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เราจะเป็นผู้น�าการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย
ระบบท�าความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ

 Professional

Responsibility

ความรับผิดชอบ
อย่างมืออาชีพ

Teamwork

ความร่วมมือ
ท�างานเป็นทีม

 Sustainable

Development

การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

Value Creation

การสร้างคุณค่า

Ownership

มีความรัก ผูกพัน
และเป็นเจ้าขององค์กร

Innovation

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

Integrity

ความซื่อสัตย์และยึดมั่น
ในความถูกต้อง

และเป็นธรรม

Excellence

การมุ่งมั่น
สู่ความเป็นเลิศ

1

วิสัยทัศน์

เราจะสร้างความพึงพอใจ
ให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยี
ที่น�าหน้าและการจัดการธุรกิจ
ที่เป็นเลิศ

เราเชื่อมั่นในคุณค่าและ
ศักยภาพของพนักงาน และ
มุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการ
ท�างานที่มีความสุขกระตือรือร้น 
มีความคิดริเริ่ม และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แก่
ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู้ 
บนหลักการของความถูกต้อง
เที่ยงธรรม ความคิดบวก และ
ความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ

เราจะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อ
ผู้ถือหุ้นและขยายธุรกิจให้
เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

เราจะสร้างคุณค่าระยะยาว 
และเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ของเรา ภายใต้การบริหาร
จัดการอย่างสุขุมรอบคอบ
และบรรษัทภิบาลที่ดี
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เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ

มุ่งเน้นการบริหารงาน
โดยการสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีกับลูกค้าหลัก
อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

1

มุ่งเน้นให้มีการติดตาม
ดูแลลูกค้ากลุ่มงานโครงการ
ติดต่อประสานงานผู้ออกแบบ

โครงการ เน้นการจ�าหน่ายสินค้าที่
บริษัทเป็นเจ้าของตราสินค้าเอง 

และสินค้าที่เป็นตัวแทน
จ�าหน่ายให้มากขึ้น

5
สร้างค่านิยม

ร่วมกันภายในองค์กร
เพื่อให้บริษัทมีวัฒนธรรม

การท�างานที่ดี 

7

เพิ่มการเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายสินค้าและเพิ่มจ�านวน

ผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ระบบวิศวกรรม
ความปลอดภัย ระบบท�าความเย็น 

และระบบการพิมพ์ดิจิทัล 
เพื่อเพิ่มทางเลือกและรองรับ

ความต้องการของลูกค้า
ได้ครบทุกกลุ่มมาตรฐาน

ของสินค้า

2

รักษาระบบการท�างาน
ที่เป็นมาตรฐานสากล และ

ปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานอย่างต่อเนื่อง

6

ขยายฐานลูกค้ารับเหมา
งานโครงการ กลุ่มลูกค้าโรงงาน

อุตสาหกรรม และขยายธุรกิจ
ไปยังลูกค้าขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ลูกค้ากลุ่มผู้ใช้งาน
โดยตรงมากขึ้น

3

สร้างองค์กร
ให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถ
ที่จะขับเคลื่อนบริษัท

ไปสู่ความส�าเร็จ 

8

ขยายการจ�าหน่าย
สินค้าไปยังกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา 

เวียดนาม กัมพูชา
เป็นต้น

4
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หมายเหตุ : 1) ใช้ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการค�านวณ
   2) ใช้ก�าไรก่อนหักภาษีในการค�านวณ
   3) ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี

ฐานะทางการเงิน    

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 1,548.59 1,457.34 1,379.85
หนี้สินรวม ล้านบาท 281.38 242.66 242.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 1,267.21 1,214.68 1,137.64

ผลการด�าเนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ ล้านบาท 1,344.26 1,285.96 645.52
รายได้รวม ล้านบาท 1,356.02 1,300.70 662.72
ต้นทุนขายและบริการ ล้านบาท 931.22 897.55 487.24
ก�าไรขั้นต้น ล้านบาท 413.04 388.41 158.28
ก�าไรสุทธิ ล้านบาท 134.36 129.68 40.53
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ล้านบาท 134.36 129.64 45.48
    
