิสระในแตละปก็คํานวณเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตราคิดลดที่อางอิงกับอัตรากอนภาษีที่สะทอนถึงความเสี่ยงที่เปน
ลักษณะเฉพาะของแตละหนวยธุรกิจนั้น ๆ
ฝายบริหารคํานวณกระแสเงินสดอิสระโดยอางอิงกับประมาณการทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล มีความเปนไปได
และ เหมาะกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งมูลคาดังกลาวมากกวามูลคาตามบัญชีของคาความนิยมและความสัมพันธกับ
ลูกคาอันไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอยภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด จึงถือไดวาความความนิยมและคาสัมพันธของลูกคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ไมดอยคา ทั้งนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแลว

สวนที่ 1 (3) ปจจัยความเสี่ยง
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชนั่ ส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)

4.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

4.1

สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ตาราง 4.1

รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ลานบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

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
150.47

เปนเจาของ

ไมมี

ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน
1. ที่ดิน

รวม
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

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
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4.3

สัญญาที่สําคัญของบริษัทฯ

4.3.1 สัญญาเชาพื้นที่ที่ตั้งสํานักงานใหญ
บริษัทฯ ทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้
ตาราง 4.2 สัญญาเชาพื้นที่ที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทฯ
ลําดับ
1.
2.
3.
หมายเหตุ :

คูสัญญา
ผูใหเชา
ผูเชา
ผูใหเชา
ผูเชา
ผูใหเชา
ผูเชา

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

ระยะเวลาการเชา 1/

สถานที่เชา
เลขที่

ชั้น

ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด

19/7-8

1- 4

19/17-22

1-4

19/6

1-3

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

อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

2 ป 9 เดือน

พื้นที่ (ตร.ม.)

1 ม.ค. 2560 30 ก.ย. 2562

283.60

3 ป

1 ม.ค. 2560

31 ธ.ค. 2562

1,379.72

3 ป

1 ม.ค. 2560

31 ธ.ค. 2562

195

1/

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

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
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4.3.2 สัญญาเชาอาคารคลังสินคา
ตาราง 4.3 รายละเอียดสัญญาเชาอาคารคลังสินคา
ลําดับ

คูสัญญา

1.

ผูใหเชา
ผูเชา
ผูใหเชา
ผูเชา
ผูใหเชา
ผูเชา
ผูใหเชา
ผูเชา

2.
3.
4

หมายเหตุ :

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

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

ระยะเวลาการเชา
อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

พื้นที่ (ตร.ม.)

3 ป 1/

1 ม.ค. 2560

31 ธ.ค. 2562

1,760

3 ป 1/

1 ม.ค. 2560

31 ธ.ค. 2562

722

5 ป 2/

1 ธ.ค. 2559

1 ธ.ค. 2564

60

3 ป 3/
1.7 ป 3/
1.8 ป 3/
3 ป 3/

1 เม.ย. 2560
1 ต.ค. 2560
1 ส.ค. 2560
1 มิ.ย. 2559

31 มี.ค. 2563
31 พ.ค.2562
31 พ.ค. 2562
31 พ.ค. 2562

360
495
720
300

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

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชนั่ ส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)

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
กรมธรรมประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน
(All Risk)

บริษัทผูรับประกัน

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย

บริษัท อาคเนยประกันภัย
จํากัด (มหาชน)

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

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ทุนประกัน
ระยะเวลาประกันภัย
(ลานบาท)
30.54
18 ก.ย.2560 – 18 ก.ย.2561

ผูเอา
ประกันภัย
บริษัทฯ

265.70

หนา 44

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

4.4

เครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการที่สําคัญ
บริษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการเปนเจาของเครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการ 7 รายการ ดังนี้

ตาราง 4.5 รายละเอียดเครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการที่สําคัญของบริษัทฯ
ลําดับที่

รูปเครื่องหมายการคา/บริการ

เจาของกรรมสิทธิ์

เลขทะเบียน

สําหรับสินคา/บริการ

คําขอเลขที่ สําหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดตั้ง และใหบริการ
180109626 อุปกรณระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล,
จัดการขาย ประกอบ อุปกรณระบบทําความเย็น
อุตสาหกรรม, จัดการขาย ติดตั้ง และใหบริการ เครื่อง
อุปกรณ อะไหล วัสดุสิ้นเปลือง สําหรับระบบการพิมพ
ดิจิทัลบนบรรจุภัณฑ หีบหอ สลาก รวมถึงการสรางแบบ
ชิ้นงานจากไฟลดิจิทัล
ค162287 สําหรับสินคา วาลวทอน้ําทําดวยโลหะ

ระยะเวลา

1

บริษัทฯ

2*

บริษัทฯ

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

อยูระหวางยื่นคําขอ และ
รับจดทะเบียนโดยกรมทรัพยสินทางปญญา

18 ต.ค. 2544 - 17 ต.ค. 2564

4 เมษายน 2559 – 3 เมษายน 2569

171127994 สําหรับสินคา
- อุปกรณแยกน้ํามันที่เปนสวนของคอมเพรสเซอร
- อุปกรณควบคุมแรงดันที่เปนสวนของเครื่อง
คอมเพรสเซอร
สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
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ลําดับที่

รูปเครื่องหมายการคา/บริการ

เจาของกรรมสิทธิ์

6*

บริษัทฯ

7*

บริษัทฯ

เลขทะเบียน

สําหรับสินคา/บริการ

- อุปกรณหยุดการทํางานของคอมเพรสเซอร เมื่อ
น้ํามันหลอลื่นต่ํากวากําหนด
- อุปกรณปองกันการสั่นสะเทือนของเครื่องคอมเพรสเซอร
171127981 สําหรับสินคา
ทอทองแดง ขอตอทองแดง ลวดเชื่อมทองแดง
171127990 สําหรับสินคา ฉนวนกันความรอน
คําขอเลขที่ สําหรับสินคา นํายาเคมีทําความเย็น
1035619

ระยะเวลา

4 เมษายน 2559 – 3 เมษายน 2569

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

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 46

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

5.

ขอพิพาททางกฎหมาย
-ไมม-ี

สวนที่ 1 (5) ขอพิพาททางกฎหมาย

หนา 47
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6.

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

6.1

ขอมูลทั่วไป
ก. บริษัท
บริษัท

:

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป
13

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเภทธุรกิจ

:

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

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107557000217

โทรศัพท

:

02-203-0868

โทรสาร

:

02-203-0245

เว็บไซต

:

www.harn.co.th

ทุนจดทะเบียน

:

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

ทุนชําระแลว

:

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

บริษัท

:

บริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท

:

02-009-9000

โทรสาร

:

02-009-9991

:

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

ข. บุคคลอางอิงอื่นๆ
1. นายทะเบียนหลักทรัพย

2. ผูสอบบัญชี
บริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

6.2

:

267/1 ถนนประชาราษฏร สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซือ่
กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท

:

02-587-8080

โทรสาร

:

02-586-0301

ขอมูลสําคัญอืน่
-ไมม-ี

สวนที่ 1 (6) ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

หนา 48

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

สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

หนา 49

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

สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

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

โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ
กลุมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของบริษัทฯ อางอิงขอมูลการปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560
ลําดับ
รายชื่อผูถือหุน
1 นามสกุลชาญณรงค 1/
นาง
สิริมา 2/
เอี่ยมสกุลรัตน
นาย
เจน
ชาญณรงค
บริษัท NICE NOBLE LIMITED 3/
น.ส.
นพพร
ชาญณรงค
นาย
หาญ
ชาญณรงค
นาง
ประยูรศรี
ชาญณรงค
รวมนามสกุลชาญณรงค 1/
2 นามสกุลสุขชัย 1/
นาย
วิรัฐ
สุขชัย
นาง
นพรัตน
สุขชัย
นาย
วิโรจน
สุขชัย
นาย
วิสุทธิ์
สุขชัย
1/
รวมนามสกุลสุขชัย
3 นามสกุลตรีเพ็ชร 1/
นาย
ธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร
น.ส.
ธารดา
ตรีเพ็ชร
รวมนามสกุลตรีเพ็ชร 1/
4 นาย
วสันต
นันทขวาง
5 นาย
ชัยวัฒน
แตไพสิฐพงษ
6 น.ส.
ปนัดดา
ทองเหลี่ยม
7 นาย
ประชา
พรอมพรชัย
8 น.ส.
วิญู
นานา
9 นาง
วลีรัตน
เชื้อบุญชัย
10 น.ส.
อุไรรัตน
หาญทวีภัทร
ผูถือหุนอื่นๆ
รวม

จํานวนหุน

รอยละ

68,845,441
68,515,420
73,316,475
26,429,444
1,000,000
8,341,320
246,448,100

11.78%
11.72%
12.54%
4.52%
0.17%
1.43%
42.16%

87,697,361
13,000,000
1,649,500
210,000
102,556,861

15.00%
2.22%
0.28%
0.04%
17.55%

20,967,423
7,504,024
28,471,447
28,440,000
17,900,000
14,832,149
11,241,584
10,621,500
8,276,986
6,826,940
108,884,433
584,500,000

3.59%
1.28%
4.87%
4.87%
3.06%
2.54%
1.92%
1.82%
1.42%
1.17%
18.63%
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 เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําหนาที่ดูแลกองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค
โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของกองทรัสตดังกลาว

สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

หนา 50

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

สรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลําดับ

รายชื่อผูถือหุน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

เพิ่มขึน้
(ลดลง)

31 ธันวาคม 2559

กรรมการบริษัท
1.

นายถกล

นันธิราภากร /1

2

นายวิรฐั

3.

-

-

-

สุขชัย

87,697,361

86,807,809

889,552

นายวสันต

นันทขวาง

28,440,000

28,140,000

300,000

4.

นายธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร

20,967,423

20,842,442

124,981

5

นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

68,845,441

63,845,441

5,000,000

6.

นายเจน

ชาญณรงค

68,515,420

84,091,640

(15,576,220)

7

นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

8,276,986

8,446,518

(169,532)

8

นายภาคภูมิ

วองไพฑูรย

4,230,325

5,410,325

(1,180,000)

9.

นายสุพจน

เธียรวุฒิ /1

-

-

-

10

นายโสตถิธร

มัลลิกะมาส /1

-

-

-

11.

นางสาววรนุช

สุไพบูลยพิพัฒน/1

-

-

-

ผูบริหาร
1

นางวรินกาญจน

ธีระอัมรานนท

903,610

1,196,593

(292,983)

2.

นายวิศิษฏ

วชิรลาภไพฑูรย

154,703

139,646

15,057

หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ

สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

หนา 51

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

7.3

นโยบายจายเงินปนผล

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหักสํารองตางๆ
ทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับ
กระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจายชําระคืนเงินกูยืม เงื่อนไข
และขอกําหนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู รวมทั้งขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคต
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวา
บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้นได โดยจะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ ในการประชุมคราวถัดไป
ป 2560

ป 2559

ป 2558

ป 2557

-

-

-

-

0.14

0.09

0.10

0.15

-

-

-

-

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

0.22

0.11

0.13

0.25

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)

63.64

81.82

76.92

60.00

ราคาพาร (บาท/หุน)

0.50

0.50

0.50

0.50

584,500,000

584,500,000

350,000,000

350,000,000

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

จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน)

หมายเหตุ - เงินปนผลประจําป 2560 จํานวน 0.14 บาทตอหุน ยังไมมีความแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
- ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 47 ทวิ
แหงประมวลรัษฎากร

สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

หนา 52

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

8. โครงสรางการจัดการ

แผนผังโครงสรางองคกรของบริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

ผูตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2

1
กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจระบบ
ดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล
3
ผูอํานวยการ
สายงานขาย
โครงการ

4
ผูอํานวยการ
สายงาน
ขายทั่วไป

5
ผูอํานวยการ
สายงานขาย
ปโตรเคมี

กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล

กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจระบบทําความเย็น
6
ผูอํานวยการ
สายงานขาย

7
ผูอํานวยการ
สายงานสนับสนุน
วิศวกรรม

8
ผูอํานวยการ
สายงานขาย

9
ผูอํานวยการ
สายงานบริการ
ฝายขายสินคาพิเศษ

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

ผูอํานวยการสายงาน
กํากับดูแลกิจการ

12

11

10

ผูอํานวยการ
สายงานบริหารทั่วไป

ผูอํานวยการ
สายงานการเงิน

ฝายบริหารระบบ
คุณภาพ

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายการเงิน

ฝายกํากับดูแลกิจการ

ฝายจัดซื้อ

ฝายบัญชี

ฝายคลังสินคา
และจัดสง

ฝายธุรการสํานักงาน

ฝายองคกรดิจิทัล
และสารนิเทศ (DEC)

ฝาย ICT

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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โครงสรางการจัดการภายในของบริษัทฯ ประกอบดวย
• คณะกรรมการบริษทั
• คณะกรรมการชุ ดย อ ยต า ง ๆ จํ า นวน 3 คณะ ได แก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามมาตรา 68 แห ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ
• ฝายบริหาร โดยมีประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูบริหารสูงสุด

8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบ ริหาร 3 ทาน
และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 8 ทาน ดังนี้
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1.

ดร. ถกล

นันธิราภากร

2.

นายวิรฐั

สุขชัย

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.

นายวสันต

นันทขวาง

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.

นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

6.

ดร.เจน

ชาญณรงค *

กรรมการ และกรรมการบริหาร

7.

นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

กรรมการ และกรรมการบริหาร

8.

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย

กรรมการ

9.

ดร.สุพจน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

เธียรวุฒิ

10.

ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

11.

นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการแตงตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค เปนกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 มีมติแตงตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2560

โดยมีนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ทาน และมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ทาน ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีโครงสราง
คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 ทาน และไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
และมีกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 ทาน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตาม
หลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่
ออกใหม (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ครบถวนทุกประการ

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั
ตามขอบังคับบริษัท ไดกําหนด จํานวนหรือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทไดนั้น ใหกรรมการสอง
(2) คนลงลายมือชื่อรวมกัน โดยใหที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทได ในป 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีมติกําหนดชื่อ
และจํานวนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการกลุมที่หนึ่ง นายวิรัฐ สุขชัย, นายวสันต นันทขวาง,
นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการกลุม ที่สอง นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน, นายเจน ชาญณรงค, นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการ
คนหนึ่งคนใดในกลุมหนึ่ง ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุมสอง รวมเปนสองคน
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
1. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะ
ออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการผูออกจาก
ตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
2. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชน
จํากัดทราบดวยก็ได
3. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะ
เหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการ
ที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู
4. ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปน
อยางอื่น
ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล คณะกรรมการที่พนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุม
ผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไป
ยังผูถือหุนไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3
วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน
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5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน ถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ให
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้น อาจจะเลือกเขารับตําแหนง
อีกก็ได
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริษัทเปนผูเลือกตั้งกรรมการดวยกันดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท เพื่อดูแล ควบคุม
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนของบริษัท ใหดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของและบรรลุวัตถุประสงคในการประชุม
• เพื่อใหการแบงอํานาจ และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลกิจการและการบริหารงาน
ประจําวันของบริษัทฯ แยกจากกันอยางชัดเจน ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร จึงไมได
เปนบุคคลเดียวกัน
ประธานกรรมการบริษทั มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับบริษัท หรือกรณีที่จําเปนเรงดวน เปน
ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบ
วาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาที่บริหาร
2. สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนหรือผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุม และแสดงความเห็นอยางเปน
อิสระ
3. สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. กํากับดูแลการใชนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ รวมถึงใหคําแนะนําและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของฝายจัดการ
5. ดู แ ล ติ ด ตาม การบริ ห ารงานของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และคณะกรรมการชุ ด ย อ ยอื่ น ๆ ให บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
6. เปนผูลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝาย
เทากัน
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท มีอํ า นาจ หน าที่ และความรับ ผิ ด ชอบในการจั ด การบริ ษัท ฯ ให เ ป น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตย สุจริต และ
ระมัดระวังผลประโยชนของบริษัทฯ โดยรวมถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้
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1. กํา หนดวิ สั ย ทั ศน นโยบาย กลยุ ท ธ เป าหมาย แผนการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ งบประมาณประจํ า ป โครงสร า งการ
บริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือบุคคลใดๆ
ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการ
อื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่
บริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําให
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว
สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
ทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร กรรมการผู จั ด การ หรื อ บุ ค คลอื่ น
ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือ
บันทึกเปนมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน และระบุขอบเขต
อํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน
4. ประเมิ นผลงานของฝ ายบริหารอย างสม่ํ าเสมอ รวมทั้งดู แลกลไกการจายค าตอบแทนผู บริหารและพนั กงานอย าง
เหมาะสม
5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีระบบ
การจัดเก็บเอกสารที่ทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง
6. จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบ
บัญชีที่ผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
โดยงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ตองตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนที่จะนําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการ
เงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ในรายงานประจําปของบริษัท
7. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหาร
ความเสี่ย งที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติด ตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ
มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปรงใส เกี่ยวกับการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน เพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง
เพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
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9. ดู แ ลให มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ต อ เนื่ อ งในระยะยาว รวมทั้ ง แผนพั ฒ นาพนั ก งาน ความต อ เนื่ อ งของผู บ ริ ห าร
(Succession Plan) รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงของกรรมการ และ
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
10. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การลงทุน
และการดําเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ ยกเวนเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
11. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน และ
มีการรายงานขอมูลการดําเนินงานที่สําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางถูกตอง
และเปนไปตามที่ขอกฎหมายกําหนด โดยกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียใน
สัญญาหรือขอตกลงใดๆ ที่ทํากับบริษัทฯ หรือถือหุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) ทั้งนี้
สําหรับรายการที่ทํากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ
ทํารายการในเรื่องนั้น
12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง
ใดแทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ
อํา นาจเพื่อ ใหบ ุค คลดัง กลา วมีอํา นาจตามที่ค ณะกรรมการบริษัท เห็น สมควร และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการ
มอบอํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมลี ักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเปนไปตาม
เงื่อนไขการคาโดยทั่วไป หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
13. คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติแ ละประสบการณของเลขานุการบริษัท ที่
เหมาะสม มีหนาที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาที่ให
คําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยได
เปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป
14 คณะกรรมการบริษัท ไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยาง
ตอเนื่อง ทั้งดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท

8.2 คณะกรรมการชุดยอย
8.2.1

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กําหนด
จํานวน 3 คน โดยมีอยางนอย 1 ทานที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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ชื่อ
1. ดร. ถกล
2. ดร. โสตถิธร
3. นางสาววรนุช

นันธิราภากร
มัลลิกะมาส
สุไพบูลยพิพัฒน

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี ดร. ถกล นันธิราภากร เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics,
University of Arkansas, U.S.A. ปจจุบันดํารงตําแหนง Adjunct Professor มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และผานการ
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 8 ป 2547 แลว และมี นายวิศิษฎ วชิรลาภไพฑูรย เปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่ง
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบ
แทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเชื่อถือได รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
และประจําป
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจจะเสนอแนะใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจําเปนและเปน
สิ่งสําคัญ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายใน พิจารณาความเปนอิสระของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน
แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรวา เหมาะสม สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน
และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย นโยบายกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน รายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทฯยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก
8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทํา
ตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย
9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของบริษัทฯ มารวมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึ ก ษาหารือ ผู เ ชี่ย วชาญหรื อที่ ป รึ กษาของบริ ษัท ฯ(ถา มี ) หรื อ จา งที่ ปรึ ก ษาหรื อ ผูเ ชี่ ย วชาญซึ่ง เป น
บุคคลภายนอกเปนครั้งคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ การขอใหพนักงานของบริษัทฯ สงเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่
ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการ
ใดๆ ภายในขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการตางๆ ที่
กลาวแลวในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยเทาที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปด
ชองใหดําเนินการได
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ไม มี ฝ า ยตรวจสอบภายในเอง จึ ง ได ว า จ า งบริ ษั ท อั ล ทิ ม า แอดไวเซอรี่ จํ า กั ด ซึ่ ง เป น
บุคคลภายนอกและไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทฯ เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทําหนาที่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
8.2.2

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานระดับสูงของบริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของ
บริษัทฯ และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตาม
ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 8 ทาน ดังนี้
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ – สกุล
นางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน
นายวิรฐั
สุขชัย
นางวลีรัตน
เชื้อบุญชัย
นายวสันต
นันทขวาง
นายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร
นายเจน
ชาญณรงค 1)
นายวิศิษฎ
วชิรลาภไพฑูรย 1)

8. นางวรินกาญจน

ธีระอัมรานนท 1)