อัตราส่วนทางการเงิน    

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 1) % 10.83 11.02 5.72
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 2) % 11.15 11.36 5.21
อัตราก�าไรขั้นต้น % 30.73 30.20 24.52
อัตราก�าไรสุทธิ 1) % 9.91 9.97 6.86
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.22 0.20 0.21
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.90 0.92 0.68

 ข้อมูลหุ้นสามัญ    

ราคาพาร์ต่อหุ้น บาท 0.50 0.50 0.50
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 2.17 2.08 1.95
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 3) บาท 0.16 0.14 0.09
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น บาท 0.23 0.22 0.11

25602561 2559

ข้อมูลหุ้นสามัญ

ผลการด�าเนินงาน

ฐานะทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

2 ข้อมูลสําคัญทางการเงิน
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รายได้จากการขายและบริการรวม (ล้านบาท)

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ROE

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) และอัตราก�าไรสุทธิ (%)

(ใช้ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการค�านวณ)

645.52

1,285.96
1,344.26

ระบบดับเพลิง

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อัตราก�าไรสุทธิ

ระบบปรับอากาศ ระบบท�าความเย็น ระบบการพิมพ์ดิจิทัล สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) หนี้สินรวม (ล้านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

2559

2559

2559

25592560

2560

2560

25602561

2561

2561

2561

(ใช้ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการค�านวณ)(ใช้ EBIT ในการค�านวณ)

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) ROA

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (D/E Ratio)

2559 2560 2561

5.72

11.02 10.83

5.21

11.36 11.15

1,379.85
1,457.34

1,214.68

242.66

1,548.59

281.38

D/E (เท่า)หนี้สินรวม (ล้านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

2559 2560 2561

1,137.64

242.21

1,267.21

45.48

6.86
9.97

129.64 134.36

9.91

0.21 0.20
0.22

1,137.64

242.21

1,214.68

242.66
281.38

1,267.21
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ดร.ถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการบริษัท

นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   ริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)  
   ใช้ตัวย่อหลักทรัพย์ �HARN� มีการด�าเนินธุรกิจ
   จ�าหน่ายสินค้าและให้บริการในระบบวิศวกรรมท่ี
หลากหลาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบ
ปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น และผลิตภัณฑ์ระบบ
การพิมพ์ดิจิทัล ในปีท่ีผ่านมาแม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ยัง
ประสบปัญหาบ้างจากภาวะสงครามการค้าโลก ส่งผลกระทบ
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ผลการด�าเนินงานของ HARN 
ยังมียอดขาย รวมถึงผลก�าไร ท่ีเติบโต ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่น
ของคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน ในการด�าเนินธุรกิจให้มี
ความก้าวหน้าและเติบโตต่อเน่ืองไป นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังมี
แผนขยายธุรกิจด้วยสินค้าหรอืช่องทางการขายใหม่ๆ รวมถึงการ
ให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี 2562 ได้
มีแผนการจัดต้ังบริษัทย่อยท่ีประเทศเวียดนาม เพ่ือการรุกเข้าสู่
ธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล อีกท้ังยังมีการพัฒนาด้านบุคลากรเพ่ือให้
มีความรอบรู้เพ่ิมมากขึ้น และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีรองรับการ
เติบโตในอนาคต ซึ่งพวกเรามั่นใจว่า จะท�าให้บริษัทฯ เพิ่มยอด
ขายและก�าไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป  

บ  HARN ได้ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง  เราด�าเนินงานด้วยความรับผิด
ชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึง่จะเห็นได้เป็นรปูธรรมจากการท่ีได้รบัคะแนนการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อีกทั้งบริษัทฯ 
ยังได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชัน่ มกีารจดัท�าคู่มอื ออกนโยบายและประกาศเจตนารมย์
ให้แก่พนักงาน คู่ค้า และสาธารณชน จดัให้มกีระบวนการตรวจสอบ
แจ้งเบาะแส ฝึกอบรม ตลอดจนสร้างแนวทางปฏิบัติ เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย
มุ่งหวังให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อ
มั่นจากพนักงาน คู่ค้า ตลอดจนนักลงทุนทั่วไป
 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น 
ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคน ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา  
และขอให้ค�ามั่นว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
ของเรา จะร่วมมือ มุ่งมั่นพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างย่ังยืน
ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย และก่อให้เกิดผลดีต่อภาพรวมทาง
เศรษฐกิจและสังคมต่อไป              

3 สารจากคณะกรรมการบริษัท



7บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ดร.ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 73 ป

• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท - ไม่มี -
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
• วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
• คุณวุฒิการศึกษา

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

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

• ปริญญาตรี Business Administration/BS (Finance), 
 West Liberty State University, West Virginia
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การเงินการธนาคาร)  มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย
• ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 43/2018
2. หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุน่ 36/2017
3. หลกัสตูร Chairman Forum (R-CF) รุน่ 1/2016
4. หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ 228/2016
5. หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ 3/2016
6. หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 8/2005
7. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 8/2004

• ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ป
ทางธุรกิจ
• 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริษัท และ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั หาญ เอน็จิเนียริง่
   โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - 2558  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
• (อดีต) กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS)
• (อดีต) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารศรีนคร จ�ากัด 

(มหาชน)
• (อดีต) กรรมการ NS Electronics Bangkok (1993) Ltd.
• (อดีต) กรรมการ บริษัท ดี เอน แมชีนเนอรี่ (1980) จ�ากัด
• (อดีต) ประธานคณะกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพ NS Electronics
 Bangkok (1993) Ltd.

ทางการศึกษา
• 2555 - 2558 คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• 2548 - 2554 รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

  หอการค้า
• Adjunct Professor คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• กรรมการ โครงการพัฒนาและจัดตั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 แห่งใหม่
• อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• Professor of Accounting & Finance, Youngstown State 

University, Ohio, USA.
• Graduate Council Member, Youngstown State University, 

Ohio, USA.
• Asst. Prof., College of Business & Industry, Mississippi State 

University, Mississippi, USA.
• Asst. Prof. of Accounting, KSU, Kent, Ohio, USA.
• (อดีต) กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• (อดีต) คณบดี  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
• (อดีต) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอ�านวยการ โครงการ

ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ, JDBA 
• (อดีต) กรรมการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• (อดีต) กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย
• (อดีต) ประธานกรรมการ คณะกรรมการก�าหนดต�าแหน่งวิชาการ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทางสังคม
• กรรมการมลูนิธิเฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั
• กรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• (อดีต) นายก (ก่อตั้ง) สโมสรไลออนส์แห่งประเทศไทย แคมปัสนิด้า

• ตําแหน่งที่สําคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
1.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1) 

 •  บรษิทั ราชธานีลสิซ่ิง จ�ากัด (มหาชน)
2.  บริษัทจ�ากัด  - ไม่มี -
3.  องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มี -
4.  รัฐวิสาหกิจ  - ไม่มี -

• การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ - ไม่มี -
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ย้อนหลัง - ไม่มี -

4 คณะกรรมการบริษัท



8 รายงานประจําป 2561

ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
อายุ 56 ป

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
อายุ 55 ป

• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท - ไม่มี -
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
• วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
• คุณวุฒิการศึกษา

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

• ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 102/2013
• ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ป

• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท หาญ 

   เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา  

  เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2555 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2549 - 2552 คณบด ีคณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั
• 2546 - 2549 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  

  มหาวิทยาลัย
• 2542 - 2546 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ 
   คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2535 - 2541 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร บลจ.ภัทรธนกิจ
• 2537 - 2538 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง 
   สภาผู้แทนราษฎร

• ตําแหน่งที่สําคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
1.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี -
2.  บริษัทจ�ากัด  - ไม่มี -
3.  องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ (1) 

 •  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
4.  รัฐวิสาหกิจ  - ไม่มี -

• การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ - ไม่มี -
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ย้อนหลัง - ไม่มี -

• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท - ไม่มี -
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
• วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
• คุณวุฒิการศึกษา

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

• ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ SET/2012
• หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร Executive Development Program (Thai Listed  
 Companies Association) รุ่นที่ 10

• ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ป
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท  
  หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2555 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2530 - 2561 First Senior Vice President บริษัท ทิสโก้ 
   ไฟแนลเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

• ตําแหน่งที่สําคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
1.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1) 

 •  บรษิทั ทิสโก้ ไฟแนลเชยีลกรุป๊ จ�ากัด (มหาชน)
2.  บริษัทจ�ากัด  - ไม่มี -
3.  องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มี -
4.  รัฐวิสาหกิจ  - ไม่มี -

• การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ - ไม่มี -
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ย้อนหลัง - ไม่มี -



9บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อายุ 52 ป

• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท - ไม่มี -
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
• วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559
• คุณวุฒิการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Electronic Engineering) The University 
of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Information and Computer Sciences) 
Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 12/2017
2. หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 195/2014
3. หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุน่ 20/2005

• ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ป
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2561 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการ CU Transformation   

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2557 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
   บริหารความเสี่ยง บริษัท เอทีพี 30 จ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - 2560 กรรมการ บริษัท บลูฟินิกซ์อินโนเวชั่น จ�ากัด
• 2557 - 2560 ผูอ้�านวยการโครงการร่วมมอืระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์
   กับภาคอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2557 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร    

  บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่นจ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - 2557 ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   และยุทธศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2550 - 2554 ผู้อ�านวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม 

  โทรคมนาคม ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย 
  เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

• 2547 - 2550 ผู้อ�านวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร, 
   ผู้อ�านวยการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์, เลขานุการ 

  คณะกรรมการบริหาร, เลขานุการคณะกรรมการ 
  บริหารความเสี่ยง, บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ากัด (มหาชน)

• 2547 - 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์  
  เซอร์วิสเซส จ�ากัด

• 2547 - 2550 กรรมการ  บริษัท ทริปเปิล ที โกลบอลเน็ท จ�ากัด
• 2538 - 2547  ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนวิสาหกิจ, ผู้อ�านวยการ ฝ่าย
   เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ากัด (มหาชน)
• 2538 - 2542  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริการและเทคโนโลยีใหม่ 

  การวางแผนองค์กร บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ากัด (มหาชน)
• 2537 - 2538 เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม ส�านักงานอุตสาหกรรม   

  สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น
• ตําแหน่งที่สําคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

1.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1) 
 •  บริษทั เอทพีี 30 จ�ากัด (มหาชน)

2.  บริษัทจ�ากัด  - ไม่มี -
3.  องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ (1) 

 •  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
4.  รัฐวิสาหกิจ  - ไม่มี -

• การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ - ไม่มี -
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ย้อนหลัง - ไม่มี -

นายวิรัฐ สุขชัย
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 53 ป

• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท 87,981,135 หุ้น (15.05%)
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
• วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
• คุณวุฒิการศึกษา

• บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ (นิด้า)
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. หลกัสตูร How to Develop a Risk Management (HRP) รุน่ 12/2017
2. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
 รุน่ 24/2015
3. หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 204/2015
4. หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 36/2015
5. หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
 รุน่ 14/2015
6. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ SET/2012

• หลักสูตรอื่นๆ
- ISO 9001 : 2015 Understanding and Implementation
- หลกัสตูร 12 คุณภาพผูน้�าสูก่ารเปลีย่นแปลงยุคดิจิตอลและ AEC
- หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่งขององค์กร
- หลกัสตูร 4 สดุยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
- หลกัสตูร Finance for Non-finance Executive
- หลกัสตูร marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
- หลกัสตูร Vice Excellence
- หลักสูตร Root Cause Analysis & Corrective Actions
- หลักสูตร การเสริมสร้างและต่อยอดทางวิชาการ Refreshment  
 Program 4th

- เสวนาเจาะลึก เรื่อง แนวทางการท�าธุรกิจรับเหมาติดตั้ง
 และธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าให้ประสบความส�าเร็จ
- หลักสูตร Fire Research, Education, Performance Codes & 
 Investigation
- หลกัสตูร �HYGOOD� SAPPHIRE FIRE SUPPRESSION SYSTEM
- หลักสูตร TQM : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
- หลกัสตูร การตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอคัคีภัยของอาคาร

• ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ป
• 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ : 
   ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล 
   บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง 
   โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2544 - 2555 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ�ากัด

• ตําแหน่งที่สําคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
1.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี -
2.  บริษัทจ�ากัด  - ไม่มี -
3.  องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มี -
4.  รัฐวิสาหกิจ  - ไม่มี -

• การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ - ไม่มี -
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ย้อนหลัง - ไม่มี -
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นายวสันต์ นันทขว้าง นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 52 ป

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อายุ 51 ป

• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท 28,440,000 หุ้น (4.87%)
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
• วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559
• คุณวุฒิการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
2. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
 รุ่น 24/2015
3. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015
4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015

• หลักสูตรอื่นๆ
- หลักสูตร IRS SYMPOSIUM AT SCHAUFLER ACADEMY, 
 Germany
- หลักสูตร 8 Habits of Highly Effective People by Stephen R. 
 Covey
- หลักสูตร commercial refrigeration training : Blitzer, Germany
- หลักสูตร Michael Porter on Strategy 
- หลักสูตร เทคโนโลยีการเก็บรักษาผักและผลไม้สดด้วยความเย็น
- หลักสูตร Energy Saving in Green BD by Inverter
- หลักสูตร Marketing 3.0 Human Spirit Marketing
- หลักสูตร ถอดรหัส E - Marketplace
- หลักสูตร การวางแผนธุรกิจและจัดท�างบประมาณ
- หลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับหนี้และเช็ค
- หลักสูตร The Power of Focused Execution
- หลักสูตร การประยุกต์ใช้ The Balanced Scorecard and KPIs
- หลักสูตร Customer Analysis and Loyalty Program

• ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ป
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบท�าความเย็น บริษัท 
   หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2558 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิลแมทช์ จ�ากัด
• 2557 - 2559 กรรมการ บริษัท คิว ทู เอส จ�ากัด
• 2544 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชิลแมทช์ จ�ากัด

• ตําแหน่งที่สําคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
1.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี -
2.  บริษัทจ�ากัด  - ไม่มี -
3.  องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มี -
4.  รัฐวิสาหกิจ  - ไม่มี -

• การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ - ไม่มี -
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ย้อนหลัง - ไม่มี -

• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท 21,159,399 หุ้น (3.62%)
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
• วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559
• คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
2. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
 รุ่น 24/2015
3. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015
4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015

• หลักสูตรอื่นๆ
- หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน
- หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
- หลักสูตร S02 การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย
- หลักสูตร S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน
- ISO 9001 : 2015 Understanding and Implementation
- หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน
- หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์
- หลักสูตร การตลาด การขาย และการบริการ
- หลักสูตร Leadership Skill
- หลักสูตร Internal Quality Audit
- หลักสูตร After Sales Service Strategy
- หลักสูตร การประยุกต์ใช้ KPIs กับ ISO 9001:2000
- หลักสูตร CRM - Strategy & Technology

• ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ป
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล 
   บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2558 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิว ทู เอส จ�ากัด
• 2557 - 2559 กรรมการ บริษัท ชิลแมทช์ จ�ากัด
• 2553 - 2558 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท คิว ทู เอส จ�ากัด
• 2545 - 2553 ผู้จัดการขาย บริษัท คิว ทู เอส จ�ากัด
• 2544 - 2545 ผู้จัดการขายแผนกเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 
   บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จ�ากัด

• ตําแหน่งที่สําคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
1.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี -
2.  บริษัทจ�ากัด  - ไม่มี -
3.  องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มี -
4.  รัฐวิสาหกิจ  - ไม่มี -

• การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ - ไม่มี -
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ย้อนหลัง - ไม่มี -
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• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท 72,319,130 หุ้น (12.37%)
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
• วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง 28 เมษายน 2560
• คุณวุฒิการศึกษา

• Doctoral Philosophy of Mechanical Engineering, Minor in 
Management , Massachusetts Institute of  Technology, 
Cambridge, USA