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและเลขานุการ

หมายเหตุ : 1) คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้ง ตั้งแตวนั ที่ 1 มีนาคม 2560

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง กรรมการบริหารซึ่งพน
จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารวางลง
ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการบริหารแทน
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่งและมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีหนาที่กลั่นกรองและกําหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกําหนด
หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังตอไปนี้
1. นําเสนอนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ การขยายกิจการ
การกําหนดแผนการเงิน โครงสรางองคกรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองขอเสนอของฝาย
บริหาร เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย
แผนงาน เปาหมายที่กําหนดไว และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย และมีหนาที่ตองรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา
3. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติ ในหลักการไวแลว
4. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ แตละรายการภายใน
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท และภายในวงเงินรวมไมเกิน 30 ลานบาท และกรณีที่ตองใชทรัพยสินของบริษัทฯ เปน
หลักประกัน ตองนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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5. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท
ตอป และอนุมัติคาใชจ ายที่เพิ่มจากงบประมาณประจําปไ มเกิน 5 ลา นบาท และเมื่อมีการอนุมัติรายการ
ดังกลาวแลว ใหแจงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบตอไป
6. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯการเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
7. กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนง
บริหารในระดับผูจัดการฝายขึ้นไป ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ รวมทั้งการ
โยกยาย เลิกจาง กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม สําหรับ
พนักงานบริหารดังกลาว
8. มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใต การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
กั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย อ ย และ/หรื อ บริ ษั ท ฯ ที่ เ กี่ ย วข อ ง คณะกรรมการบริ ห ารไม มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก าร
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน
(แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติ ซึ่ง
เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
9. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
8.2.3

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้

1. ดร.สุพจน

ชื่อ – สกุล
เธียรวุฒิ

2. นายวิรฐั

สุขชัย

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3. นายวสันต

นันทขวาง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายรัตนพันธ

มุขหริวัฒนานนท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายประชา

พรอมพรชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายสุชาติ

สุวัฒโนดม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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ชื่อ – สกุล
จีราคม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายสุกิจ

ลิติกรณ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นายวิฑูรย

ทามี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

11. นายวิศิษฏ

วชิรลาภไพฑูรย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

12. นางวรินกาญจน

ธีระอัมรานนท

กรรมการบริหารความเสี่ยงและ

8. นายนันทวัธน

ตําแหนง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง เปนการดํารงตําแหนงของผูบริหารจากสายงานตางๆ ซึ่งหากมีกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงลาออกระหวางดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แตงตั้งบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน
และนําเรื่องการแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ
ชื่อเสียงของกิจการ เปนตน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ
2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได
5. กําหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความ
เสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายและกลยุทธที่กําหนด
8. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน
9. สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จําเปน ใหสอดคลองกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบ
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สรุปไดดังนี้
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ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

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

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ป 2560
คณะกรรม
คณะกรรม
คณะกรรม
การบริษัท
การตรวจสอบ
การบริหาร
5/5
4/4
5/5
12/12
5/5
12/12
5/5
12/12
4/5
12/12
5/5
10/12
4/5
12/12
5/5
5/5
5/5
4/4
4/5
4/4
10/12
10/12

หมายเหตุ : * ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการแตงตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค เปนกรรมการบริษัท
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 มีมติแตงตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค, นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย
และนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2560

8.3 ผูบริหาร

ผูบริหารของบริษัท มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1. นายวิรฐั
สุขชัย
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการธุรกิจระบบ
ดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
2. นายวสันต
นันทขวาง
กรรมการผูจดั การธุรกิจระบบทําความเย็น
3. นายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร
กรรมการผูจดั การธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล
4. นายประชา
พรอมพรชัย
ผูอํานวยการสายงานโครงการ
5. นายรัตนพันธ
มุขหริวัฒนานนท
ผูอํานวยการสายงานขายทัว่ ไป
6. นายสุชาติ
สุวัฒโนดม
ผูอํานวยการสายงานปโตรเคมี
7. นายนันทวัธน
จีราคม
ผูอํานวยการสายงานขาย
8. นายสุกิจ
ลิติกรณ
ผูอํานวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม
9. นายวิฑูรย
ทามี
ผูอํานวยการสายงานขาย
10. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท
ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ
11.

นายวิศิษฏ

วชิรลาภไพฑูรย

ผูอํานวยการสายงานการเงิน

หมายเหตุ ผูบริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. เปนผูนําในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว
2. ควบคุม / กํากับดูแล / แกไขปญหา การดําเนินงานโดยภาพรวมในระดับกลยุทธและนโยบาย
3. ใหการสนับสนุนและอํานวยการแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ใหสามารถปฏิบัติ
ภารกิจดานการกํากับดูแลบริษัทไดตามเปาหมาย
4. กํากับดูแลโครงการดานพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับเปาหมายการเติบโตของบริษัท
5. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเปน
ประจําทุกไตรมาส
6. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
7. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจ
ชวงนั้นดวย
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
รวมถึงเรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้
1. กํากับดูแลการบริหารงาน การดําเนินงานทั่วไป และการอนุมัติเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ และ/หรือ
บริหารงานประจําวันของบริษัทฯ เพื่อประโยชนของบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบ
คําสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ภายใตกรอบของกฎหมายที่
เกี่ยวของ และขอบเขตอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําป ตลอดจนโครงสรางการ
บริหารงานและอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณากอนนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ
3. ดําเนินการหรือบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานที่รับมอบหมาย ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส
5. ดูแลใหบุคลากรในฝายงานตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนา
องคกรและบุคลากรอยางตอเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณที่ดีขององคกร
6. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนตําแหนง พักงาน เลิกจาง กําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนอื่นๆ รวมทั้ง
บําเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ
7. มีอํานาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คําสั่ง ระเบียบ บันทึก และขอบังคับที่เกี่ยวกับการ
ทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการ
ทํางานภายในองคกร
8. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003)
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9. มีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามสัญญา หรือขอตกลง (ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ หรือตามที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท) ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน
10. มีอํานาจอนุมัติการจัดหา การเขาทําสัญญา และการดําเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
12. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจ
ชวงนั้นดวย
ทั้งนี้ อํานาจประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่ประธาน
เจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจ ัดการเห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจที่ทําใหประธานเจาหนาที่บริหาร /
กรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่ง
อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และ/หนวยงานที่เกี่ยวขอกําหนด) มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ ไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
(แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการ
อนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด

8.4 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแตงตั้ง นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 26
กุมภาพันธ 2559 เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได
มีการแกไขเพิ่มเติม) เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
1. ดูแลและใหคําแนะนําเบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารจะตองทราบ
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน
ของบริ ษั ท บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และการประชุ ม ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท รวมทั้ ง
ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว
3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก
3.1 ทะเบียนกรรมการ
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจําปของบริษัท
3.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน
4. การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่
รายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูที่เกี่ยวของใหบริษัททราบ)
5. ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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ทั้งนี้ นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ไดผานการอบรมในหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน
ที่ 72/2016 ป 2559 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนที่ 16/2016 ป 2559 และหลักสูตร Effective
Minute Taking Plan (EMT) รุนที่ 36/2016 ป 2559 แลว
บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ดาน เชน อายุ คุณวุฒิ
ดานการศึกษา ความรูดานภาษาตางประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ความสามารถใน
การเปนผูประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมถึงการประชาสัมพันธและดูแลภาพพจนข ององคก รตอ
บุคคลภายนอก เปนตน ในกรณีที่เลขานุก ารบริษัท พน จากตํา แหนง หรือ ไมอ าจปฏิบัติห นา ที่ไ ด ใหค ณะกรรมการ
บริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลา
ดังกลาว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)

8.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ
8.5.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

8.5.1.1 กรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 อนุมตั ิการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอย ดังนี้
1.

2.

3.
4.

ตําแหนง
คาตอบแทน
คาตอบแทนประจํากรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริษทั
30,000 บาท /เดือน
- ประธานกรรมการชุดยอย
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
เบี้ยประชุมกรรมการบริษทั / กรรมการชุดยอย
- ประธานกรรมการบริษทั
15,000 บาท /ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท /ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
15,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
10,000 บาท /ครั้ง
โบนัสคณะกรรมการบริษัท
ไมมี
สิทธิประโยชนอื่นๆ
ไมมี

หมายเหตุ 1.กรรมการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซึ่งไดรับเงินเดือนประจํา
2. กรรมการบริษัทที่ดํารงตํา แหนงอื่นๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงที่มีคา ตอบแทนสูงที่สุดเพีย ง
ตําแหนงเดียว
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ในป 2559 และ ป 2560 บริษัทฯ จายคาตอบแทนเบี้ยประชุมใหแกกรรมการ ดังนี้
คาตอบแทน (บาท)
รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

ป 2560
คณะกรรม คณะกรรมการ คณะกรรม
การบริษัท ตรวจสอบ การบริหาร
ความเสี่ยง
315,000
60,000
-

ป 2559
คณะกรรม คณะกรรมการ
การบริษัท
ตรวจสอบ

1. นายถกล

นันธิราภากร

ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

2. นายวิรัฐ

สุขชัย

กรรมการ

-

-

-

200,000

-

3. นายวสันต

นันทขวาง

กรรมการ

-

-

-

33,333.33

-

กรรมการ

-

-

-

33,333.33

-

270,000

-

4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

305,000

105,000

5. นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ

360,000

-

6. นายเจน

ชาญณรงค1)

กรรมการ

640,000

-

-

-

-

7. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

กรรมการ

300,000

-

-

200,000

-

8. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
9. นายสุพจน เธียรวุฒิ

กรรมการ
กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

210,000
250,000

-

120,000

270,000
53,333.33

-

10. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส

11. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ
รวม

210,000

40,000

-

270,000

70,000

200,000

40,000

-

270,000

70,000

2,485,000

140,000

120,000

1,904,999.99

245,000

1)

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

8.5.1.2 ผูบริหารสําคัญ
ในป 2559 และ ป 2560 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกผูบริหารสําคัญ ดังนี้
ป 2560

ป 2559

คาตอบแทน

จํานวน
(ราย)

คาตอบแทน
(บาท)

จํานวน
(ราย)

คาตอบแทน
(บาท)

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

3

12,696,938

4

8,473,456

8.5.2

คาตอบแทนอื่น
• คาตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไมมี • คาตอบแทนอื่นของผูบริหารสําคัญ - ไดแสดงไวในตาราง 8.4.1.2 ขางตน
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8.6 บุคลากร
8.6.1

จํานวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงาน(ไมรวมผูบริหาร) จํานวนทั้งสิ้น 224
และ 236 คนตามลําดับ โดยสามารถแบงตามสายงานไดดังนี้
สายงาน
สายงานขายงานโครงการ
สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล
สายงานขายปโตรเคมี
สายงานขายระบบทําความเย็น
สายงานสนับสนุนวิศวกรรม
สายงานขายระบบการพิมพดิจิทลั
สายงานบริการ
ฝายขายสินคาพิเศษ
สายงานกํากับดูแลกิจการ
สายงานบริหารทั่วไป
สายงานการเงิน
รวม
8.6.2

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2560
ณ 31 ธันวาคม 2559
34
28
27
26
3
2
15
14
3
2
26
23
33
32
10
11
7
6
42
43
36
37
236
224

จํานวนบุคลากร

พนักงานของบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา คานายหนา เงินรางวัลจูงใจ และสวัสดิการอื่นในรูปแบบ
ที่เปนตัวเงิน
คา ตอบแทนที่ไ มใ ชตัวเงิน ที่สํา คัญ ไดแ ก กองทุน เงินสํา รองเลี้ย งชีพพนัก งาน ซึ่ง บริห ารโดยบริษัท จัด การ
กองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสม
ของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบั ติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหพนักงานใชสิทธิในการเลือกหรื อ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของแตละบุคคล โดยกําหนดให
เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนไดปละ 2 ครั้ง การจัดทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุมใหกับผูบริหารและ
พนัก งาน ซึ ่ง วงเงิน ผลประโยชนพ นัก งานแตล ะคนจะแตกตา งกัน ไปตามตํ า แหนง และระดับ ความเสี ่ย งของการ
ปฏิบัติงาน จัดโครงการสะสมหุน (EJIP) สําหรับพนักงาน เพื่อใหโอกาสพนักงานเปนเจาของบริษัทฯ รวมกัน และถือเปน
สวนหนึ่งของเงินออม เพื่อสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับพนักงานในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหคาตอบแทน
แกพนักงานในรูปแบบการใหทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนคาใชจาย
การฝกอบรม สัมมนาตางๆ ทั้งการฝกอบรมสัมมนาภายในองคกร และภายนอกองคกรอยางเหมาะสม
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ในป 2560 บริษัทฯ จายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน
รวม 155.02 ลานบาท และในป 2559 มีผลตอบแทนรวมเทากับ 81.91 ลานบาท เนื่องจากมีการรับโอนกิจการและ
พนักงานตั้งแต 2 พฤศจิกายน 2559 ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบจํานวนพนักงานและคาตอบแทน ในสัดสวนที่เทากัน
8.6.3

ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
- ไมมี –

8.6.4

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ ความรูความสามารถ อัน
จะสามารถสรางผลงาน ความแข็งแกรงใหกับองคกร และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับกับการแขงขันทางธุรกิจ โดยให
โอกาสแกพนักงานในการพัฒนาตนเองและใชศักยภาพที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้ง สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาส
ในการเรียนรู การฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณใหสอดคลองกับทิศทางการ
เติบโตขององคกร โดยจัดใหมีการอบรมประจําปทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงเดินทางไปอบรม และดูงานใน
ตางประเทศ เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ นอกจากนี้ บริษัทยังไดใหความสําคัญ
กับการติดตาม วัดผลในการนําความรูที่ไดรับนั้นมาประยุกตใชในการทํางาน ตลอดจนการถายทอดองคความรูที่มีใหกับ
ทีมงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะเปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความ
ปลอดภัย ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัลในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน สรางความเชื่อถือแก
นักลงทุน ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินธุรกิจ เพิ่มมูลคาขององคกรและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืน ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการอันเปนสากล
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และเผยแพรผานทางเวปไซตของบริษัทฯ ที่ www.harn.co.th
และในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยจัดพิมพเลม
เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ทุมเท และรับผิดชอบอยาง
เต็มความสามารถเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ
(REACT) อันไดแก
• Responsibility
มีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ ความสามารถ และ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ
• Equitable Treatment
ปฎิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกันดวยความเปนธรรม
• Accountability
มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเองและของผูอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของตน
สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได
• Creation of Long Term Value
มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรในระยะยาว
• Transparency
มีความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได และ เปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูที่เกี่ยวของ เปน
แนวทาง ดวยความเขาใจ เชื่อมั่น และ ศรัทธาโดยถือเปนกิจวัตร จนเปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย และแผนงานที่
สํ า คั ญ ของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง จั ด โครงสร า งการบริ ห ารที่ ส อดคล อ งและสั ม พั น ธ กั น อย า งเป น ธรรมระหว า ง
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูถือหุน และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจที่มี
ความเหมาะสม รวมทั้งตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มี
ความนาเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบได
4. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นความเปนธรรมโดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ฝายอยางเทาเทียม พรอมกับดูแลสอดสอง ควบคุม ปองกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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5. คณะกรรมการบริษัท ตองดําเนินการใหมีระบบที่ตอตานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม่ันใจไดวาฝาย
บริหารไดตระหนักและใหความสําคัญและปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต
6. การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถือเปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการประเมินผลการบริหาร
จัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
จากการประเมินการกํากับดูแลกิจการตามโครงการ “ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจําป 2560” ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พบวา บริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน
รวมอยูที่ 83 คะแนน ซึ่งจัดอยูในเกณฑ “ดีมาก” หรือ 4 ดาว โดยผลคะแนนของบริษัทฯ สูงกวาผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัท
จดทะเบียนที่สํารวจ รวมทั้งสิ้นจํานวน 620 บริษัท (คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเทากับ 80 คะแนน)
ในป 2560 บริษัทฯ ไดดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรุปไดดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและ
ในฐานะเจาของบริษัทฯ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจาก
บริษัทฯ สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ขอบังคับของบริษัท เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริม และ
อํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
(1) การจัดประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นรอบ
ปบัญชีของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม หากมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองพิจารณาวาระพิเศษในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือน
หรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน ซึ่งจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียก
ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดเปนกรณีไป โดยในป 2560 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง ดังนี้
• การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 วันศุกรที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาต ชั้น 3
โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุมรวม 112 คน แบงเปนผูถือหุนที่มาดวยตนเอง 37 คน และผานการ
มอบฉันทะ 75 คน โดยมีจํานวนหุนที่ถือรวมกันไดทั้งหมด 487,947,916 หุน คิดเปนรอยละ 83.48 ของ
จํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ
ซึ่งในการจัดการประชุมผูถือหุนนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม
สามัญผูถือหุน (AGM Checklist) ที่จัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เพื่อใหการจัดงานมีมาตรฐานเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้
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1.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน
โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ขอมูลประกอบการ
พิจารณาระเบียบวาระ พรอมความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ ที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม
1.2 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ทางไปรษณียใหผูถือหุน
รับทราบลวงหนา 25 วัน กอนวันประชุม พรอมทั้ง เผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมประจําป 2560 บนเวปไซต
ของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแจงขาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ
ลวงหนากอนวันประชุม 36 วัน เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และไดมีเวลาในการศึกษา
พิจารณาขอมูลเปนการลวงหนา เพื่อนํามาใชตัดสินใจในการลงมติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดประกาศคําบอกกลาว
เชิญประชุมผูถือหุนโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพทันหุน กอนวันประชุม 10 วัน เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 วัน ทําการ
ตั้งแตวันที่ 18 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบคําบอกกลาวและเตรียมตัวมารวมประชุม
1.3 กอนวันประชุม บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวันประชุม
โดยจะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุน รวมทั้งจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบนเวปไซตของบริษัทฯ ดวย
1.4 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ไดจัด
สงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบ
ฉันทะของผูถือหุน
(2) การปฏิบัติตอผูถือหุนในวันประชุมผูถือหุน
2.1 บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และใช
สถานที่จัดประชุมที่สะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม โดยเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนกอนเวลา
ประชุม 1 ชั่วโมง และแมจะพนเวลาลงทะเบียนแลว ก็ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุม
สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสียสิทธิ และมีการจัดเจาหนาที่ตอนรับและใหขอมูลในการตรวจเอกสารและ
ลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม และมีการจัดเตรียมของวางและเครื่องดื่มไวรับรองผูถือหุนอยางพอเพียง
2.2 นํ า ระบบบาร โ ค ด ซึ่ ง แสดงเลขทะเบี ย นผู ถื อ หุ น ในแบบฟอร ม ลงทะเบี ย น มาใช ใ นการลงทะเบี ย นและการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อความถูกตอง สะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
2.3 บริษัทฯ ไดจัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับ
คะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนํามารวมกับคะแนนเสียงที่ไดลงไวในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวม
คะแนนและประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
2.4 บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนยอมมี
สิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ตลอดจนแสดงความ
คิดเห็นตางๆ ไดอยางอิสระ
2.5 เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมทั้งผูบริหารระดับสูง ตลอดจนผูสอบบัญชี
และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ (ถามี) โดยกอนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมไดเชิญเลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจง
หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับ
คะแนนเสียงของผูถือหุนที่จะตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัท
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2.6 บริษัทฯ จะระบุการมีสวนไดเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผุถือหุน หากกรรมการทาน
ใดมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบกอน
การพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียนั้นจะไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ
2.7 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปรงใสในการ
ดําเนินการ รวมทั้งเปดโอกาสใหผถู ือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
2.8 สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม แสดงความ
คิดเห็น ใหขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ ในที่
ประชุมผูถือหุน เชน การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการอิสระ การอนุมัติ
ผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับ บริคณหสนธิ และ
การอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
(3) การดําเนินการหลังวันประชุมผูถือหุน
3.1 บริษัทฯ ไดเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุมสามัญผูถือ
หุน ในวันที่ 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
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นที่ไดรับจากผูถือหุนในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน มาพิจารณาและหา
แนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนอยางตอเนื่องตอไป
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ อผูถอื หุน อยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือราย
ยอย ผูถือหุนที่เปนผูบริหาร หรือไมเปนผูบริหาร ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังนี้
(1) การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน
1.1 บริษัทฯ แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และเผยแพรผานทางเวปไซต (www.harn.co.th) ของบริษัทฯ อยางนอย 28 วันกอนวันประชุมผูถือหุน
1.2 กอนการดําเนินการประชุมแตละครั้ง เลขานุการบริษัทจะชี้แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการ
ประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตอง
ลงมติในแตละวาระ
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(2) การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย
2.1 บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนให
ชัดเจนเปนการลวงหนา เพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณาเพิ่มหรือไมเพิ่มวาระที่ผูถือ
หุนสวนนอยไดเสนอมา
โดยบริษัทฯ ไดเปดเผยหลักเกณฑและวิธีการบนเวปไซตบริษัทฯ หมวด Corporate Governance / Corporate
Governance Principles
ขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการอิสระ จะเปนผูพิจารณากลั่นกรอง และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม โดยใหถือวา
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด
2.2 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ ลวงหนา 3-4
เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผู
ไดรับการเสนอชื่อ
โดยบริษัทฯ ไดเปดเผยหลักเกณฑและวิธีก ารบนเวปไซตบริษัท ฯ หมวด Corporate
Governance / Corporate Governance Principles
รายชื่อบุคคลใดที่จะไดรับการเสนอชือ่ คัดเลือกเปนกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณากลั่นกรองและ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกที่ประชุมผูถือหุนหรือไม โดยใหถือวา
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด
2.3 เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน
2.4 บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา โดยไมจําเปน
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษา
ขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ รวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน
(3) การปองกันการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแก
ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย รายละเอียด
เปดเผยไวในหัวขอการกํากับดูแลกิจการ เรื่อง การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
(4) การมีสวนไดเสียของกรรมการ
4.1 บริษัทฯ ไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการเรื่อง การมี
สวนไดเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษทั ฯ กับผูมีสวน
ไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น จะตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบ
โดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะตองรายงานการมีสวนไดเสีย
อยางนอยกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย
4.2 บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพื่อมิใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ เขารวมกระบวนการ
ตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมี
สวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน
เปนตน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงาน
และการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวน
ไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปนี้
ผูถือหุน

: บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายาม
ที่ จ ะพั ฒ นากิ จ การให เ จริ ญ เติ บ โตก า วหน า มี ผ ลประกอบการที่ ดี เพื่ อ สร า งผลตอบแทนที่
เหมาะสมใหกับการลงทุนของผูถือหุนและผูลงทุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดหลักการ
ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆดวยความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ
และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม รวมทั้ง
บริษัทฯ จะนําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน การ
บัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ําเสมอ และครบถวนตามความจริง โดยจะแจงให ผูถือหุนทุกราย
ทราบถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งดานบวกและดานลบ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความ
เปนไปไดมีขอมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอยางเพียงพอ และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง
และผูอื่น โดยใชขอมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน หรือดําเนินการใดๆ ใน
ลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร

ลูกคา

: บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ มุงมั่นจัดหาสินคาที่มีคุณภาพเหมาะสม
กับราคา สงมอบสินคาตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเงื่อนไขตางๆ พรอมใหบริการ
หลังการขายดวยทีมงานคุณภาพ ไดนํามาตรฐาน ISO 9001:2015 เขามาใชในองคกร โดยได
กําหนดนโยบายคุ ณภาพไววา เราจะสรา งความพึงพอใจใหลู กคา ดว ยสิน คาและบริการที่ มี
คุณภาพสูง เทคโนโลยีที่นําหนา และการจัดการธุรกิจที่เปนเลิศ

คูคาและ/หรือ
เจาหนี้

: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือเจาหนี้ ดําเนินธุรกิจบน
พื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ อยาง
เสมอภาค โดยคํานึง ถึงประโยชนสู งสุดของบริษั ทฯ หลี กเลี่ยงสถานการณที่ทํ าใหเกิ ดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน
รวมกัน โดยจะไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคา และ/หรือเจาหนี้ กรณีที่มีขอมูลวามีการ
ดํา เนิ นการที่ ไม สุจ ริต เกิด ขึ้น ต อ งเปด เผยรายละเอี ยดตอ คูค า และ/หรื อเจา หนี้ เพื่ อร วมกั น
แกปญหาอยางรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่มีตอคูคา และ/หรือเจาหนี้
อยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามได ตองรีบแจงและเจรจากับคูคา/เจาหนี้เปนการ
ลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันมิใหเกิดความเสียหาย
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คูแขง

: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของกติกาการแขงขันที่
ยุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไม
เหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของ
คูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากความจริง ไมละเมิดความลับ หรือ
ลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล

พนักงาน

: บริษัทฯ ใหค วามสําคัญกับ พนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่ง จะมีสวนชว ย
สงเสริมและผลักดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบาย
ที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่
เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถู ก
สุขอนามัย โดยจะใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยาง
เคร งครั ด จั ด ให มี สภาพแวดลอ มในการทํ า งานที่ดี และปลอดภั ยต อ ชีวิ ต และทรัพ ย สิน ของ
พนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน การพิจารณาการแตงตั้ง
และการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึง
ความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเปนเกณฑ ใหความสําคัญตอการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ
ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม
และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับ
ความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค

ภาครัฐ

: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดยยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวของและเปนไปตามครรลอง
ประเพณีธุรกิจทั่วไป

ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม

: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตางๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมอยาง
ถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการ
สรางจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุก
ระดับอยางตอเนื่อง คืนกําไรสวนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคม สิ่งแวดลอม และ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ปฏิ บั ติ แ ละให ค วามร ว มมื อ หรื อ ควบคุ ม ให มี ก ารปฏิ บั ติ อ ย า ง
เครง ครัด ตามเจตนารมณ ของกฎหมาย และกฎระเบีย บที่ออกโดยหนว ยงานกํากั บดูแ ล ให
ความสํ า คั ญ กั บ กิ จ กรรมของชุ ม ชนและสั ง คม โดยมุ ง เน น ให เ กิ ด การพั ฒ นาสั ง คม ชุ ม ชน
สิ่งแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทั้งขอมูลทางการเงินและ
ขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใสผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียม
กันและนาเชื่อถือ โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชนผานชองทาง
และสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทําแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
(1) การเปดเผยขอมูล
1.1 บริษัทฯ ดูแลใหการเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ใหมีความ
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของผูลงทุน ทั้งการ
รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ
1.2 บริษัทฯ จัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมทั้ง
กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงานประจําป และบนเว็บไซต
ของบริษัทฯ
1.3 คณะกรรมการมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน โดยไดแสดงควบคูกับ
รายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัทฯ
1.4 บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ
MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในแต ล ะไตรมาสได ดี ยิ่ ง ขึ้ น
นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน
1.5 บริษัทฯ เปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ
1.6 บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุมและ
จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และความเห็นจากการทําหนาที่ รวมถึงการฝกอบรม
และพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจําปของบริษัทฯ
1.7 บริษัทฯ เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่สะทอนถึงภาระหนาที่
และความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึงจํานวนเงินคาตอบแทนที่
กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย (ถามี) ในรายงานประจําปของบริษัทฯ
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(2) ขอมูลขั้นต่ําที่เปดเผยบน website ของบริษัทฯ
นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปนปจจุบันเปน
ภาษาอังกฤษผานชองทางอื่นอยางสม่ําเสมอดวย เชน เว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th)
(3) นักลงทุนสัมพันธ
ผูบริหารของบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพบปะ ใหขอมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู
ถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และนักขาว อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหกลุมคนดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯ ที่มีความ
ถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันตอเหตุการณ ไดอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะขอมูลสําคัญที่จะมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษทั ฯ สามารถนําขอมูลเหลานั้นไปตัดสินใจในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยังไมไดจัดตั้ง
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ปจจุบันประธานเจาหนาที่บริหารทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้ง
นักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ
ในป 2560 บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนําเสนอขอมูลทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้
เข้าร่วมกิจกรรม HARN Opportunity Day ซึ�งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื�อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั�วไป จํานวน 4 ครั�ง ในวันที� 9
มี.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
ยุท ธ และงบประมาณให ฝ ายจั ด การดํ า เนิ น งาน เพื่ อบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค ใ นการดํ า เนิ น กิจ การ และควบคุม ดู แ ลการ
ดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดมอบหมายไว ดวยความยุติธรรม โปรงใส สอดคลองกับกฎหมาย
ขอบังคับและนโยบายตางๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนดวย
กระบวนการที่โปรงใส ทุกทานจึงตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนใหแก
บริษัทฯ มีความทุมเท ใหเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ
สามารถดูแลใหมี ระบบงานที่ใหค วามเชื่อ มั่นไดว ากิจกรรมตางๆ ของบริ ษัทฯ ได ดําเนินไปในลัก ษณะที่ถูก ตองตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม
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(1) โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
1.1 ประกอบดวย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปน
ประโยชนตอ บริษัทฯ โครงสรางกรรมการตองมี กรรมการที่ ไมไดเปนกรรมการบริห าร อยางนอ ย 1 คน ที่ มี
ประสบการณ ในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยางนอยอีก
1 คน ที่มีประสบการณดานบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการเปดเผยนโยบายในการ
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว รวมถึงจํานวนปของการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ ของ
กรรมการแตละคนในรายงานประจําป
1.2 มีจํานวนกรรมการเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยบุคคล ที่มีความรู ประสบการณ และ
ความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองมีจํานวนกรรมการรวมกันไมนอยกวา 5
คน ตามกฎหมาย และมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อใหมีการถวงดุล
ระหว า งกรรมการที่ ไ ม เ ป นผู บ ริ หารกั บกรรมการที่ เ ป นผู บ ริ หาร โดยป จ จุ บั น (ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560)
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 8 คน (ในจํานวนนี้เปนกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 คน) และกรรมการที่เปนผูบริหาร 3 คน ประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหาร 1 คน
กรรมการผูจัดการ 2 คน
1.3 มีสัดสวนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งเปนจํานวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝาย
จัดการไดอยางอิสระ ทําใหเกิดการถวงดุลในการ ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการ
บริหารงานของฝายบริหาร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 4 คน ดํารง
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งจํานวนกรรมการอิสระและจํานวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เปนไป
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว ใหมีกรรมการอิสระ
อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหมีจํานวนกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน รวมทั้ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของทุกประการ
1.4 มีจํานวนกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือหุนที่มี
อํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ
(2) คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2.1 คณะกรรมการบริษัท เปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง
2.2 ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนง
อยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการ ผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
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2.3 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท กรรมการที่พนจากตําแหนง อาจไดรับ
เลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการ
อิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท กําหนดเปนนโยบายวา สําหรับผูที่ไดดํารงตําแหนงกรรมการอิสระตอเนื่องมาแลว
เปนระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนความเปนอิสระที่แทจริงของกรรมการ
อิสระผูนั้น เปนประจําทุกๆ ป
2.4 คณะกรรมการบริษัท กําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น ไมเกิน 5 บริษัท
จดทะเบียน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายบริษัท อยางรอบคอบ และ
เพื่อใหมั่นใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ
2.5 คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบ
ขอบังคับของบริษัท ที่วา กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือ
หุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมได เวนแตจะแจงใหที่
ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
2.6 คณะกรรมการบริษัท ไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ในกรณีที่ผูบริหาร
ของบริษัทฯ จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวน
การดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการในองค ก รการกุ ศ ลที่ ไ ม แ สวงหากํ า ไร ทั้ ง นี้ การดํ า รงตํ า แหน ง ต อ งไม ขั ด กั บ
บทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตองไมใชตําแหนงงานใน
บริษัทฯ ไปอางอิง เพื่อสงเสริมธุรกิจภายนอก
(3) การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ
คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแบงอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการ
บริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ
ถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร ไมไดเปนบุคคลเดียวกัน
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ทั้งนี้
บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจน และมีการถวงดุล
อํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหาร
ในระดับนโยบาย ขณะที่ผูบริหาร ทําหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้
ประธานกรรมการบริษัท ไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝาย
จัดการผานทางประธานเจาหนาที่บริหารอยางสม่ําเสมอ ในขณะที่ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(4) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
4.1 หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ทําหนาทีพ่ ิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
เชน วิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป การควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางมีคุณภาพ
และถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ อยาง
โปรงใสและเพียงพอ โดยมีฝายบัญชี และ/หรือ ผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท เปน
ผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษทั ฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําปของบริษัทฯ
4.2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร และใหความ
เห็นชอบนโยบายดังกลาวตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ มีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจ
ถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหถูกตองตรงกัน เพื่อสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่
กําหนด ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง ในป 2560 บริษัทฯ ไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จํานวน 1 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม
4.3 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม โดยมีนโยบายที่จะกําหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคน เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และเปนแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อแสดงเจตนารมณในการที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
คํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอม โดยผานการอบรม และการสื่อสารภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดยที่
จรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และ
ปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กําหนดไวในดานตางๆ โดยบริษัทฯ ไดมีการประกาศและแจงใหทุกคน
รับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได
ติดตามใหมกี ารปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง
4.4 ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการ ทํา
รายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน มีแนวทางที่ชัดเจน และเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ และผู
ถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยกําหนดนโยบายที่ไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลตางๆ ดังกลาว แสวงหาผลประโยชนสวนตัวที่ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือเกี่ยวโยงกับ
รายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ หรือ การเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว โดย
บุคคลดังกลาวไมมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกลาว
คณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยอยางเครงครัด ในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงดานผลประโยชน ให
เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ

หนา 82

บริษัทหาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และ
การเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน โดยจะเปดเผยการทํา
รายการไวในงบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
4.5 ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจ ตอฝายจัดการ
ในการช ว ยลดความเสี่ ย งทางธุ ร กิจ ช วยให ก ารดํ า เนิน ธุ ร กิจ เป น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ก ารจั ด สรร
ทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหล สูญหายหรือ
จากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ และชวยคุมครอง เงินลงทุนของผูถือหุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได
กําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเรื่องตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร
อย า งชั ด เจน มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลการใช สิ น ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ฯ ให เ กิ ด ประโยชน และมี ก ารแบ ง แยกหน า ที่
ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผล ออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน
อยางเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทําและทบทวนระบบการ
ควบคุม ทั้งดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและ
รายการที่ผิดปกติ
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดวาจางบุคคลภายนอกที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ โดยให บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทําหนาที่
ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อใหผูตรวจสอบภายใน
ดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ ผูตรวจสอบภายใน จะรายงานผล
โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหความมั่นใจวา
ระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
และทบทวนระบบที่สําคัญอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ
4.6 นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุม
ทั้งองคกร และใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจํา
ทุกไตรมาส และจะจัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1
ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบวา ระดับความเสี่ยงมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4.7 คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงไวในรายงานประจําปของบริษทั ฯ
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4.8 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจนกับผูที่ประสงคจะแจงเบาะแส หรือผูมีสวนไดเสียผาน
ทางเว็บไซตบริษัทฯ หรือ รายงานตรงตอบริษัทฯ โดยใหแจงเบาะแสผานกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษั ทฯ เพื่ อ สั่ งการให มี ก ารตรวจสอบข อ มู ล ตามกระบวนการที่บ ริ ษั ท ฯ กํ าหนดไว และรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัท
(5) การประชุมคณะกรรมการ
5.1 บริษัทฯ จัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแต
ละคนทราบกําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได
5.2 บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกําหนดวันประชุมไว
ลวงหนาตลอดทั้งป และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป รวมทั้ง
อาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเปน อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดความคลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ในแตละเดือนจึงจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหนาที่ตัดสินใจตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะ
นํา เรื่ อ งที่ ผ านการพิจ ารณามาแจ ง ให ค ณะกรรมการบริษั ท ทราบ เพื่ อ ให ส ามารถกํา กั บ ควบคุม ดูแ ล การ
ปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการณ
5.3 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร จะเปนผูดูแลให
ความเห็นชอบ และรวมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการ
แตละคนสามารถเสนอเรื่องที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และถือเปนความ
รับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป
5.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่จัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอนลวงหนา เวน
แตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวัน
ประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง เลขานุการบริษัท ไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบันทึก
รายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอ
ใหที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพื่อ
สะดวกในการสืบคนอางอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัท จะเขารวมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเวนแตมีเหตุ
จําเปนซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอนการประชุม
5.5 ประธานกรรมการบริษัท ทํ าหนาที่ เปนประธานที่ประชุม มีห นาที่ดูแ ล และจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยา ง
เพี ย งพอ ซึ่ ง กรรมการทุ ก คนสามารถแสดงความคิ ด เห็ น อย า งเป น อิ ส ระในประเด็ น ที่ สํ า คั ญ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม
ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
เสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม และ/หรือ ไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา
คะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
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กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝายบริหารของบริษัทฯ ตองดําเนินการตอบขอ
สงสัยดังกลาวอยางรวดเร็ว และครบถวนเทาที่จะเปนไปได
ในกรณีที่กรรมการไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคัดคานไวใน
รายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการบริษัทได
5.6 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทตามความจําเปนและเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมใน
ฐานะผูที่เกี่ยวของ อีกทั้ง จะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท มีโอกาสรูจัก
ผูบริหารระดับสูงและสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต
5.7 คณะกรรมการบริษัท สามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือ
ผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการบริษัท อาจ
จัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัทฯ
5.8 คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร สามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไมมี
กรรมการที่เปนผูบริหาร หรือฝายบริหารของบริษัทฯ เขารวมการประชุม เพื่อเปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ
ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยูในความสนใจ โดยแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม
รวมทั้งรายงานผลการประชุมใหประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบดวย ในการประชุมให
ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานของการประชุม หากประธานกรรมการบริษัท ไมสามารถเขารวมการ
ประชุมได ใหที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งทาน เพื่อทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขานุการ
บริษัท เปนเลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
(6) คาตอบแทน
6.1 คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน
คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งอยูใน
ระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกลเคียงกัน และเพียงพอที่จะ
จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ พรอมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับเพิ่มขึ้น
สําหรับกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหรับตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ เปนตน
6.2 คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรเปนไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนด และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
โดยระดับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยูในระดับที่เหมาะสม และสอดคลองกับผล
การปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะไดรับ
คาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งตองเปนอัตราที่
แขงขันไดกับกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงผลประโยชนที่บริษัทฯ และ
ผูถือหุนไดรับดวย
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6.3 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมด เปนผูประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป
เพือ่ นําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ โดยใชบรรทัด
ฐานที่ไดตกลงกันลวงหนาตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการ
ปฏิ บัติ ต ามวั ตถุ ประสงค เชิ งกลยุท ธ ในระยะยาว และการพัฒ นาผู บริ ห าร โดยคณะกรรมการบริษั ท เป น ผู
พิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมินขางตน และประธานกรรมการเปนผูแจงผลการพิจารณาใหประธาน
เจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการทราบ
(7) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
7.1 คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบ
การกํากับดูแลกิจการของบริษัท แกกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อใหมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
7.2 ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแกกรรมการใหม
7.3 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการผูจัดการรายงานเพื่อทราบเปนประจําถึงแผนการพัฒนา และ สืบทอด
งาน ซึ่งกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง มีการเตรียมใหพรอมเปนแผนที่ตอเนื่องถึง ผูสืบทอดงานใน
กรณีที่ตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
7.4 คณะกรรมการจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหารโดยใหประธานเจาหนาที่บริหารรายงานเปนประจําทุกป
ถึงสิ่งที่ไดทําไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน
กรรมการบริษัทไดผานการอบรมหลักสูตรจากสถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
รายชื่อ

DAP

DCP

8/2004

228/2016

SFE

FSD

RCP

หลักสูตร
ACEP

ACP

FND

8/2005

ดร.ถกล

นันธิราภากร

นายวิรัฐ

สุขชัย

SET/2012 204/2015 24/2015

นายวสันต

นันทขวาง

116/2015 211/2015 24/2015

28/2015

นายธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร

116/2015 211/2015 24/2015

28/2015

นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

SET/2012 211/2015 24/2015

นายเจน

ชาญณรงค1)

นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

SET/2012 205/2015

นายภาคภูมิ

วองไพฑูรย

42/2005

ดร.สุพจน

เธียรวุฒิ

ดร.โสตถิธร

มัลลิกะมาส

102/2013

นางสาววรนุช

สุไพบูลยพพิ ัฒน

SET/2012

36/2015

ELP

ACPG

3/2016

36/2017

14/2015

12/2017

173/2013 23/2015

8/2015
28/2015

14/2015
36/2015

195/2014

14/2015
20/2005

12/2017

หมายเหตุ : 1) ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการแตงตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค เปนกรรมการบริษัท
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(8) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self Assessment) เปนประจํา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป โดยจัดใหมี
การประเมินรายคณะ และรายบุคคล
- บริษัทฯ จัดทําแบบประเมินผล โดยนําแนวทางจากตลาดหลักทรัพยฯ มาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะและ
โครงสรางของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติและทบทวนแบบ
- เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปและวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย และรายงานผลใหคณะกรรมการบริษัททราบ
- เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทําแผนเพื่อเสนอ
ดําเนินการปรับปรุง และเสนอแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล
8.1 หลักเกณฑการประเมินตนเอง
8.1.1 คณะกรรมการรายคณะ
- บริษัทฯ จัดทําแบบประเมินผล โดยนําแนวทางจากตลาดหลักทรัพยฯ มาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะ
และโครงสรางของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติและทบทวนแบบ
- โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของกรรมการ สัดสวนของ
กรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
- การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดวย กําหนดการประชุมลวงหนาทั้งป คุณภาพเอกสาร ความ
เพียงพอของขอมูลตอการตัดสินใจของกรรมการ
- บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย การใชเวลาที่เพียงพอตอการ
พิจารณาเรื่องที่สําคัญ รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ระบบการควบคุมภายใน การจัดการ
ความเสี่ยง
- เรื่องอื่นๆ ไดแก
• ความสัมพันธกับฝายจัดการ ประกอบดวย การเปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือรวมกัน การเปด
โอกาสใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา
• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวย ความเขาใจในบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ มีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ แผนสืบทอดตําแหนงงาน
8.1.2 กรรมการรายบุคคล
- โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความ
เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบดวย การเขารวมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม
การศึกษาขอมูลการประชุมลวงหนา
- บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความเปนอิสระของกรรมการใน
การแสดงความเห็น ความเพียงพอในการเขารวมกิจกรรมของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและการ
จัดการความเสี่ยง การเปดเผยขอมูล
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ

หนา 87

บริษัทหาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)

8.2 การวัดผล
หลักเกณฑการประเมินผล คิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละหัวขอทั้งหมด ดังนี้
มากกวา 90
>80 - 90
>70 - 80
>60 - 70
ตั้งแต 60 ลงมา

=
=
=
=
=

ดีมาก
ดี
คอนขางดี
พอใช
ควรปรับปรุง

ป 2560 บริษทั ฯ ไดจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลการประเมินดังตอไปนี้
สรุปการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ป 2560
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9.2 คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตัง้ คณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย
- คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- คณะกรรมการชุดยอยอื่น ไดแก คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดยอย ปฏิบัติหนาที่เพื่อกลั่นกรองและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง เพื่อให
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยคณะกรรมการชุดยอยจะเสนอเรื่อง
ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ
คณะกรรมการชุดยอย มีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
โดยประธานกรรมการบริ ษั ท ไม เ ป น ประธานหรื อ สมาชิ ก ในคณะกรรมการชุ ด ย อ ยใดๆ เพื่ อ ให ก ารทํ า หน า ที่ ข อง
คณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง (รายละเอียดไดแสดงในหมวด “โครงสรางการจัดการ”)
9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร
9.3.1

การสรรหา / แตงตั้ง กรรมการบริษัท

บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษั ทฯ คณะกรรมการบริษั ทฯ จึ งมอบหมายให คณะกรรมการบริห ารเป นผู รับ ผิด ชอบในการสรรหา
กรรมการ ทั้งนี้ จะตองมีความโปรงใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการใหดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการ
และ การพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่
เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน โดยมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือ
ผูบริหารของบริษัทฯ จากชองทางตาง ๆ ดังนี้
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
1. ผูถือหุนใหญ และ/หรือ ตัวแทนผูถือหุนรายใหญของแตละกลุม ผูทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวของ กรรมการ
กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ รวมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให
ความสําคัญตอผูมีทักษะ ประสบการณท่ีมีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ เปด
โอกาสใหผถู ือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯกําหนด เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวน
ในเว็ปไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและประวัติ
บุค คลเข ามายั งบริษั ทฯ ซึ่ง บริ ษัท ฯได กํา หนดสั ดส วนของการถือ หุน ขั้ นต่ํ าสํ าหรับ ผูถื อหุ นที่ มีสิ ทธิ เสนอชื่ อ
กรรมการลวงหนา โดยตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
2. พิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหนวยงานอื่นๆ ที่มีการ
จัดทําขอมูลดังกลาว
3. ชองทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ ที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มี
ความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติ
หนาที่ใหแกบริษัทฯ อยางเต็มที่
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ

หนา 89

บริษัทหาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)

2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลใน
ระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย
3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ บริษัทฯ หรือเขา
เปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะ
ทําเพื่อประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
จากนั้นคณะกรรมการบริหารนําเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท การเลือกและแตงตั้ง
กรรมการเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท และกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุน มติที่ประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามวิธีการดังนี้
ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ี
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ป 2560 บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท ตามขั้นตอนที่
ประกาศบนเวปไซต ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แตไมมีผูใดเสนอชื่อ
9.3.2

การสรรหา / แตงตั้ง กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษ ัท หรือ ที ่ป ระชุม ผู ถ ือ หุ น (แลว แตก รณี) เปน ผู แ ตง ตั ้ง กรรมการอิส ระ เขา รว มใน
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมี
กรรมการอิสระอยางนอย 3 คน ปจจุบันคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผูที่
จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ
โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ
ประกอบกัน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระ
คนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
ขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู
ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุน ที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสว น
ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวัน
ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงิ นเดือนประจํา หรือถื อหุนเกินรอยละ 1 ของจํา นวนหุน ที่มีสิท ธิออกเสียงทั้ง หมดของบริษัท อื่น ซึ่ ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย
จะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
และรายงานประจําปของบริษัทฯ
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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9.4 การกํากับดูแลงานการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม การลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มี
นโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวของ หรือเอื้อประโยชนกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเปนธุรกิจที่มีศักยภาพและ
สามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทฯ ในระยะยาว โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกําหนด
นโยบายการบริหารงาน เสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวน
การถือหุนหรือเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทฯ ไมมีนโยบายเขาไปควบคุม
มากนัก ทั้งนี้ การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัท จะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับขอตกลงรวมกัน
โดยบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ ซึ่ง
ทําหนาที่ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางใกลชิดเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแก
ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได
กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนสวน
ตนเปนคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรม
อื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่อยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูล
ดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดย
ตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุน
สวนบุคคล) ภายใน 1 เดือน กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และหลังการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ โดยบริษัทฯ จัดทําตารางการหามซื้อขายหุนของกรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรก เปน
รายป สงใหกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของรับทราบทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส
บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช หรือ
นําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา
การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือให
ออก แลวแตกรณี เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของ
บริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานการ ถือครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทฯ
ซึ่ง เป น ของตนเอง คู ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ รวมทั้งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และเพื่อการเผยแพรตอสาธารณะตอไป
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9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในป 2560 และป 2559 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
คาสอบบัญชี
คาบริการอื่น
คาบริการรวม

ป 2560
1,200,000
1,200,000

หนวย : บาท

ป 2559
1,270,000
1,080,000*
2,350,000

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

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ของ
บริษัทฯ เปนจํานวนเงินรวม 1,200,000 บาท
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ในป 2560
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกรที่ตองกํากับดูแลใหบริษัทฯ มี
การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน ผานกระบวนการทางธุรกิจ โดยดูแลใหมีการวิเคราะหบริบท
องคกร ผูมีสวนไดสวนเสีย ปจจัยภายใน และภายนอก รวมถึงความเสี่ยงตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ
ที่วางไว ในป 2560 กรรมการบริษัท จํานวน 2 คน และเลขานุการบริษัท ไดศึกษาและเขารับฟงคําบรรยายการสราง
คุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน & CG Code 2560 ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีความเขาใจในหลักปฏิบัติและเห็นประโยชนของการปฏิบัติตาม CG Code 2560
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีการทบทวนผลการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับกิจการ พบวาบริษัทฯ สามารถปฏิบัติไดคิดเปนรอยละ 95.90 สําหรับหลักการกํากับกิจการที่ยังไม
สามารถปฏิบัติไดนั้น เนื่องจากยังไมจําเปนตอรูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะนี้ อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการ
คาตอบแทน, การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และการจัดตั้ง CG Committee เปนตน อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท
มีความตั้งใจจะนําหลักปฏิบัติตาม CG Code 2560 ทั้ง 8 ขอ ไปปรับใชอยางเหมาะสมกับธุรกิจในป 2561
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม
10.1

ตื่นรู .. สูความมัน่ คงอยางยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
อันเปนองคประกอบสําคัญที่สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนาของธุรกิจอยางยั่งยืน จึงกําหนดความรับผิดชอบตอสังคม
ของบริษัทฯ ไวในวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และเปาหมายของบริษัทฯ ดังที่ไดแสดงไวในหมวด 1 และกําหนดเปน
พันธสัญญาดานความยั่งยืนที่วา Quality Living through Sustainable Engineering ซึ่งจะนําไปพัฒนาเปนกลยุทธดาน
ความยั่งยืนระยะยาวของ HARN ตอไป

บริษัทฯ ใหความสําคัญและมุงมัน่ ในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแกสงั คม ดวยการเปนผูนํา
การใหบริการ “โซลูชั่นที่ยั่งยืน” ของงานระบบวิศวกรรม โดยใชความรูความเชีย่ วชาญที่มใี นการคัดสรรผลิตภัณฑและ
นวัตกรรมที่นาํ หนามาสนองความตองการ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวติ ของผูบริโภค ดวยสินคาและ
บริการที่มีคุณภาพสูง ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการ ESG Health Check กับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับทราบสถานะการดําเนินงานสูองคกรยั่งยืน รวมถึงตองการ
คําแนะนําเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงงานดาน ESG ตอไป
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หลังจากนั้นผูบริหารของบริษัทฯ หลายทานเขารวมหลักสูตรอบรมการบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และหลักสูตรตอเนื่องอีกหลายหลักสูตร และริเริ่มดําเนินการกิจกรรมในบริษัทฯ โดยแบงกลุมดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม ที่มีผลกระทบสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ HARN ออกเปน 3 กลุม ดังนี้
Smart Business
- การกํากับดูแลกิจการที่ดี
- คัดสรรสินคาคุณภาพ
- นวัตกรรม
Smart People
- พนักงาน
- ผูมีสวนไดเสีย
Smart Environment
- ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
- สินคาที่ลดผลกระทบทางสิง่ แวดลอม
10.2

ผูมีสวนไดเสีย
• พนักงาน

การใหความสําคัญและการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียของ HARN

ความตองการและความคาดหวัง
- ไดรับคาจางที่เหมาะสม และสวัสดิการที่ดี
- ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ และ
โอกาสเติบโต
- ไดรับความเคารพซึ่งกันและกัน
- รับรูขาวสารและทิศทางดําเนินงานของบริษัทฯ

- สภาพแวดลอมการทํางานดี มีความปลอดภัย

สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม

มาตรฐานขั้นตน
ที่ตองปฏิบัติ
กฎหมายแรงงาน

ขอกําหนดประกันสังคม

แนวทางการดําเนินงาน
- บังคับใชขอบังคับบริษัทฯ ทีส่ อดคลองตาม กม.แรงงาน
- ทบทวนโครงสรางคาจางและสวัสดิการกับตลาดแรงงานให
เหมาะสม แขงขันได
- มีแผนการพัฒนาศักยภาพ
- สรางบรรยากาศการทํางาน
- สรางชองทางการสื่อสารภายใน และจัดประชุมพนักงาน
ประจําป
- จัดตั้งแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม

หนา 95

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)
ผูมีสวนไดเสีย
• ลูกคา

• ผูถือหุน

• คูคา

ความตองการและความคาดหวัง
- ไดรับสินคาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา
- สงมอบสินคาตรงเวลา
- รับบริการที่ซื่อสัตยและเปนธรรม
- บริการหลังการขาย
- ไดรับผลตอบแทนการลงทุนจากเงินปนผลที่
คุมคา
- ราคาหุนที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น
- ไดรับทราบขาวสารทีส่ ําคัญ ทันเวลา
- ปฏิบัติตามขอตกลงหรือสัญญา
- ชําระเงินตรงเวลา
- ไดรับการสั่งซื้ออยางตอเนื่อง

มาตรฐานขั้นตน
ที่ตองปฏิบัติ
ใบสั่งซื้อ / สัญญาการซื้อ
ขาย

- กฎหมายมหาชน, พรบ.
หลักทรัพย
- หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
ใบสั่งซื้อ / สัญญาการ
เปนตัวแทน

• สถาบันการเงิน - ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลง
- ชําระเงินตรงเวลา
• ชุมชน/สังคม - ไมสรางภาระหรือมลภาวะตอชุมชน สังคม
- ใชทรัพยากรอยางพอเพียง รักษาสิ่งแวดลอม

สัญญา

• รัฐบาล

กฎหมายภาษีอากร,
ศุลกากร, กรมโรงงาน
ฯลฯ

- ปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ
- ชําระภาษี ถูกตอง ตรงเวลาที่กําหนด

เคารพสิทธิมนุษยชน

แนวทางการดําเนินงาน
- ทบทวนระบบการขายและบริการเปนระยะ เพื่อใหมั่นใจวา
ยังคงตอบสนองความตองการลูกคาไดครบถวน, วัดผลความ
พึงพอใจลูกคา
- เขาบริการหลังการขายตามเวลาที่ระบุในสัญญา
- สรางผลกําไรใหไดตามเปาหมาย, ปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
- แจงขาวสารตามที่ตลาดหลักทรัพย mai กําหนด
- กําหนดขั้นตอนการสั่งซื้อและปฏิบัตติ ามขั้นตอนอยางเปน
ธรรม, สื่อสารในนโยบายบริษทั ฯ อยางตอเนื่อง
- ติดตามวัดผลและแจงขอมูลกลับเพื่อรวมกันปรับปรุงการ
ทํางาน
ปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา
- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
- ปลูกจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม, สิ่งแวดลอม ให
พนักงานผานกิจกรรมตาง ๆ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางของความรับผิดชอบตอสังคมดังนี้
SMART BUSINESS - การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สรางความ
นาเชื่อถือในการบริหารจัดการ ดวยยึดหลักการปฏิบัติ ตอผูมีสวนไดเสียกับองคกรทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา และ
คูแขงทางธุรกิจดวยความเปนธรรม บริษัทฯ สงเสริมการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม เพื่อกระตุนใหเกิดนวัตกรรม สงเสริม
การพัฒนาสินคาและบริการใหดีขึ้น อันเปนการเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว
สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) ดูแลผลกระทบจากการกระทําของบริษัทฯ
ที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอกิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลด
ผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพตอสิทธิในทรัพยสินและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม
1. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในลักษณะที่สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับของการแขงขัน ตลอดจนใหความรวมมือ
กับเจาหนาที่ของรัฐ
2. กําหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการปองกันการเขาไปเกี่ยวของหรือสมรูรวมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการแขงขัน
3. สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันและการแขงขันที่เปนธรรม
4. สนับสนุนการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะตางๆ ที่สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม
สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม
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5. ใสใจตอบริบททางสังคมที่อยูแวดลอมบริษัทฯ และไมฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม เชน
ความยากจนเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางไมเปนธรรม
สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซคุณคา
1. กําหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอมไวในนโยบายและขอปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินคา
2. สนับสนุนใหบริษัทอื่นที่เกี่ยวของยอมรับและปรับใชนโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไมกอใหเกิดการแขงขันที่ไม
เปนธรรม
3. มีสวนรวมอยางเขมแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมของบริษัทที่ตนเขาไปเกี่ยวของ
4. สงเสริมการปฏิบัติตอกันอยางเปนธรรมทั่วทั้งหวงโซคุณคาทุกครั้งที่เปนไปได ทั้งในดานตนทุนและผลตอบแทน
ในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของทุกกิจการในหวงโซคุณคา ไดแก การดําเนินการจัดซื้ออยางเหมาะสม เชน การสราง
หลักประกันใหเกิดราคาที่เปนธรรมดวยเวลาสงมอบที่เพียงพอและสัญญาการคาที่มั่นคง เปนตน
สงเสริมการเคารพสิทธิในทรัพยสิน
1. ปฏิบัติการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายในการใชและใหสิทธิ
ใชสอยทรัพยสินตางๆ
2. ไมเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมใดๆอันเปนการละเมิดทรัพยสิน ไดแก การใชตําแหนงทางการตลาดที่เหนือกวา
ในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
3. ชําระคาการใชหรือไดมาซึ่งทรัพยสินอยางเปนธรรม
ทั้งนี้ บริษัทฯ เปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผาน
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยจัดใหมีกระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแส โดยใหมีการตรวจสอบขอมูลและ
มีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตางๆ เพื่อประโยชนในการสรางมาตรฐานดานพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวใหอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริต โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งองคกร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
SMART BUSINESS - ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทฯ มุงมั่นเปนผูนําการใหบริการ “โซลูชั่นที่ยั่งยืน” ของงานระบบวิศวกรรม โดยใชความรูความเชี่ยวชาญที่มี
ในการคัดสรรผลิตภัณฑและนวัตกรรมที่นําหนามาสนองความตองการ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิต
ของผูบริโภค ดวยสินคาคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย การขายและบริการที่รวดเร็ว ตรงตอเวลา ถูกตอง และคุมคา ถือ
เปนเครื่องมือในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา และสรางความแตกตางและความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนสราง
ความเชื่อถือและความภักดีตอตราสินคาไดในระยะยาวและเพิ่มคุณคาใหกับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังคํานึงถึงความ
คุมคาตอการลงทุนเพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคาอีกดวย
สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม
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บริษัทฯ พัฒนาความรับผิดชอบตอลูกคาผานขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝาย
ตางๆ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่บริษัทฯ ไดรับการตรวจประเมินระบบในเดือนพฤศจิกายน 2560 และผานการ
รับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผลิตภัณฑที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใหแกผูบริโภค จึงใหความใสใจในกระบวนการตาง ๆ จนสินคาถึงมือผูบริโภค ดังนี้

HARN

เลือกสรรเปนตัวแทนจําหนาย
มีคุณภาพสูง

ผานการรับรองตาม
มาตรฐานสากล

คัดเลือกเทคโนโลยี และ
แหลงผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบ
ตามหวงโซอุปทานที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

มีกระบวนการรับคํารองเรียนจากลูกคาผานชองทาง
โทรศัพท ผานพนักงานของบริษัทฯ หรือทาง
มีการขายและการตลาดที่ไมเอารัดเอา
จดหมายอิเล็คทรอนิกส โดยฝายบริหารระบบ
เปรียบผูบริโภค มีบริการหลังการขาย มี
คุณภาพเปนผูรับผิดชอบคํารองเรียนเพื่อทบทวน
การติดตอกับลูกคาอยางตอเนื่องหลังจาก
ตรวจสอบ และแกไข พรอมทั้งหามาตรการเพื่อ
สงมอบสินคาแลว
ปองกันไมใหเกิดขึ้นซ้ําจากสาเหตุเดียวกัน

กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปรงใส
ตรวจสอบได มีขอมูลผลิตภัณฑที่
ครบถวนถูกตอง สามารถตรวจสอบ
รายละเอียดผลิตภัณฑและมาตรฐานการ
รับรองได

มีการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑตามมาตรฐาน
เพื่อพรอมสงมอบใหกับลูกคา

ผลความพึงพอใจของลูกคา ป 2560
บริษัทฯ กําหนดเปนนโยบายใหทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจําทุกป เพื่อใหบริษัทฯ ไดรับทราบ
ผลงานที่ไดสงมอบแกลูกคาในหมวด
- คุณภาพและความหลากหลายของสินคา
- การใหบริการและความรูความเขาใจของวิศวกรขาย
- การใหบริการทั่วไป หรือความคิดเห็นอื่นใด อันจะทําใหบริษัทฯ ไดมีโอกาสพัฒนาการบริการและสรางความ
พึงพอใจแกลูกคาอยางสม่ําเสมอ
ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
% ความพึงพอใจของลูกคารวม

ป 2560
86

ป 2559
80

บริษัทฯ ไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคารวมถึงขอเสนอแนะตางๆ ไปวิเคราะห เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง สินคาและการใหบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง

สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม
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SMART BUSINESS - การคนหาและเผยแพรนวัตกรรมสูสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเปน “ผูนําในการใหบริการโซลูชั่นอยางยั่งยืนของงานวิศวกรรมระบบ” บริษัทฯ ทุมเท
ศึกษาเทคโนโลยี ใหม ๆ เพื่ อให มี การพั ฒนาอย างต อเนื่อง โดยส งพนักงานไปอบรมดู งานต างประเทศ และนํ าความรู
ประสบการณมาตอยอดพัฒนางานใหมีความกาวหนา รวมถึงถายทอดประสบการณและใหการอบรมแกพนักงานอื่นๆ ใน
สายงาน และมุงมั่นในการสรางความสําเร็จรวมกันระหวางพนักงานและบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดสงเสริมนวัตกรรมให
เปนสวนหนึ่งของคานิยมองคกร และเผยแพรนวัตกรรมไปสูสาธารณชน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบตอสังคม
โดยใชชองทางการสื่อสารเผยแพรที่หลากหลายไปสูกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางออมอยางทั่วถึง
โครงการ “QMakr Factory”
เกิดจากการเล็งเห็นความจําเปนของการเผยแพรเทคโนโลยีการพิมพสามมิติใหกับสังคม เพื่อใหประเทศไทย
สามารถพัฒนาความสามารถในการแขงขันดานการออกแบบและพัฒนาตนแบบ รวมถึงการพัฒนาใชเทคโนโลยีดาน
ดังกลาวตอประโยชนทางการแพทย บริษัทฯ จึงเปดจุดใหบริการการพิมพสามมิติขึ้นมาในสถาบันการศึกษา โดยไดรับ
ความรวมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดสรรพื้นที่ให 40 ตารางเมตร จนสามารถเริ่มตน
ใหบริการการพิมพสามมิติดวยเทคโนโลยี FDM (fused deposition modeling) และ DLP (Direct Light Projection) ใน
ราคาที่ต่ํากวาทองตลาด ภายใตโครงการ “QMakr Factory” ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559 จนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ทาง
QMakr Factory เปดโอกาสใหนิสิตไดเห็นกระบวนการของการพิมพสามมิติ พรอมทั้งอธิบายขั้นตอนและเหตุผลเพื่อให
เกิดความรูพื้นฐานและความเขาใจ แกนิสิตในวิชา Design Methodology ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยผลิต
ชิ้นสวนของหุนยนตดวยการพิมพสามมิติ และภาควิชาคอมพิวเตอรนั้น นิสิตสามารถพิมพชิ้นงานที่บรรจุแผงวงจรซึ่งเปน
สวนประกอบภายในเปนสินคา
ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ QMakr Factory มีสวนรวมการสนับสนุนการสรางชิ้นงานตางๆ สําหรับการวิจัยทั้ง
ระดับปริญญาโทและเอก เกือบทุกภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร ตลอดจนใหบริการไปยังคณะแพทยศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรอีกดวย
ปจจุบัน QMakr Factory มีสมาชิกที่เขามาขอรับบริการการพิมพสามมิติประจําเกินกวา 250 คน
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กิจกรรม “QMakr Factory”
วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ทอดพระเนตรนิทรรศการงานจุฬาฯ วิชาการ’60 “จุฬาฯ เอ็กซโป – จุฬาฯ 100 ป นวัตกรรมคิดทําเพื่อสังคม” ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ อธิการบดี
จุฬาฯ และผูบริหารมหาวิทยาลัย เฝาฯ รับเสด็จ ในโอกาสนี้ผูบริหารของ QMakr Factory ไดมีโอกาสถวายรายงานและ
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายชิ้นงานพิมพสามมิติ
งานนิทรรศการวิ ชาการทางวิ ศวกรรม ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดระหวา งวั นที่ 15-19 มี นาคม 2560 มีผู สนใจเยี่ย มชม
QMarkr Factory จํานวนมาก ผูเขาชมงานจะไดรับความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ ตลอดจนการนําเทคโนโลยี
ดังกลาวไปใชงานในภาคปฏิบัติ
QMakr Factory เปนโครงการ CSR ของบริษัทฯ มีวัตถุประสงคที่จะแนะนําเทคโนโลยีการพิมพสามมิติเขาสูภาค
การศึกษา วิจัย และพัฒนาในระดับอุดมศึกษา เพื่อชวยใหสามารถพัฒนาตนแบบรวมถึงผลิตชิ้นงานพรอมใชไดอยาง
รวดเร็ว และตลอดระยะเวลา 10 เดือนของการจัดกิจกรรมนี้ในคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสามารถผลิต
ชิ้นงานไดกวา 1,000 ชิ้น

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม
บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยมีวัตถุประสงคในการมุงสรางนวัตกรรมมาเปนเครื่องมือบริการ
จัดการอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานและสรางความยั่งยืนทางธุรกิจตอไป และไดรับรางวัล “องคกร
นวัตกรรมยอดเยี่ยม” ประจําป 2560 (Total Innovation Management Awards 2017) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560
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SMART PEOPLE - การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความความเคารพตอชีวิตและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนทุกฝาย สงเสริมให
ทุกสวนงานของบริษัทฯ ตองปฏิบัติอยูบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติตอกัน
อยางเสมอภาค ซึ่งเปนรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทฯ มีแนวทางที่จะสงเสริมและกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความ
เสมอภาค โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการ เมือง
หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุหรือพื้นเพทางสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะ
2. บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไปมีสวน
เกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงานเด็ก เปนตน
3. บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการใหความ เห็นโดย
ปราศจากการแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานสื่อตางๆ รวมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสารเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียอยางเสรี
SMART PEOPLE - การปฏิบัติตอ แรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัทฯ ที่มีสวนชวยขับเคลื่อนใหองคกรเติบโต
อยางยั่งยืน บริษัทฯ จึงใหความสําคัญตอการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม และกําหนดนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพ
การทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ตามที่ไดกําหนดเปนพันธกิจไววา “เราเชื่อมั่นในคุณคา และศักยภาพของ
พนักงาน และมุงมั่นที่จะสรางบรรยากาศการทํางานที่มีความสุข กระตือรือลน มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ใหแกทีมงานที่มีความสามารถรอบรู บนหลักการของความถูกตอง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบ
อยางมืออาชีพ”
1.
2.
3.
4.

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน
ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
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5. การพิจารณาการแตงตั้งและการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดย
คํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเปนเกณฑ
6. ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ
7. หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือ
คุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน
8. พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด
9. รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค
ดานผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองคกร เพื่อเปด
โอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายอยางเต็มที่ เนื่องจากพนักงานมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหมี
ความเติบโตและมั่นคงจากอดีตจนถึงปจจุบัน นอกจากเงินเดือนที่พนักงานไดรับแลว บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีสวัสดิการและ
ผลประโยชนอื่นในรูปแบบตางๆ อยางเปนธรรมและเหมาะสมใหแกพนักงานอีกดวย โดยสวัสดิการตางๆ ที่บริษัทฯ จัดให
นั้นตั้ง อยูบ นพื้น ฐานที่สามารถแข งขัน ไดกับ บริษั ทเอกชนชั้นนํ าในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษัทฯ อยูใ น
สถานภาพที่สามารถจะจายได
ผลตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารพนั ก งานที่ ป จ จุ บั น มี อ ยู ไดแ ก เงิ น เดื อ น โบนั ส ประจํ า ป ตามผลประเมิ น การ
ปฏิบัติงานของพนักงานและผูบริหาร โดยมีหลักเกณฑการวัดผลงานที่ชดั เจน และไดสื่อสารใหพนักงานรับทราบเปาหมาย
ของการปฏิบัติงานแตละป นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังปรารถนาที่จะเห็นพนักงานทุกคนมีความเปนอยูที่ดี มีสุขภาพสมบูรณ
มีหลักประกันที่มั่นคงในการทํางาน จึงไดจัดสวัสดิการตาง ๆ อาทิ เงินรางวัลประเภทตาง ๆ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมตามอัตราที่กระทรวงแรงงานกําหนดขึ้น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และโครงการ
Employee Joint Investment Program (EJIP) เพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสซื้อหุนบริษัทฯ และรวมเปนเจาของกิจการอยาง
แทจริง เครื่องแบบพนักงาน เงินชวยเหลืองานฌาปนกิจศพ งานทองเที่ยวประจําป เพื่อใหพนักงานไดพักผอน และเปนการ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีใหสวัสดิการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากขอกําหนดตามกฎหมาย
เชน การตรวจสุขภาพพนักงานประจําป การรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยนอกเหนือจากอุบัติเหตุในงาน ทุนศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท รวมถึงโอกาสในการศึกษาดูงานในตางประเทศ สวัสดิการตางๆ เหลานี้เปนสิ่งตอบแทนพนักงานที่อุทิศตน
ตองานอยางมืออาชีพ ทุมเทการทํางานดวยความรู ความสามารถดวยความตั้งใจ และทํางานใหเกิดผลงานที่ดีที่สุด
ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัทฯ มีความหวงใยในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และมุงมั่นดําเนินการใหมี
มาตรฐานตาม พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 โดยไดจัดตั้งเปน
คณะกรรมการความปลอดภัย ซึ่งมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดําเนินงานดานอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงติดตามแกไขสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย และทบทวน “คูมือความ
ปลอดภัย” รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ใหเปนปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
ในป 2560 ไมพบการเจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางานเกิดขึ้นกับพนักงาน
- มีการจัดอบรมและฝกซอมพื้นฐานการดับเพลิงเบื้องตน ตลอดจนมีการวางแผน กําหนดผูรับผิดชอบหนาที่
อยางชัดเจน เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพในวันจันทรที่ 25 ธันวาคม 2560
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- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 โดยมีพนักงานที่อยูในเกณฑตองรับการตรวจ
สุขภาพทั้งหมดจํานวน 212 คน เขารับการตรวจจริง 212 คน คิดเปน 100%

ดานพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญของการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ
บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร โดยนําคานิยมองคกรมาเปนกรอบในการฝกอบรม
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บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ไดวางไวในป 2560 อยางครบถวนครอบคลุมในทุกระดับ
นอกจากการเพิ่มทักษะที่จําเปนในงานแลว บริษัทฯ ยังสงเสริมใหมีกิจกรรมอื่น ๆ อันจะสรางความสัมพันธที่ดี การรวมแรง
รวมใจระหวางพนักงานอีกดวย
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การฝกอบรมและพัฒนา
บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาและเตรียมความพรอมในดานการพัฒนาบุคลากรตั้งแตพนักงานเขาใหม ในการสรางความ
พรอมทั้งทักษะ ความรู และความฉลาดทางอารมณ ทุกคนจะตองผานหลักสูตร “EQ ศิลปะการจัดการอารมณเพื่อชีวิต
และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ” ทั้งนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการขายและบริการซึง่ เปนหัวใจหลักของธุรกิจ โดย
มีการฝกอบรมพัฒนาสําหรับพนักงานขายและบริการ เปนการฝกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ใหมีจิตใจรัก
งานบริการ มีความกระตือรือรนกับงานขาย มีศิลปะการพูดและการเจรจาตอรองซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการสรางความ
เชื่อมั่นในตนเองตอการนําเสนอสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหตรงกับความตองการของลูกคา รวมถึงสามารถให
คําแนะนําและแกไขปญหาอยางมืออาชีพ สรางความประทับใจใหกับลูกคา เพื่อใหการบริหารงานสําเร็จตามวิสัยทัศน
บริษัทฯ “เปนผูนําในการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรม” บริษัทฯ จึงตองศึกษาเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อใหมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญจําเปนตองเดินทางไปตางประเทศ เพื่อศึกษาดูงาน และเขารับการอบรมในตางประเทศ เพื่อนํา
ความรู ประสบการณ มาตอยอด พัฒนางานใหมีความกาวหนา
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การสื่อสารกับพนักงาน
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการสื่อสารกับพนักงาน เพื่อใหพนักงานไดรับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน
และขอมูลตางๆ ในการทํางานใหเปนทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ จัดใหมีชองทางการสื่อสารกับพนักงานตามความสําคัญ
ของเรื่องที่จะสื่อสาร ดังนี้
- การประชุม ใหญ พ นัก งานประจํ าป วัน ที่ 4 มีน าคม 2560 เพื่อ เปน โอกาสให ผูบ ริ หารระดั บสู ง ได ถ ายทอด
วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธในแตละปใหแกพนักงานทุกระดับในองคกร
- การประเมินผล ความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการทํางาน เพราะบริษัทฯ เชื่อวา
การสรางความมั่นคงในอาชีพของพนักงาน การดูแลใหมีชีวิตในการทํางานที่ดี มีสุขภาพดี มีความสุข เปนสวน
หนึ่งในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน ในป 2560 มีพนักงานตอบแบบประเมินผล จํานวน 144 คนจาก
พนักงานทั้งหมด 238 คน คิดเปน 60.50% สรุปผลการประเมินป 2560 เทากับ 81% เทียบกับป 2559 เทากับ
65% สูงขึ้น 16%
- LINE ADD เปนชองทางใหมที่สื่อสารไดรวดเร็ว นอกเหนือจากการสื่อสารผานระบบอีเมล การประกาศบน
Intranet หรือเวปไซตของบริษัทฯ
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SMART ENVIRONMENT - การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตการคัดเลือกผลิตภัณฑที่
ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและเปนมิตรสิ่งแวดลอม การปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกํากับดูแล การลดเศษวัสดุในขบวนการทํางาน การรักษาสิ่งแวดลอมและการประหยัด
พลังงานในสถานที่ทํางาน โดยกําหนดมาตรการในการใชเครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสวาง เครื่องคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของการใชงาน เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย และสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานอยางยั่งยืน เพื่อ
ประโยชนสวนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล ในป 2560 บริษัทฯ ใหความสําคัญของการลดการ
ใชกระดาษจากกระบวนการทํางาน จึงกําหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติ ดังนี้
หลักการ
RE-DUCE

RE-USE
RE-CYCLE

แนวทาง
1. ใชระบบการสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสทาง Gmail/Outlook
2. การจัดเก็บเอกสาร แบบฟอรมโดยใช Data Center
3. การประชุมโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส e-meeting
4. กําหนดการพิมพเปนแบบ Economy Mode
5. ลดขนาดของแบบฟอรมจาก A4 เปน A5
6. เปลี่ยนแบบสอบถามจากกระดาษเปนออนไลน โดยใช Google Form
7. ลดการแจกเอกสารการอบรม โดยใชชองทางอิเล็กทรอนิกสทดแทน
ใชกระดาษ ที่ใชแลวหนาเดียวนํากลับมาใชใหม
จัดใหมีถังขยะแยกประเภท คือ ขยะทั่วไป กระดาษที่ใชงานแลว ขวด/พลาสติก และเพิ่มมูลคา
จากการจําหนายขยะประเภทกระดาษ ขวด พลาสติก

โดยทุกกิจกรรมดําเนินการสําเร็จ 100% ในป 2560 และกําหนดใหเปนโครงการที่ปฏิบัติตอเนื่องในปตอไป
10.3

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอ สังคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process)
การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีจิตสํานึกถึงบทบาทหนาที่การเปนสมาชิกที่ดีตอสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของ
ชุมชนและสังคมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสภาพแวดลอม และสงเสริมพนักงานบริษัทฯ ใหรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม เชน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร สถานเด็กกําพรา สถานคนพิการ เพื่อเปนการตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาสใน
งบประมาณที่เหมาะสม
1. โครงการ “สานฝน...ปนสุข” เพื่อสงมอบอุปกรณทางการศึกษาและกีฬา และจัดเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนใหแก
โรงเรียนที่ขาดแคลน ในป 2560 บริษัทฯ ไดเลือกโรงเรียนบานหัวถนน ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยจัด
กิจกรรมในวันศุกรที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 - 14.00 น.
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2. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไดมอบอุปกรณชุดเครื่องทําความเย็นเพื่อการศึกษา จํานวน 7 ชุด ใหกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปทุมธานี ประกอบดวย ชุดคอนเดนซิ่งยูนิต ชุดคอยลเย็น และอุปกรณทําความเย็น ซึ่ง
โครงการนี้จัดขึ้นเปนครั้งที่ 4
10.4

การตอตานการทุจริต
การทุจริต (Fraud) หมายความถึง การกระทําผิดตอบริษัทฯ ใน 3 ลักษณะดังตอไปนี้
1. การยักยอกทรัพย (Asset Misappropriation) คือ การลักทรัพยฉอโกง เบียดบัง หรือใชประโยชนจากทรัพยากร
ของบริษัทฯ เพื่อประโยชนสวนตน
2. การคอรรัปชั่น (Corruption) คือ การกระทําใดๆ ไมวาจะเปนการนําเสนอ การใหคํามั่นสัญญา การขอ การ
เรียกรอง การใหหรือการรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด กับเจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในภาครัฐ
และเอกชน ไมวาทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหไดมาหรือ
รักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเปนธรรมทางธุรกิจ ยกเวนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น หรือจารีตทางการคาใหกระทําได
3. การตกแตงบัญชี (Falsifying financial statements) คือ การละเวนในการใหขอมูล หรือเจตนาใหขอมูลเท็จใน
การรายงานสถานะการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต การฉอโกง การหาผลประโยชนสวนตัวจากบริษัทฯ จึงไดกําหนด
นโยบายการตอตานทุจริต และแนวปฏิบัติในการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อปองกันการทุจริต และเปนแนวทางให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองถือปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงการกระทําอันมิชอบ โดยใหมีการสอบทานการปฏิบัติ
ตามนโยบายดั งกล าวอยา งสม่ํา เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิ บัติแ ละขอกํ าหนดในการดําเนิน การเพื่ อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
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1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับ
เรื่องการทุจริต ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตลอดจนไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขาย
การทุจริตที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
2. ไมกระทําหรือสนับสนุนการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมทั้งควบคุมใหการบริจาค การใหของขวัญทางธุรกิจ และ
การสนับสนุนกิจการตางๆ มีความโปรงใส และไมมีเจตนาเพื่อโนมนาวใหเจาหนาที่ภาครัฐหรือเอกชนดําเนินการ
ไมเหมาะสม
3. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล เพื่อปองกันการประพฤติมิชอบตางๆ
4. เสริมสรางใหพนักงาน คูสัญญา และคูคา ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และการตอตานการทุจริต
5. ใหความรูดานการตอตานการทุจริตแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อสงเสริมความซื่อสัตย สุจริต และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเรื่องการตอตานการทุจริตใหแก
พนักงานใหม ภายใน 90 วัน นับจากวันเขาทํางาน
6. ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
บริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการทุจริต
7. จัดใหมีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อมิใหเกิด
ชองทางทุจริต หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเกี่ยวของอื่น ตลอดจนเพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยใหหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ และ/หรือ ของกํานัล ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยจาก
ผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอื่น ซึ่งอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ
ตลอดจนการหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอื่น ซึ่งอาจไดประโยชนจาก
การปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ
8. จัดใหมีชองทางการสื่อสารสําหรับแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจง หรือรายงาน
เหตุการณทุจริต หรือเหตุการณที่นาสงสัยวาจะมีการทุจริตไดในชองตามที่กําหนดในประกาศของบริษัทฯ โดยมี
การกําหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจไดรับโทษตามกฎหมาย หาก
การกระทํานั้นผิดกฎหมาย
9. ใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยใชมาตรการคุมครอง
ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต
10.5

มาตราการการรองเรียนและแจงเบาะแส

บริ ษัท ฯ ไดจั ดใหมี ชอ งทางในการร องเรีย น ขอ คิด เห็ น ขอ เสนอแนะ และการแจง เบาะแส ซึ่ งครอบคลุ ม
กระบวนการรับเรื่องราวรองเรียน การตรวจสอบขอเท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการใหความคุมครองผูแจงและบุคคลที่
เกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
หรือการปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทําผิดจรรยาบรรณ การทําผิดกฎหมาย
รวมทั้งพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต บริษัทฯ สงเสริมใหผูแจงเรื่องรองเรียนหรือเบาะแส
ทั้งนี้ผูแจงเรื่องรองเรียนสามารถแจงเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุเอกสารใหชัดเจนวาเปน ”เอกสารลับ” เรียน
ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางชองทางตอไปนี้
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• จดหมาย