• Master of Science in Mechanical Engineering, Massachusetts 
Institute of Technology, Cambridge, USA

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

• ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 
 รุ่น 8/2015
2. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
 รุ่น 23/2015
3. หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่น 1/2014
4. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 173/2013

• หลักสูตรอื่นๆ
- ทศิทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีส�าคัญสู ่Digital Transformation
- หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน
- หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
- หลักสูตร S02 การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย
- หลักสูตร S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน
- หลักสูตร S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นส�าคัญด้าน
 ความยั่งยืน
- หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความ
 รับผิดชอบต่อสังคม
- หลักสูตร S06 การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน

• ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ป
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท หาญ 
   เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จ�ากัด
• 2544 - 2557 ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Siam   

  General Aviation Company Limited (SGA)
• 2542 - 2544 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป Siam Land Flying  

  Company Limited
• 2541 - 2543  Business Analyst  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด  

  (มหาชน)
• 2540 - 2541 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป  Thai Air Cargo Co., Ltd.

• ตําแหน่งที่สําคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
1.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี -
2.  บริษัทจ�ากัด (1) 

 •  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จ�ากัด
3.  องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มี -
4.  รัฐวิสาหกิจ  - ไม่มี -

• การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ - ไม่มี -
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว น้องชาย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
 ระหว่างกรรมการด้วยกัน 
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ย้อนหลัง - ไม่มี -

ดร.เจน ชาญณรงค์
กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ 52 ป

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 56 ป

• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท 72,649,151 หุ้น (12.43%)
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
• วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
• คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA, Stanford, USA.
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. หลกัสตูร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 
 รุ่น 5/2018
2. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
 รุ่น 24/2015
3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012

• หลักสูตรอื่นๆ
- หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา 
 อย่างยั่งยืน
- หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
- หลักสูตร S02 การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย
- หลักสูตร S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน
- หลักสูตร S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นส�าคัญด้าน
 ความยั่งยืน
- หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความ
 รับผิดชอบต่อสังคม
- หลักสูตร S06 การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน

• ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ป
• 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
   ค่าตอบแทน  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 
   จ�ากัด (มหาชน) 
• 2532 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จ�ากัด
• 2559 - 2561  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
   หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) 
• 2555 - 2559 กรรมการบริหาร  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 
   จ�ากัด (มหาชน)
• 2544 - 2555  กรรมการบริหาร บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ�ากัด
• 2545 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จ�ากัด
• 2532 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช์ จ�ากัด

• ตําแหน่งที่สําคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
1.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี -
2.  บริษัทจ�ากัด (1) 

 •  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จ�ากัด
3.  องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มี -
4.  รัฐวิสาหกิจ  - ไม่มี -

• การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ - ไม่มี -
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  พี่สาว ดร.เจน ชาญณรงค์
 ระหว่างกรรมการด้วยกัน 
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ย้อนหลัง - ไม่มี -
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นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
กรรมการ
อายุ 78 ป

กรรมการ
อายุ 64 ป

• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท 4,230,325 หุ้น (0.72%)
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
• วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
• คุณวุฒิการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย Illinois 
Institute of Technology, U.S.A.

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย University of 
Illinois, USA.

• ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
 รุ่น 14/2015
2. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 42/2005

• หลักสูตรอื่นๆ
- หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000
- หลักสูตร Self -Improvement (7-Habits)
- หลักสูตร สรุปประเด็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ 2551
- หลักสูตร การตรวจสอบและการควบคุมภายในเพื่อเพิ่ม
 ประสิทธิภาพขององค์กร
- หลักสูตร การบัญชี แบบ  �ลีน�”
- หลักสูตร EVA ส�าหรับผู้บริหาร
- หลักสูตร การประยุกต์ใช้ the Balance Scorecard & KPIs

• ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ป
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด  

  (มหาชน)
• 2542 - 2560 กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จ�ากัด
• 2545 - 2559 กรรมการ บริษัท คิว ทู เอส จ�ากัด
• 2542 - 2559 กรรมการ บริษัท ชิลแมทช์ จ�ากัด
• 2555 - 2558 ประธานกรรมการ  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง 
   โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2544 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ�ากัด
• 2541 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือ บริษัท หาญ
   เอ็นยิเนียริ่ง จ�ากัด
• 2535 - 2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย  