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

• อีเมล

chairac@harn.co.th

ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูรับเรื่องโดยตรง โดยผูแจงเบาะแสไมจําเปนตองระบุชื่อตนเองหากมีความ
ประสงคจะไมเปดเผย ผูเแจงเรื่องรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมและ
เปนธรรมจากบริษัทฯ เชน ไมมีการเปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฎิบัติงาน
เลิกจาง หรือ การกระทําอื่นใดที่ไมเปนธรรมบริษัทฯ จะเก็บเรื่องขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผู
ไมเกี่ยวของ เวนแตที่จําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฏหมาย
บุคคลที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบเรื่องหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปนความลับ
และไมเปดเผยตอบุคคลอื่น เวนแตเมื่อจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฏหมาย หากมีการจงใจ ฝาฝนนําขอมูล
ออกไปเปดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฏหมาย แลวแตกรณี
10.6

การดําเนินงานในป 2560

วันที่ 21 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ไดประกาศเจตนารมยเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริต และไดสื่อสาร “นโยบายการตอตานทุจริต” ไปยังคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และคูคาทางธุรกิจ และอยู
ระหวางการทบทวนระบบควบคุมภายในเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ภายในแผนงานที่กําหนด
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานความเหมาะสม และความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และการติดตามดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมายและขอกําหนดที่สอดคลองกับ
แนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (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 มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแยง ที่สามารถสรุปความสัมพันธไดดงั นี้ (ขอมูลการถือหุนแสดง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

1. บริ ษั ท หาญเอ็ น ยิ เ นี ย ริ่ ง จํ า กั ด ประกอบธุ ร กิ จ ให เ ช า ทรั พ ย สิ น ได แ ก 1.1 มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
(“หาญเอ็นยิเนียริ่ง”)
พื้นที่สํานักงาน และคลังสินคา
1.1.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 11.78 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่งรอยละ 33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
1.1.2 นายเจน ชาญณรงค (นองชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 11.72 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่ง รอยละ
33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
1.1.3 นางสาวนพพร ชาญณรงค (นองสาวของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 4.52 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่ง รอยละ
33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
1.1.4 นางประยูรศรี ชาญณรงค (มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถึง 1.1.3 ) เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของ Nice Noble Limited (“กองทุน ไนซ
โนเบิล”) ซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.54 และคุณประยูรศรีถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่งรอยละ 0.04 ของทุนชําระแลวของหาญ
เอ็นยิเนียริ่ง
1.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
1.2.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
1.2.2 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
2. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนบริษัทฯ รอยละ 11.78

3. นายเจน ชาญณรงค

นายเจน ชาญณรงค เปนนองชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน และเปนกรรมการบริษัท โดยที่นายเจน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 11.72
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12.1.2 สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึน้ ในป 2560
บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้
ตาราง 12.1.2.1 รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2560
บุคคลที่อาจมี

ลักษณะรายการ

ความขัดแยง
1. บริษัท หาญ เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
(“หาญเอ็นยิเนียริ่ง”)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

31 ธันวาคม 2560
(หนวย: บาท)
1.1 บริษัทฯ เชาสํานักงานและ
คลั งสิน ค าจากหาญเอ็ น ยิ
เนียริ่ง
- คาเชาอาคารสํานักงาน
- เจาหนี้อื่น

1.2 บริษัทฯ รับโอน
ผลประโยชนพนักงานจาก
หาญเอ็นยิเนียริ่ง
- ลูกหนี้อื่น
- ภาระผู กพั นผลประโยขน
พนักงาน

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

รอบปสิ้นสุดวันที่

สัญญาเชาอาคารสํานักงาน
1. บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาอาคารสํานักงานเลขที่ 19/7-8 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
พื้นที่รวม 283.60 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 85,080 บาทตอเดือนระยะเวลาตาม
5,987,952
สัญญาเชาตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562
- 2. บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาอาคารสํานักงานเลขที่ 19/17-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 1,379.72 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 413,916 บาทตอเดือน
ระยะเวลาตามสัญญาเชาตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2562
โดยราคาดังกลาวเปนอัตราคาเชาที่ใกลเคียงเมื่อเทียบกับราคาตลาดของการเชาพื้นที่อาคารสํานักงานที่มีลักษณะใกลเคียงกัน และอยูใน
ละแวกใกลเคียงกัน ซึ่งมีราคาคาเชาประมาณ 290 - 450 บาทตอตารางเมตรตอเดือน
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคาร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน รายการดังกลาวมีความจําเปนเพื่อใชในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และใชเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคา
เชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
ในป 2557 บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ โดยการรับโอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริ่งมาเปนพนักงานของบริษัทฯ
โดยมี ก ารทํ า สั ญ ญาโอนทรั พ ย สิ น พนั ก งานระหว า งกั น โดยบริ ษั ท ฯ ตกลงนั บ ระยะเวลาการทํ า งานต อ เนื่ องตามกฏหมายแรงงาน
นอกจากนี้บริ ษัทฯ ยั งรับ โอนสิทธิ และภาระผู กพัน ของพนั กงานทั้งหมด โดยหาญเอ็นยิ เนีย ริ่งตกลงยอมรับ ภาระผู กพัน ผลประโยชน
2,360,022 พนักงานในชวงที่เปนพนักงานของหาญเอ็นยิเนียริ่ง จนถึงวันที่โอนยายมาที่บริษัทฯ
2,360,022 จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มีผลทําใหบริษท ฯ เขารับ
ชวงสิทธิในลูกหนี้ผลประโยชนพนักงานของบริษัท หาญ เอ็นยิเนียริ่ง จํากัดเพิ่มเติมอีกจํานวนหนึ่งและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานเปน
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
(หนวย: บาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

แบบเดียวกันกับรายการในวรรคกอน
การกําหนดราคา: ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานโดยผูเชี่ยวชาญอิสระ
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ตองมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชนพนักงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกปตามเงื่อนไขการคํานวณรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเกิดจากการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ ทําใหมีการรับโอนภาระผูกพัน
และคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานของหาญเอ็นยิเนียริ่งมาเปนของบริษัทฯ ซึ่งถือเปนรายการที่สมเหตุสมผล
2. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

บริษัทฯ เชาคลังสินคาจาก
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
- คาเชาอาคารสํานักงาน
- เจาหนี้อื่น

3. นายเจน ชาญณรงค

บริษัทฯ เชาสํานักงานจาก
นายเจน ชาญณรงค
- คาเชาอาคารสํานักงาน
- เจาหนี้อื่น

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

สัญญาเชาอาคารคลังสินคา
บริษัทฯ ตกลงจายคาเชาพื้นที่อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคาใหกับนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน เพื่อเปนอาคารเก็บสินคา โรงฟวเตอรและ
3,370,800 แปรสภาพ ลานจัดเตรียมและขนถายสินคาและที่ทําการสํานักงาน รวมพื้นที่เชาเทากับ 2,482 ตารางเมตร โดยจายชําระคาเชาเปนราย
- เดือนเดือนละ 280,900 บาท มีระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารสํานักงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพื้นที่อาคารคลังสินคา โดยมีความจําเปนเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ และอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
สัญญาเชาอาคารสํานักงาน
บริษัทตกลงเชาและจายชําระคาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน ชั้นที่ 2-3 ของอาคารเลขที่ 19/6 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ ใหกับ
637,200 นายเจน ชาญณรงค โดยจายเปนรายเดือนเดือนละ 53,100 บาท มีระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารสํานักงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน โดยมีความจําเปนเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯและใชเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของ
พื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
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12.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
ในป 2560 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของกันหลายรายการ ซึ่งการทํารายการดังกลาวมี
ความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกําหนดราคา
ของทํารายการตางๆ ที่เปนราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงไดกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกอื่น และสําหรับ
รายการลูกหนี้ผลประโยชนพนักงานไดอางอิงกับการประเมินมูลคาผลประโยชนพนักงานของนักคณิตศาสตรประกันภัย
(Actuary) ซึ่งการทํารายการระหวางกันตางๆ ที่ผานมาลวนมีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวามีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเปนประโยชนตอบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดของแตละรายการไดในตาราง ตาราง 12.1.2.1)
12.3

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติกําหนดนโยบายและขั้นตอน
การอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต อาทิ ผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวของ เปนตน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับประกาศ
คําสั่งหรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน การบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ ทั้งนี้ ผูที่อาจมีความขัดแยง ทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวม
หรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาวได
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณา และใหความเห็น
เกี่ยวกับความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ
ทั้งนี้ การทํารายการระหวางกันที่เปนรายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป และการทํารายการทางการคาที่
ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ใหมีหลักการดังนี้
การทํารายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทัว่ ไป
การทํารายการที่เปนรายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯไดกําหนดกรอบการทํา
รายการดังกลาว ซึ่งไดถูกพิจารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผานการพิจารณาอนุมัติเปนหลักการ
จากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเมื่อมีการทําธุรกรรมดังกลาวฝายจัดการของบริษัทฯ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมได โดย
ทําธุรกรรมในรายการดังกลาวจะตองมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคล
ที่เกี่ยวของ (Arm’s Length Basis) และจะตองเปนรายการทางการคาที่บริษัทฯ กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเปน
รายการทางการคาซึ่งบริษัทที่อยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทําเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและ
เงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการคา ดังตอไปนี้

1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดรับหรือใหกับบุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลทั่วไป
สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน
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3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษัทฯ
ใหกับบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ เมื่อมีการทําธุรกรรมที่มีขอตกลงทางการคาที่เปน Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกลาวขางตน
ฝายจัดการของบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝายจัดการพิจารณาอนุมัติแลว จะจัดทํา
รายงานสรุปการทําธุรกรรมรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
รายการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบวา มีการดําเนินการที่ไมเปนไปตามนโยบายที่
กําหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันดําเนินการเพื่อหาทางแกไขตอไป
การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงือ่ นไขการคาทัว่ ไป หรือการทําธุรกรรมอืน่ ๆ

การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ
กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต
บริษัทฯ จะตองเสนอใหค ณะกรรมการตรวจสอบ พิ จารณาและให ความเห็ นเกี่ยวกับ ความจํ าเป นและความ
เหมาะสมในการเขาทํารายการ ตลอดจนความเหมาะสมดานราคาและเงื่อนไขในการเขาทํารายการนั้นๆ และมี
การเปรียบเทียบกับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญ
ในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะใหผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น (แล วแต ก รณี ) ซึ่ ง ผู ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวมหรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการ
ทํารายการระหวางกันดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
12.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดวารายการระหวางกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
เชน การเชาพื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงาน และ การเชาอาคารคลังสินคา รวมถึงสิทธิเรียกรองในภาระ
ผูกพันผลประโยชนพนักงานจะยังคงมีอยูตอไป สําหรับรายการระหวางกันที่ยังคงมีตอไป หรืออาจเกิดขึ้นใหมใน
อนาคตจะมีการกําหนดนโยบายการคิดราคาระหวางกันอยางชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เปน
ธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน รวมทั้งคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานและใหความเห็นตอรายการระหวางกันที่เปนรายการธุรกิจปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติเปนรายไตรมาส
ทั้งนี้ รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยว
โยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

หนา 116

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

สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงิน
13.1
ป

ผูสอบบัญชีของบริษัท
ชื่อผูสอบบัญชี

2558 นายประวิทย วิวรรณธนานุตร
2559 นายชวาลา

เทียนประเสริฐกิจ

2560 นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์
13.2

ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่
4917

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

4301

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

6699

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

บริษัทผูสอบบัญชี

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินสําหรับป 2558 ตรวจสอบโดย นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
4917 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไดแสดงความเห็นวา
งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินสําหรับป 2559 ตรวจสอบโดย นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
4301 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ไดแสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
สําหรับสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดระบุเรื่อง
สําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) เกี่ยวกับ การรับรูรายไดจากการขาย วาบริษัท ฯ มีรายไดจากสวนงานที่
สําคัญ 4 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ,
ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น, และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ซึ่งไดรับรูรายการถูกตองและครบถวนตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และ การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ภายใตเกณฑ
การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดของบริษัทดังกลาว โดยไมไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเรื่องดังกลาว
งบการเงินสําหรับป 2560 ตรวจสอบโดย นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699
แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไดแสดงความเห็น
วา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดระบุเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ (Key
Audit Matters) เกี่ยวกับ การรับรูรายไดจากการขาย วาบริษัท ฯ มีรายไดจากสวนงานที่สําคัญ 4 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก
ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ, ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น, และ
ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ซึ่งแตละกลุมผลิตภัณฑมีขอตกลงและเงื่อนไขการขายและการกําหนดราคาที่แตกตางกัน
รวมทั้งรายไดจากการใหบริการตามสัญญาโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง อางอิงการประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวของใน
สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

หนา 118

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

การกําหนดขั้นความสําเร็จของงาน นอกจากนี้ บริษัท ฯ มีคาความนิยมจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท
ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ภายใตเกณฑการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทดังกลาว บริษัท ฯ ตองทดสอบการดอยคาของความ
นิยมเปนประจําทุกปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทดสอบการดอยคานั้นมีนัยสําคัญตอการตรวจสอบ และ
ขั้นตอนการทดสอบการดอยคาโดยผูบริหารมีความซับซอนและตองใชดุลยพินิจในการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รับและจายในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานในอนาคต และอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งขอสมมติฐานดังกลาว
สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการตลาดในอนาคตได ซึ่งบริษัท ฯ ไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย
การบัญชีและขอสมมติฐานที่สําคัญไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางครบถวนแลว ทั้งนี้ผูสอบบบัญชีไมไดแสดง
ความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเรื่องดังกลาว
13.3

ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560
งบแสดงฐานะการเงิน

ป 2560
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2559
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

ป 2558
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
ลูกหนี้ระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน
ที่ดิน และอุปกรณ
คาความนิยม
ความสัมพันธกับลูกคา
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

41.96
199.12
274.84

2.88
13.66
18.86

35.87
265.18
291.32

8.78
11.88
291.27
0.91
828.75

0.60
0.82
19.99
0.06
56.87

10.02
7.14
237.57
0.75
847.85

0.24

0.02
0.72
10.32
22.96
6.04
1.87
1.19
43.13
100.00

10.47
150.47
334.67
88.08
27.30
17.35
628.59
1,457.34

2.60
19.22
21.11
0.73
0.52
17.22
0.05
61.45

0.24
0.02
10.04
0.73
41.57
3.01
334.67 24.25
102.98
7.46
26.75
1.94
15.76
1.14
532.02 38.56
1,379.85 100.00

28.18
256.68
121.56

4.95
45.11
21.36

13.04
114.32
1.83
535.61

2.29
20.09
0.32
94.13

1.28
0.22
16.22
2.85
6.72
1.18
3.45
0.61
5.73
1.01
33.40
5.87
572.37 100.00

หนา 119

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

ป 2560
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2559
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

ป 2558
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

174.48
17.47
5.82
197.77

11.97
1.20
0.40
13.57

176.57
12.87
0.17
4.63
194.24

12.80
0.93
0.01
0.34
14.08

95.30
2.78
0.09
3.53
101.70

16.75
0.49
0.02
0.62
17.87

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

13.46
14.90
16.55
44.90
242.67

0.92
1.02
1.14
3.08
16.65

18.96
13.91
15.10
47.96
242.21

1.37
1.01
1.09
3.48
17.55

9.84
5.67
15.51
117.21

1.73
1.00
2.73
20.60

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

20.35

1.40

13.87

1.01

11.84

0.02

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

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

1,457.34 100.00

กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร

1,379.85 100.00

569.01 100.00

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

ป 2560
ตรวจสอบ
ลานบาท
%
1,285.97
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2559
ตรวจสอบ
ลานบาท
%
645.52
100.00

ป 2558
ตรวจสอบ
ลานบาท
%
567.53
100.00

(905.04)

(70.38)

(487.61)

(75.54)

(425.79)

(75.03)

380.93

29.62

157.91

24.46

141.74

24.97

14.74

1.15

17.20

2.66

15.41

2.72

(89.37)

(6.95)

(36.62)

(5.67)

(34.39)

6.06

(145.16)

(11.29)

(87.75)

(13.59)

(66.15)

11.66

-

-

(0.02)

(0.00)

-

-

161.13

12.53

50.72

7.86

56.61

9.97

หนา 120

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)จากประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย-สุทธิ
จากภาษีเงินได
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

ป 2560
ตรวจสอบ
ลานบาท
%
(31.46)
(2.45)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2559
ตรวจสอบ
ลานบาท
%
(10.19)
(1.58)

ป 2558
ตรวจสอบ
ลานบาท
(10.41)

%
1.83

129.68

10.08

40.53

6.28

46.20

8.14

(0.04)

(0.00)

4.95

0.77

(2.43)

(0.00)

129.64

10.08

45.48

7.05

43.77

0.08

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (หุน)

0.22

0.11

0.13

584,500,000

371,201,370.00

350,000,000.00

งบกระแสเงินสดของบริษทั ฯ สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560
ป 2559
ป 2558
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป

129.68

40.53

46.20

หนี้สูญและหนีส้ งสัยจะสูญ (โอนกลับ)

(1.13)

2.49

0.95

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

16.03

5.80

4.32

คาตัดจําหนายความสัมพันธกับลูกคา

14.90

1.33

-

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ

(1.57)

8.37

0.67

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ

0.35

0.23

(2.64)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ ังไมเกิดขึ้นจริง

0.12

(0.37)

0.19

(8.00)

(2.07)

-

5.35

(7.16)

2.49

รายไดดอกเบี้ยรับ

(0.10)

(0.10)

-

รายไดเงินปนผล

(0.79)

(0.40)

-

2.84

1.20

0.75

31.46

10.19

10.41

รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนชั่วคราว

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาใชจายภาษีเงินได

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

หนา 121

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)
งบกระแสเงินสด
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560
ป 2559
ป 2558
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
189.14

60.04

62.75

17.60

(24.26)

9.55

0.81

(0.46)

-

(4.74)

5.90

4.59

(56.50)

(14.58)

(13.50)

(0.16)

0.80

(1.02)

-

5.45

(1.28)

(1.59)

(0.50)

(0.94)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

(5.54)

(2.28)

(2.08)

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

(0.17)

0.08

(0.30)

1.18

(4.63)

6.17

(1.90)

(0.54)

(0.34)

1.45

0.58

0.96

139.48

25.60

64.56

-

(0.02)

0.59

จายภาษีเงินได

(32.35)

(8.19)

(14.84)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) จากกิจกรรมดําเนินงาน

107.13

17.39

50.31

เงินสดรับโอนจากการรวมธุรกิจ

-

40.17

-

เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว

68.71

0.73

12.76

เงินสดจายซื้อที่ดิน และอุปกรณ

(117.26)

(1.64)

(6.86)

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ

0.58

0.29

0.89

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

(1.36)

(6.36)

(2.08)

รับดอกเบี้ย

0.10

0.10

-

รับเงินปนผล

0.79

0.40

-

(48.44)

33.69

4.71

-

(8.39)

-

(52.61)

(35.00)

(52.50)

(52.61)

(43.39)

(52.50)

6.08

7.69

2.52

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

35.87

28.18

25.66

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

41.95

35.87

28.18

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สิ้นไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน
รับ (จาย) ดอกเบี้ย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) – สุทธิ

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

หนา 122

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

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญสําหรับป 2558 – 2560
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
Cash Cycle (วัน)

2560

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราสวนรายไดอื่น (%)
อัตราสวนกําไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)1)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)1)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)2)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)2)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%) 2)
อัตราสวนอื่นๆ
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (พันหุน )
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน)

2560

หมายเหตุ

2559
4.19
2.72
0.21
4.43
83
3.25
113
8.99
41
155

2558

4.36
3.14
0.18
3.13
117
2.61
140
7.03
52
205
2559

5.27
4.14
0.28
4.39
84
3.52
104
6.40
58
130
2558

29.62
11.38
1.13
14.77
9.97
11.02

24.46
5.20
2.60
8.73
6.86
5.72

24.98
7.26
2.64
10.45
7.51
9.60

11.36
130.96
0.92

5.21
111.17
0.68

9.92
274.64
1.16

0.20
63.64

0.21
81.82

0.26
76.92

2.08
0.22
584,500
584,500

1.95
0.11
584,500
371,201

1.29
0.13
350,000
350,000

1) ใชกําไรเบ็ดเสร็จในการคํานวณ
2) ใชกําไรกอนหักภาษีในการคํานวณ
3) อัตราเงินปนผล คํานวณโดยใชอัตราเงินปนผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งยังมีความไมแนนอนจนกวาที่ประชุม
สามัญผูถือหุนจะอนุมัติ
4) อัตราสวนป 2259 และ 2558 บางรายการมีการปรับปรุงเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับขอมูลป 2560
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14. คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)
14.1

ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ

ในป 2560 บริษัทมีรายไดเติบโตอยางกาวกระโดดเกือบเทาตัวจากหนวยธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อและรับโอน
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 ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจนําเขา จัดจําหนายและติดตั้งผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล
และปรับอากาศ ออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม ปโตรเคมิคัลและโรงไฟฟา และการใหบริการ
โซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบทําความเย็น และ ระบบการพิมพดิจิทัล
14.2

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการจากงบการเงินของบริษัทฯ

14.2.1 คําอธิบายภาพรวมผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรจากงบการเงินของบริษัทฯ
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2558 – 2560
• รายไดจากการขายและบริการ
ประเภทรายได
รายไดจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ
2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
รวมรายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น 1)
รายไดรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560
ป 2559
2558
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
579.54
86.18
312.51
307.74
1,285.97
14.73
1,300.70

44.56
6.63
24.03
23.66
98.88
1.12
100.00

546.09
48.53
23.97
26.93
645.52
17.20
662.72

82.40
7.32
3.62
4.06
97.40
2.60
100.00

525.96
41.58
567.54
15.41
582.95

90.22
7.13
97.36
2.64
100.00

หมายเหตุ 1) รายไดอื่น ประกอบดวยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยในความตองการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล และกําไรขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เปนตน

รายไดจากการขายและบริการของหาญฯ ประกอบดวย รายไดจากผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการในสัดสวน
44.56% ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดสวน 6.63% ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในสัดสวน 24.03%
ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลในสัดสวน 23.66% และรายไดอื่น 1.12% โดยมีรายไดรวมสําหรับป 2558 – 2560 จํานวน
582.95 ลานบาท 662.72 ลานบาท และ 1,300.70 ลานบาท ตามลําดับ ภายหลังจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด หาญ ฯ
ไดลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายไดในผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ จากสัดสวน 90.22% ในป 2558 และ 82.40%
ในป 2559 เหลือเพียง 44.56% ของรายไดรวม
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• ตนทุนขายและบริการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560

ประเภทตนทุน

ลานบาท

ป 2559

รอยละ

ลานบาท

2558

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ตนทุนจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ

436.95

75.40

419.86

76.88

396.68

75.42

63.92

74.17

34.18

70.43

29.11

70.01

3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น

216.28

69.21

16.50

68.84

-

-

4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล

187.89

61.05

17.07

63.39

-

-

รวมตนทุนจากการขายและบริการ

905.04

70.38

487.61

75.54

425.79

75.02

กําไรขั้นตน

380.93

29.62

157.91

24.46

141.75

24.98

2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ

สําหรับตนทุนขายและบริการที่สําคัญ คือ ตนทุนคาสินคาและคาแรงในการติดตั้งอุปกรณ โดยสําหรับป 2558 –
2560 หาญฯ มีตนทุนขายและบริการจํานวนทั้งสิ้น 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 มีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นมากกวาป 2559 เปนผลมาจากตนทุนในการ
นําเขาสินคาลดลงจากคาเงินบาทที่แข็งคาเมื่อเปรียบเทียบเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา และเงินปอนดสเตอลิง ในป
2560 ซึ่งกวา 3 ใน 4 ของยอดการนําเขาสินคาไดตกลงสั่งซื้อและชําระเงิน (Denominated) เปนเงินตรา 2 สกุลนี้ อีกทั้ง
หาญฯ มีนโยบายการปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ทําใหมีกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งแสดงรวมอยูในรายไดอื่น
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คาใชจายในการขายและบริหาร
ประเภทคาใชจาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจายขายและบริหาร
รายไดรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560
ป 2559
2558
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
89.37
145.16
234.53
1,300.70

6.87
11.16
18.03
100.00

36.62
87.75
124.37
662.72

5.53
13.24
18.77
100.00

34.39
66.15
100.54
582.95

5.90
11.35
17.25
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 เพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่มีอัตราเทากับรอยละ
5.53 ของรายได สาเหตุหลักเปนผลมาจากคาใชจา ยที่เกี่ยวกับเงินเดือนและผลตอบแทนพนักงานขายที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางดานธุรกิจ จากการลงทุนทางดานโครงสรางพื้นฐานของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้น
• คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารของหาญฯ สําหรับป 2558 – 2560 มีจํานวน 66.15 ลานบาท 87.75 ลานบาท และ
145.16 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับป 2560 คาใชจายในบริหารของหาญฯ เปนสัดสวนรอยละ 11.16 ลดลงจากป 2559
และ 2558 ที่มีจํานวนอยูที่รอยละ 13.24 และป 2558 รอยละ 11.35 ของรายไดรวมตามลําดับ
คาใชจายในการบริหาร เปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับเงินเดือนและผลตอบแทนในสวนงานสนับสนุน ผูบริหารและ
คณะกรรมการบริษัท คาเชาอาคารสํานักงานและคลังสินคา คาเสื่อมราคาและคาสาธารณูปโภคตาง ๆ นอกจากนี้ยังมี
คาใชจายที่ไมเปนตัวเงินอันเกี่ยวกับการตัดจําหนายความสัมพันธลูกคาและคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรสวนเพิ่มที่เกิด
จากการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยถาวรซึ่งไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้เปนไปตามขอกําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งถือเปนคาใชจายทางบัญชีแตไมตองจายเปนเงินสดออกไป (Non-Cash Items)
สําหรับคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด เชน คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษาทาง
การเงินอิสระ คาตรวสอบบัญชีกรณีพิเศษ (Due Diligences) คาที่ปรึกษากฎหมาย และคาธรรมเนียมผูประเมินราคา
ไดบันทึกเปนคาใชจายในการบริหารสําหรับป 2559 ทั้งหมด
• กําไรสุทธิ
หาญฯ มีกําไรสุทธิเบ็ดเสร็จสําหรับป 2558 – 2560 มีจํานวน 43.77 ลานบาท 45.48 ลานบาท และ 129.64 ลานบาท
ตามลําดับ โดยหาญฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 7.51 รอยละ 6.86 และรอยละ 9.97 จากรายไดรวมในปนั้น
• กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA)
หาญฯ มีกําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) สําหรับป 2558 –
2560 จํานวน 60.93 ลานบาท 57.86 ลานบาท และ 192.06 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 10.45 รอยละ 8.73 และ
รอยละ 14.77 ตามลําดับ เนื่องจากรายไดในการขายและบริการทั้งจากธุรกิจเดิมและรายไดของหนวยธุรกิจใหม ที่ซื้อและ
รับโอนกิจการทั้งหมดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มีการเติบโตอยางตอเนื่อง รวมทั้งการบริหารจัดการคาใชจายในการ
บริหารอยางมีประสิทธิภาพ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นของ EBITDA เทากับรอยละ 231.94 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559
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EBIT และ EBITDA
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษี (EBT)
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย - ปกติ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย – สวนเพิ่มจาก
วัดมูลคายุติธรรม
คาตัดจําหนายความสัมพันธลูกคา – จากการวัด
มูลคายุติธรรม
กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBTDA)
รายไดรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560
ป 2559
2558
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
161.13
12.39
50.74
7.66
56.61
9.71
13.79
1.06
5.52
0.83
4.32
0.74
2.24
0.17
0.28
0.04
14.90

1.15

1.32

0.20

-

-

192.06

14.77

57.86

8.73

60.93

10.45

1,300.70

100.00

662.72

100.00

582.95

100.00

14.2.2 ความสามารถในการบริหารทรัพยสินจากงบของหาญฯ
การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2559 และ 2560
หาญฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 จํานวน 569.01 ลานบาท 1,379.85 ลานบาท และ
1,457.34 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสวนประกอบของสินทรัพยที่สําคัญ ไดแก เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวคิดเปน
รอยละ 16.54 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และมูลคางานที่ยังไมไดเรียกเก็บคิดเปนรอยละ 21.00 สินคาคงเหลือคิดเปนรอยละ
19.99 ที่ดินและอุปกรณคิดเปนรอยละ 10.32 และคาความนิยมคิดเปนรอยละ 22.96 และความสัมพันธกับลูกคาที่ถือ
เปนสินทรัพยไมมีตัวตนอีกประเภทหนึ่ง คิดเปนรอยละ 6.04 ทั้งคาความนิยมและความสัมพันธลูกคาไดผานการทดสอบ
การดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว เปนตน นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติให
ซื้อที่ดินขนาด 5-0-90 ไร เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 114.95 ลานบาท ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลดอกไม (สําโรงฝงเหนือ) อําเภอประเวศ
(พระโขนง) กรุงเทพมหานคร จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เพื่อเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินคาแบบรวมศูนย และไดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแลว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,379.85 ลานบาท เติบโตอยางกาวกระโดดจากการ
ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด โดยมีองคประกอบของสินทรัพย
ประกอบดวย เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.82 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่นและมูลคางานที่ยังไมได
เรียกเก็บรอยละ 23.08 สินคาคงเหลือรอยละ 17.22 อุปกรณรอยละ 2.85 สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการซื้อและรับ
โอนกิจการซึ่งผานการทดสอบการดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว ไดแก ความสัมพันธกับลูกคา รอยละ
7.46 และคาความนิยม รอยละ 24.25 ของสินทรัพยรวม แมวาการซื้อและรับโอนกิจการในครั้งนี้จะไมสามารถนับรวม
รายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ตั้งแตตนป 2559 จนถึงวันรับโอนกิจการได แต
หาญฯ ไดรับโอนสินทรัพยอันไดมาจากการประกอบธุรกิจทั้งหมดของทั้งสองบริษัทอยางครบถวน อาทิ เงินสด (รวมเงิน
ฝากที่ใชเปนหลักประกันธนาคาร) จํานวน 44.33 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 166.93 ลานบาท และ
สินคาคงเหลือจํานวน 117.21 ลานบาท เปนตน อันเปนเหตุใหสินทรัพยรวมเติบโตขึ้น 810.85 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
142.50 เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2558
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)

ลูกหนีก้ ารคา
ลูกหนี้การคา

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560
ป 2559
2558
Turn Over
Turn Over
Turn Over
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
(days)
(days)
(days)

ลูกหนี้การคาแยกตามประเภทธุรกิจ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ

137.36

71.80

124.54

73.03

113.41

77.49

2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น*

70.72

86.56

77.51

74.95

-

n/a

3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล*

54.81

66.47

57.28

52.52

-

n/a

262.89

77.97

259.33

68.17

113.41

77.49

รวมลูกหนี้การคาแยกตามประเภทธุรกิจ*

*AR turnover คํานวณรวมรายไดจากการขายทั้งปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การคา

ป 2560
ลานบาท

ป 2559

รอยละ

ลานบาท

2558

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคา

262.89

95.65

259.33

94.66

113.41

93.30

ลูกหนี้อื่น

16.24

5.91

20.03

7.31

11.08

9.11

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(4.29)

(1.56)

(5.41)

(1.97)

(2.93)

(2.41)

ลูกหนี้การคา - สุทธิ

274.84

100.00

273.95

100.00

121.56

100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หาญฯ มีลูกหนี้การคาแยกตามสายผลิตภัณฑ 3 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบ
ดับเพลิง โครงการ สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
มีอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้เทากับ 71.80 วัน 86.56 วัน และ 66.47 วันตามลําดับ และเมื่อเฉลี่ยของทั้งหมดจะไดอัตรา
การหมุนเวียนลูกหนี้เทากับ 77.97 วัน เพิ่มขึ้นจาก 68.17 วันในป 2559 และ 77.49 วันในป 2558 สําหรับอัตราการ
หมุนเวียนลูกหนี้ของสองกลุมผลิตภัณฑที่เพิ่งไดรับโอนมาจากการซื้อและรับโอนกิจการปลายป 2559 คํานวณจาก
ยอดขายของแตละผลิตภัณฑเสมือนวามีการซื้อและรับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแตตนป
หาญฯ ยังมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน
จากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณในการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ รวมถึง ฐานะ
การเงินของลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงทางดานเครดิตบางรายเปนการเฉพาะประกอบกัน และจะตัดจําหนายออกจากบัญชีเมื่อ
ไมสามารถติดตามหนี้ได คดีความสิ้นสุด หรือ ไมสามารถบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลได อยางไรก็ตาม หาญฯ
มีความระมัดระวังและมีขั้นตอนในการอนุมติเครดิตอยางรัดกุมมีผลทําให อัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยูในอัตราต่ํา
สําหรับป 2558 – 2560 มีอัตรารอยละเทากับ 2.41 รอยละ 1.86 และรอยละ 1.56 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
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สินคาคงเหลือ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สินคาคงเหลือ

ป 2560
Turn Over
ลานบาท
(days)

ป 2559
Turn Over
ลานบาท
(days)

2558
Turn Over
ลานบาท
(days)

สินคาคงเหลือแยกตามประเภทธุรกิจ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ

128.94

88.58

114.18

85.31

98.06

75.73

2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น*

73.70

107.25

53.39

86.35

-

n/a

3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล*

40.29

81.89

44.02

84.58

-

n/a

242.93

96.89

211.59

85.39

98.06

75.73

รวมสินคาคงเหลือ

*INV turnover คํานวณรวมตนทุนขายทั้งปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560

สินคาคงเหลือ

ลานบาท

ป 2559

รอยละ

ลานบาท

2558

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูป

242.93

83.40

211.59

89.06

98.06

85.78

61.75

21.20

40.96

17.24

22.86

20.00

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง

(13.41)

(4.60)

(14.98)

(6.31)

(6.61)

(5.78)

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

291.27

100.00

237.57

100.00

114.31

100.00

สินคาระหวางทาง

ณ วันที่ 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
และเมื่อเฉลี่ยของทั้งหมดจะไดอัตราการหมุนเวียนสินคาในป 2560 เทากับ 96.89 วัน เพิ่มขึ้นจากป 2559 เทากับ 85.39 วัน
ตองสํารองสินคาใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา ทั้งนี้ หาญฯ ไดคํานึงตนทุนเสียโอกาส ตนทุนการเก็บรักษาและความ
เสี่ยงจากสินคาเสื่อมสภาพลาสมัยในทุกมิติประกอบกัน สําหรับอัตราการหมุนเวียนสินคาของสองกลุมผลิตภัณฑที่เพิ่งไดรับ
โอนมาจากการซื้อและรับโอนกิจการปลายป 2559 คํานวณจากยอดตนทุนขายของแตละผลิตภัณฑเสมือนวามีการซื้อและ
รับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแตตนป
นอกจากนี้ หาญฯ ยั งมี นโยบายในการตั้ง คา เผื่ อสิ นค าเสื่ อมสภาพ โดยไดกํ าหนดนโยบาย 2 ขอ เพื่ อใชใ น
ประกอบการพิจารณาตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัย ไดแก 1) สินคามีอายุตั้งแตสองปขึ้นไป 2) มีการหมุนเวียนตอปนอยกวา
รอยละ 20 ของสินคาคงเหลือรายการนั้นตอเนื่องกันสองป หาญฯ เชื่อวานโยบายการตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพนี้ จะ
ระมัดระวังเพียงพอที่จะไมทําใหสินคาคงเหลือของหาญฯ 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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เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
- คาใชจายคางจาย
- เจาหนี้อื่น
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

ป 2560
Turn Over
ลานบาท
(days)

ป 2559
Turn Over
ลานบาท
(days)

2558
Turn Over
ลานบาท
(days)

109.51

40.61

104.40

51.88

69.67

58.87

39.32

n/a

43.80

n/a

15.75

n/a

25.65

n/a

23.25

n/a

9.89

n/a

174.48

40.61

171.45

51.88

95.31

58.87

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

วงเงิน (ลานบาท)
2560
2559
11.00
17.00

เลตเตอร ออฟ เครดิต/ทรัสตรีซีท
หนังสือค้ําประกัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ตั๋วสัญญาใชเงิน
เช็คตางจังหวัดรอเรียกเก็บ
รวม

160.00
24.47
562.39
5.00
762.86

231.00
30.00
363.39
15.00
3.00
659.39

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)

3.00

3.00

ประเภทสินเชื่อ

อางอิงอัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
2560
2559
MOR
MOR
เงินฝากประจํา เงินฝากประจํา
MLR-1,MMR
MLR-1,MMR
1.65 - 2%
2%
MLR

MLR

หาญฯ มีสภาพคลองอยูในระดับสูง เห็นไดจากอัตราสวนสภาพคลองที่อยูในระดับ 4.19 เทา และ 4.36 เทา ในป
2560 และ 2559 ตามลําดับ นอกจากนี้ หาญฯ ยังมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อมากพอเพื่อใชในการนําเขาสินคา
จากตางประเทศ เงินทุนหมุนเวียนในรูปของวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือตั๋วสัญญาใชเงิน การค้ําประกันทางธุรกิจตาง ๆ และ
การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งโอกาสในการซื้อธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบ
วิศวกรรมอื่นในอนาคต
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ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ดอลลารสิงคโปร
ยูโร
ปอนดสเตอรลิง
เยน

ยอดซื้อสินคาป 2560
เงินตราตางประเทศ สัดสวนคิดจากมูลคา
การนําเขา
10,984,629
56.63
956,686
3.60
2,922,464
17.11
3,219,863
21.42
27,386,980
1.24

เจาหนี้การคา ณ
31 ธ.ค. 2560
(เงินตรา ตปท.)
1,428,318
200
186,933
574,723
8,303,900

การปองกันความเสี่ยง
ทําสัญญาขาย
สัดสวน
ลวงหนา
1,139,461
79.78
74,989
40.12
494,614
86.06
8,303,900
100.00

หาญฯ ทําสัญญาซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับทางธนาคาร พิจารณาจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและระยะเวลาการสงมอบที่เหมาะสมเพื่อใหเพียงพอตอการจายชําระหนี้ โดยติดตามขาวสารขอมูลและบท
วิเคราะหแนวโนมการเคลื่อนไหวของเงินบาท แตหาญฯไมมีนโยบายเก็งกําไรจากความผันผวนของคาเงิน เนื่องจากหาญฯ
ไมใชสถาบันการเงินและไมมีความเชี่ยวชาญทางดานการคาดการณทิศทางการเคลื่อนไหวของคาเงิน อีกทั้ง ตองการลด
ความเสีย่ งทางดานอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีตอกระแสเงินรับและจายในอนาคตใหอยูในระดับที่ควบคุมได
14.2.3 สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
14.2.3.1 กระแสเงินสดจากงบการเงินของหาญฯ
รายการ
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

หนวย : ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2558
107.14
17.49
50.31
(48.44)
33.58
4.71
(52.61)
(43.39)
(52.5)
6.09
7.68
2.52
35.87
28.18
25.66
41.96
35.86
28.18

การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หาญฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากการดําเนินงานสําหรับป 2560 จํานวน 107.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น 89.75
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559 สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการที่มีกาํ ไรสุทธิสําหรับป 2560 จํานวน 129.68 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 89.15 ลานบาท คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายที่เปนคาใชจายที่ไมเปนตัวเงินจํานวน
30.93 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปกอน 23.81 ลานบาท ลูกหนี้การคามียอดลดลงจํานวน 13.67 ลานบาท เปรียบเทียบจากป
กอนที่มียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น 18.81 ลานบาท อยางไรก็ตาม การสํารองสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นมีผลทําใหกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานลดลงจํานวน 56.60 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 42.03 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน สําหรับป 2560 จํานวน 48.44 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการซื้อที่ดินเพื่อ
กอสรางคลังสินคาและอุปกรณ จํานวน 117.26 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 115.63 ลานบาทและเงินสดรับจากการจําหนาย
เงินลงทุนในกองทุนรวมสวนบุคคลและกองทุนรวมตราสารหนี้ จํานวน 68.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 67.98 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผล จํานวน 52.61 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
17.61 ลานบาท
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การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หาญฯ มีกระแสแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานป 2559 จํานวน 17.49 ลานบาท ลดลงจํานวน
32.92 ล า นบาท เมื่ อ เที ย บกั บ ป 2558 โดยมี กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานก อ นการเปลี่ ย นแปลงในสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น
ดําเนินงาน 60.05 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอน อยางไรก็ตาม ลูกหนี้คาขายเงินลงทุนในหลักทรัพยชวงสิ้นปจํานวน 2.64
ลานบาท และลูกหนี้เงินประกันผลงานและมูลคางานที่ยังถึงกําหนดเรียกเก็บตามสัญญาติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น
จํานวน 5.90 ลานบาท นอกจากนี้ การจายเงินทดรองจายคาสินคาและเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 18.46 ลานบาท ซึ่ง
หาญฯ ไดสวนลดในราคาสินคาในบางกรณีที่ผูขายเสนอสวนลดเงินสด ซึ่งสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้น ลวนแลวแตทํา
ใหกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสําหรับป 2559 จํานวน 33.69 เพิ่มขึ้น 28.98 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป
2558 สวนใหญมาจากเงินสดที่หาญฯ ไดรับโอนจากการรับซื้อและโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและ
บริษัทยอย จํานวน 40.17 ลานบาท โดยหาญฯ ออกหุนเพิ่มทุนใหแทนการชําระราคาดวยเงินสด และไดจายเงินคาซื้อ
อุปกรณและปรับปรุงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ERP จํานวน 7.99 ลานบาท
กระแสเงินสดที่ใชไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผลระหวางป 2559 จํานวน 35.00 ลานบาท และ
ชําระเงินกูยืมธนาคารที่หาญฯ รับภาระหนี้มาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด เนื่องจากหาญฯ มีสภาพคลองเปน
จํานวนมาก ทําใหไมมีภาระดอกเบี้ยที่ตองชําระแกธนาคารหรือสถาบันการเงิน สําหรับเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัท คิว ทู เอส
จํากัดกอนการรับโอนสินทรัพยและหนี้สิน จํานวน 57.30 ลานบาท ไมไดแสดงเปนเงินสดรับในกิจกรรมลงทุน หรือ รายได
อื่นในงบกําไรขาดทุน โดยไดแสดงเปนการลดยอดราคาทุนหุนสามัญที่ออกใหเพื่อการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
(Consideration Transfer) ทัง้ นี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
14.2.3.2 โครงสรางเงินทุนจากงบการเงินของหาญฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558
หาญฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 จํานวน 117.21 ลานบาท 242.21ลานบาท และ
242.66 ล า นบาท ตามลํ าดั บ ซึ่ งมี ส ว นประกอบของหนี้ สิ น ที่สํ า คั ญ ได แ ก เจ า หนี้ ก ารคา และเจ า หนี้อ่ื น และหนี้ สิ น
หมุนเวียนอื่น เปนตน โดยไมมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจาย มีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หาญฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 242.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 0.45 ลานบาท
ซึ่งถือวาเพิ่มขึ้นอยางไมมีสาระสําคัญ แสดงใหเห็นวา หาญฯ สามารถรักษาโครงสรางเงินทุนไดอยูในเกณฑที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 242.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 125.00
ลานบาท หรือรอยละ 106.65 จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย มีผลทําให
หาญฯ รับภาระหนี้สินอันเกี่ยวกับเงินกูยืมธนาคาร (ชําระคืนทั้งจํานวนทันทีหลังการซื้อและรับโอนกิจการสําเร็จ) เจาหนี้
การคา ผลประโยชนพนักงานและคาใชจายคางจายอื่นๆ
ดวยโครงสรางเงินทุนของหาญฯ ที่ไมไดพึ่งพาเงินกูยืมจากธนาคารแตอยางใด มีผลทําใหหาญฯ ไมมีดอกเบี้ย
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 ปที่ผานมา คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ เทากับรอยละ 76.92 รอยละ 81.82 และ
รอยละ 63.64 ตามลําดับ
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

-การรับรองความถูกตองของขอมูล-

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

การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลระหวางกาลฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลระหวางกาล ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว
(2) บริ ษั ท ได จั ด ให มี ร ะบบการเป ด เผยข อ มู ล ที่ ดี เพื่ อ ให แ น ใ จว า บริ ษั ท ได เ ป ด เผยข อ มู ล ในส ว นที่ เ ป น
สาระสําคัญทั้งของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัท
ไดมอบหมายให นายวิรัฐ สุขชัย เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นายวิรัฐ สุขชัย กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
1.

นายวิรัฐ สุขชัย

2.

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ นายวิรัฐ สุขชัย

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ตําแหนง
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ลายมือชื่อ

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

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม
และเลขานุการของบริษัท

-เอกสารแนบ-

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

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
1. นายถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

72

- ปริญญาเอก Col. of BAd./ Accounting, MIS,
Economics, University of Arkansas, USA

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน
ครอบครัวระหวาง
1/
บริษัท (%) กรรมการและผูบริหาร
-

-

- ปริญญาโท Col. of BAd./MBA, University of
Louisiana, Monroe, USA
- ปริญญาตรี Business Administration /BS
(Finance) West Liberty State University,
West Virginia

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
อิสระ และประธาน
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
กรรมการตรวจสอบ
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทาํ ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ
ดิจิทัล
2555 - 2558

- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide
(ACPG) รุนที่ 36 ป 2017
- หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุนที่ 1 ป
2559

ตําแหนง

กรรมการอิสระ และประธาน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
กรรมการตรวจสอบ
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทาํ ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ
ดิจิทัล

2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) / เชาซื้อ
กรรมการตรวจสอบ

- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 228 ป 2559
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
รุนที่ 3 ป 2559
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุนที่ 8 ป 2548
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 8 ป 2547

- เอกสารแนบ 1 -

2555 - 2558

คณบดี คณะบัญชี

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา

2548 - 2554

รองอธิการบดีฝาย
บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
2. นายวิรัฐ สุขชัย
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจระบบ
ดับเพลิง ปรับอากาศและ
สุขาภิบาล)
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

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

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน
ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
15.00%

-

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การขายและ
การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจัดการ
(ธุรกิจระบบดับเพลิงปรับ
อากาศและสุขาภิบาล)

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทาํ ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ
ดิจิทัล

- หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุนที่ 12 ป 2017

2544 - 2555

ผูจัดการทั่วไป

- หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 24 ป 2558

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง
เชา รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

2540 - 2543

ผูจัดการขาย

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด /
ธุรกิจใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน

- 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

- เอกสารแนบ 1 -

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
3. นายวสันต นันทขวาง
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจระบบทํา
ความเย็น)
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พ.ย. 2559

4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผูจัดการ(ธุรกิจระบบ
การพิมพดิจิทัล)
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พ.ย. 2559

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

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

50 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 116 ป 2558
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 211 ป 2558
- หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 24 ป 2558
- หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD) รุนที่ 28 ป 2558

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน
ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
4.87%

3.59%

-

-

- เอกสารแนบ 1 -

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2559 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจ
ระบบทําความเย็น)

2558 - 2559

กรรมการผูจัดการ

2557- 2559

กรรมการ

2544 - 2558

ผูจัดการทั่วไป

2544 - 2544

ผูจัดการฝายขาย

2536 - 2544

วิศวกรฝายขายอาวุโส

2559 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ(ธุรกิจ
ระบบการพิมพดิจิทัล)

2557 –2559

กรรมการ

2553 – 2559

กรรมการผูจัดการ

2545 - 2553

ผูจัดการขาย

2532 - 2545

ผูจัดการขายแผนก
เครื่องพิมพบรรจุภัณฑ

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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
5. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

55 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford
University, USA

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน
ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
11.78%

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2559 - ปจจุบัน กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทาํ ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ
ดิจิทัล

2532 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด /

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 24 ป 2558

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจใหเชาอาคารสํานักงาน

- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 211 ป 2558

2536 – ปจจุบัน กรรมการ

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

บริษัท มาเธอรแลนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด /
อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน)

2532 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท ชาญณรงค โฮลดิ้ง กรุป จํากัด / จําหนาย
เครื่องจักรอุตสาหกรรม

2533 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท สรอยสวรรค จํากัด / อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน)

2549 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท บานเนินปาย จํากัด / ที่ดิน

- เอกสารแนบ 1 -

2555 - 2559

กรรมการบริหาร

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

2545 - 2559

กรรมการบริหาร

บริษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก
ใหบริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ

2532 - 2559

กรรมการบริหาร

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ

2544 - 2555

กรรมการบริหาร

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง เชา
รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
6. นายเจน ชาญณรงค
กรรมการ และกรรมการบริหาร
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 28 เม.ย. 2560

อายุ
(ป)
51

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- 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 วิศวกรรมศาสตร (เกียรตินิยม
อันดับ 1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน
ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
11.72%

นอง นางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน

- หลั ก สู ต ร How to Develop a Risk
Management Plan (HRP) รุนที่ 8 ป 2015
- หลั ก สู ต ร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 23 ป 2015
- หลักสูตร Family Business Sustainability
(FBS) รุนที่ 1 ป 2014
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 173 ป 2013

- เอกสารแนบ 1 -

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2560 – ปจจุบัน กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
/ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ
ดิจิทัล

2550 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหเชา
อาคารสํานักงาน

2544 – 2557

ผูกอตั้งและประธาน
เจาหนาที่บริหาร

Siam General Aviation Company Limited
(SGA) / สายการบิน

2542 – 2544

กรรมการและผูจัดการทัว่ ไป Siam Land Flying Company Limited / สายการบิน

2541 – 2543

Business Analyst

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / ใหบริการ
ทางการเงิน

2540 – 2541

ผูชวยผูจัดการทัว่ ไป

Thai Air Cargo Co., Ltd. / ใหบริการขนสงสินคา

2531 – 2540

อาจารยพิเศษ คณะ
วิศวกรรมศาสตร เครื่องกล

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
7. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย
กรรมการ กรรมการบริหาร
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

63 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน
ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
1.42%

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2555 - ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร

- หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD) รุนที่ 28 ป 2558
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 205 ป 2558

- เอกสารแนบ 1 -

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ
ดิจิทัล

2555 - 2560

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

2550 – 2559

กรรมการบริหาร

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ

2550 – 2559

กรรมการบริหาร

บริษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก
ใหบริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและ
หมึกพิมพ

2552 - 2558

กรรมการ

โปรมารค จํากัด / ธุรกิจขายเครื่องพิมพ หีบหอ บรรจุ
ภัณฑ และบริการซอมแซมบํารุงรักษา

2550 - 2555

ผูอํานวยการสายงาน
การเงิน

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง
ผลิตภัณฑวศิ วกรรมอาคาร และติดตั้งระบบ
ดับเพลิง

2547 - 2555

ผูจัดการทั่วไป

2542 - 2547

ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP) รุนที่ 14 ป 2558
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ SET ป 2555

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
สายการเงินและบริหารทัว่ ไป งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
8. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
กรรมการ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

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

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน
ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
0.72%

-

- เอกสารแนบ 1 -

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2558 - ปจจุบัน กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทาํ ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

2542 - 2560

กรรมการ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน

2545 - 2559

กรรมการ

บริษทั คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก
ใหบริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ

2542 - 2559

กรรมการ

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ

2555 - 2558

ประธานกรรมการ

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

2544 - 2555

กรรมการบริหาร

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง
ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง

2541 - 2554

กรรมการผูจัดการ

บริษัทในเครือ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง 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.

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9. นายสุพจน เธียรวุฒิ
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พ.ย. 2559

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

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

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน
ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
-

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ปจจุบัน

ผูอํานวยการโครงการ CU
Transformation
2559 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2555 - ปจจุบัน กรรมการ
2559 – 2560 ที่ปรึกษาอธิการบดี
2557 – 2560 ผูอํานวยการโครงการรวมมือ
ระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร
กับภาคอุตสาหกรรม
2558 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรรวจสอบ
2555 - 2557 ผูชวยอธิการบดี (ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ยุทธศาสตร)
2557 - 2557 รองกรรมการผูจัดการสายงาน
กลยุทธองคกร
2550 - 2554 ผูอํานวยการ
2547 - 2550 ผูอํานวยการสายงานวางแผน
กลยุทธองคกร
2547 - 2550 กรรมการผูจัดการ
2547 - 2550 กรรมการ

- เอกสารแนบ 1 -

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทาํ ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล
บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

บริษัท บลูฟนิกซอินโนเวชั่น จํากัด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย
ระบบปรับอากาศและอุปกรณ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
10. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

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

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน
ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
-

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2555 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

2555 - ปจจุบัน ประธานหลักสูตร
เศรษฐศาสตรนานาชาติ
2549 - 2552 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร
2546 - 2549 รองคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร
2542 - 2546 ผอ.ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
2535 - 2541 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร
2537 - 2538 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
การเงินการคลัง

- เอกสารแนบ 1 -

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ
ดิจิทัล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
บลจ.ภัทรธนกิจ / บริษัทหลักทรัพย
สภาผูแ ทนราษฎร

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
11. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

54 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ประสบการณทํางาน
ถือหุนใน
ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
2555 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
กรรมการตรวจสอบ

Tenessee State University, USA

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

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

2559 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จํากัด

2559 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท พีจีเอส เซอรวิส จํากัด

2557 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท มิตร อินชัวรันซ โบรกเกอร จํากัด

2556 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท พิพัฒนรุงเรือง จํากัด

2556 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท แลนดแอนดวิว จํากัด

2552 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท ยู.ลัคกี้ จํากัด

2552 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท เค.ที.เอสเตท จํากัด

2551 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท มารวย ทาวน จํากัด

2540 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท พิพัฒน พร็อพเพอรตี้ จํากัด

2530 - ปจจุบัน First Senior Vice

บมจ.ทิสโก ไฟแนลเชียลกรุป / ธุรกิจหลักทรัพย

President

- เอกสารแนบ 1 -

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
12. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท
ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแล
กิจการ และเลขานุการบริษัท
วันที่ไดรับแตงตั้ง 29 ก.พ. 2559

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

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน
ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร

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%

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

0.03%

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

2560 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานกํากับ
ดูแลกิจการ และเลขานุการ
บริษัท
2557 - 2560 ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(ดานกํากับดูแลกิจการ)
ผูอํานวยการสายงานบริหาร
ทั่วไป
2557 - 2558
2556 - 2556
2548 - 2556

-

ตําแหนง

ผูจัดการทั่วไป
หัวหนาวางแผนนโยบาย
และทรัพยากรบุคคล

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ
ดิจิทัล

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน

2559 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานการเงิน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ
ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทําความเย็น และ
ผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล
2555 – 2559
2542 - 2555

เจาหนาที่บริหารสายงาน
บัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายตรวจสอบ

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

- เอกสารแนบ 1 -

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)
บริษัท สวอท ออดิท จํากัด

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

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษทั
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

1. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท
ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแล
กิจการ และเลขานุการบริษัท
วันที่ไดรับแตงตั้ง 29 ก.พ. 2559

อายุ
(ป)

52

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

-

สัดสวน
ความสัมพันธทาง
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ในบริษัท (%) กรรมการและ
ชวงเวลา
ผูบริหาร
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 0.15%
2560 - ปจจุบัน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุนที่ 8 ป 2558
2557 - 2560
หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุนที่ 72 ป 2559
หลักสูตร Company Reporting Program
2557 - 2558
(CRP) รุนที่ 16 ป 2559
2556 - 2556
หลักสูตร Effective Minute Taking Plan
2548 - 2556
(EMT) รุนที่ 36 ป 2559

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแล
กิจการ และเลขานุการบริษัท
ผูชวยกรรมการผูจัดการ (ดาน
กํากับดูแลกิจการ)
ผูอํานวยการสายงานบริหาร
ทั่วไป

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
/ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ
ดิจิทัล

ผูจัดการทั่วไป
หัวหนาวางแผนนโยบายและ
ทรัพยากรบุคคล

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน

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

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

3. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบริษัท/หนวยงานที่เกี่ยวของ

เอี่ยมสกุลรัตน

/ , //

/

6. นายเจน

ชาญณรงค

/ , //

/

7. นางวลีรัตน

เชือ้ บุญชัย

/ , //

8. นายภาคภูมิ

วองไพฑูรย

/

9. นายสุพจน

เธียรวุฒิ

/

///

/

/

10. นายโสตถิธร

มัลลิกะมาส

/

///

11. นางสาววรนุช

สุไพบูลยพิพัฒน

/
//, ///

13. นายวิศิษฏ

// , ///

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

///

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท
วชิรลาภไพฑูรย

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จํากัด

5. นางสิริมา

บริษัท พีจีเอส เซอรวิส จํากัด

/, //, ///

บริษัท มิตร อินชัวรันซ โบรกเกอร จํากัด

ตรีเพ็ชร

บริษัท พิพัฒนรุงเรือง จํากัด

4. นายธรรมนูญ

บริษัท แลนดแอนดวิว จํากัด

/, //, ///

บริษัท ยู.ลัคกี้ จํากัด

นันทขวาง

บริษัท เค.ที.เอสเตท จํากัด

3. นายวสันต

บริษัท มารวย ทาวน จํากัด

/ , // , ///

บริษัท พิพัฒน พร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

สุขชัย

X,/

บริษัท ทิสโก ไฟแนลเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท บลูฟนิกซอินโนเวชั่น จํากัด

2. นายวิรัฐ

บริษัท สรอยสวรรค จํากัด

นันธิราภากร

บริษัท

บริษัท บานเนินปาย จํากัด

1. นายถกล

รายชื่อ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จํากัด (มหาชน)

บริษัท มาเธอรแลนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท ชาญณรงค โฮลดิ้ง กรุป จํากัด

บริษัท/หนวยงานที่เกี่ยวของ

/

// = กรรมการบริหาร

/

/

/

/// = ผูบริหาร

- เอกสารแนบ 1 -

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

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทยอย

-เอกสารแนบ-

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
- ไมมีบริษัทยอย -

- เอกสารแนบ 2 -

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

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน
และหัวหนางานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

-เอกสารแนบ-

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

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

อายุ
(ป)
48

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หุนในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ)
ผูบริหาร

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

-ไมมี-

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย เลข
ทะเบียน 4994
การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร /
ประกาศนียบัตร
 โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรดานการ
ตรวจสอบภายใน รุนที่ 3
 หลักสูตร COSO 2013
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบ
สารสนเทศ รุนที่ 2/59

- เอกสารแนบ 3 -

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2553 - ปจจุบัน

Senior Manager

2548 – 2553

Manager

2540 - 2548

Accounting and
Finance Department
Manager

2534 - 2539

Audit Manager

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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)
ชื่อ-นามสกุล /
วันที่ไดรับการแตงตั้ง /
ตําแหนง
2. นางสาวสุวิมล เที่ยงแท
วันที่ไดรับแตงตั้ง
2 ธันวาคม 2559
Senior Internal Audit Manager

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

48 คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หุนในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ)
ผูบริหาร
-ไมมี-

-ไมมี-

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
เลขทะเบียน 7069
การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร /
ประกาศนียบัตร
 หลักสูตร COSO 2013
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบ
สารสนเทศ รุนที่ 2/59
 หลักสูตรทีป่ รึกษาทางการเงิน : สมาคมบริษัท
หลักทรัพยไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
- ไมมี -

- เอกสารแนบ 3 -

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2553 - ปจจุบัน

Senior Manager

2543 - 2553

Partner

2534 - 2542

Assistant Accounting
Supervisor

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

41

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

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพยสนิ

-เอกสารแนบ-

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

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
- ในป 2560 บริษัทไมมีรายการประเมินราคาทรัพยสิน

- เอกสารแนบ 4 -

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

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

-เอกสารแนบ-

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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน
ดังนี้

ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน
1. ดร.ถกล
2. ดร.โสตถิธร
3. นางสาววรนุช

นันธิราภากร
มัลลิกะมาส
สุไพบูลยพิพัฒน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีห นาที่และรับผิ ดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษั ทฯ ใหมีการ
รายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง ครบถวน และมีการปฏิบัติงานอยาง
เปนอิสระ โดยมี นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขต
หนาที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
สําหรับในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน
ไดเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม หารือ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
ผูบริหาร ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวของ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจําป คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจําป 2560 ที่ตรวจสอบโดย
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูบริหารและผูสอบบัญชีในเรื่อง
ความถูกตอง ครบถวน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามขอกําหนด
ของสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือได
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบ
ทานระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิผล โดยไดรับรายงานจากผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาสที่จัดทําโดยผูตรวจสอบภายใน จาก บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด เพื่อประเมิน
ความเพี ยงพอของระบบควบคุมภายในที่จ ะสงเสริ มใหบรรลุวัตถุป ระสงค ทั้งในดา นประสิท ธิผลและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
นโยบายบริษัทฯ
3. การสอบทานและพิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน รวมถึงการเปดเผยขอมูลรายการดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผล และเปน
ประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวนและ
เพียงพอ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2560)

4. การสอบทานการปฏิ บั ติง านใหเ ป น ไปตามกฎหมายวา ด ว ยหลั ก ทรั พย แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย
กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของบริษัทฯ และขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไวกับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 เพื่อ
นํ า เสนอต อ คณะกรรมการบริ ษั ท ให ข ออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2561 ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ง าน ความเป น อิ ส ระ 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
ภายในที่เหมาะสม การจัดทํารายงานทางการเงินแสดงขอเท็จจริงในสวนที่เปนสาระสําคัญครบถวน ถูกตองตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และการเปดเผยขอมูลเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ มีการบริหารความเสี่ยงที่อยู
ในระดับที่ยอมรับได และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดและขอผูกพันตางๆ และมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อยางถูกตอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานที่สอดคลองและอยู
ภายใตระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไมพบรายการผิดพลาดที่มีสาระสําคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัทฯ มีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเนื่อง ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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