  จ�ากัด  (มหาชน)
• 2528 - 2534 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Carpet   

  International จ�ากัด (มหาชน)
• 2526 - 2527 รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ITT (Thailand) จ�ากัด
• 2519 - 2525 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท Carpet International  

  จ�ากัด (มหาชน)
• 2516 - 2518 ผูจ้ดัการฝ่ายผลติ บรษิทั Goodyear (Thailand) จ�ากัด

• ตําแหน่งที่สําคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
1.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี -
2.  บริษัทจ�ากัด  - ไม่มี -
3.  องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มี -
4.  รัฐวิสาหกิจ  - ไม่มี -

• การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ - ไม่มี -
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน  - ไม่มี - 
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ย้อนหลัง - ไม่มี -

• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท 8,276,986 หุ้น (1.42%)
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
• วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
• คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015
3. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
 รุ่น 14/2015
4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012

• หลักสูตรอื่นๆ
- หลักสูตร 12 คุณภาพผู้น�าสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอลและ AEC
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
- หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
- หลักสูตร The habits of Highly Effective Working Person
- หลักสูตร Marketing 3.0 Human Spirit Marketing
- หลกัสตูร เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษเีงินเดือนค่าจ้างสวสัดิการ
- หลักสูตรผ่านมาตรฐานบัญชีใหม่ที่กระทบธุรกิจ
- หลักสูตร เทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีและการเงินส�าหรับผู้บริหาร

• ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ป
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นูทริกซ์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด  

  (มหาชน)
• 2555 - 2561 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท หาญ 
   เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : ด้านปฏิบัติการ  
   บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2550 - 2559 กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิทั ชิลแมทช์ จ�ากัด
• 2550 - 2559 กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิทั คิว ท ูเอส จ�ากัด
• 2552 - 2558 กรรมการ บริษัท โปรมาร์ค จ�ากัด
• 2550 - 2555 ผูอ้�านวยการสายงานการเงิน บรษิทั ไฟร์วคิเตอร์ จ�ากัด
• 2547 - 2555 ผู้จัดการทั่วไป สายการเงินและบริหารทั่วไป 
   บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จ�ากัด
• 2542 - 2547  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท หาญ
   เอ็นยิเนียริ่ง จ�ากัด

• ตําแหน่งที่สําคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
1.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1) 

 •  บริษัท นูทริกซ์ จ�ากัด (มหาชน)
2.  บริษัทจ�ากัด  - ไม่มี -
3.  องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มี -
4.  รัฐวิสาหกิจ  - ไม่มี -

• การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ - ไม่มี -
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน  - ไม่มี - 
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ย้อนหลัง - ไม่มี -
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ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

01

06

02

07

11

03

08

12

04

09

13

05

10

5

01

นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบ
ดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล

06

นายสุชาติ สุวัฒโนดม
ผู้อ�านวยการสายงานขายปิโตรเคมี :
ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และ
สุขาภิบาล

03

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบการ
พิมพ์ดิจิทัล

08

นายสุกิจ ลิติกรณ์ 
ผู้อ�านวยการสายงานสนับสนุน
วิศวกรรม : ธุรกิจระบบท�าความเย็น

13

นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์
ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน

02

นายวสันต์ นันทขว้าง
กรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบ
ท�าความเย็น

07

นายนันทวัธน์ จีราคม
ผู้อ�านวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบ
ท�าความเย็น

11

นางวรนิกาญจน์ ธรีะอัมรานนท์
ผู้อ�านวยการสายงานก�ากับดูแลกิจการ 
และเลขานุการบริษัท

04

นายประชา พร้อมพรชัย
ผู้อ�านวยการสายงานขายงานโครงการ 
: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และ
สุขาภิบาล

09

นายวิฑูรย์ ทามี
ผู้อ�านวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบ
การพิมพ์ดิจิทัล

12

นายฉตัรอภชัิย เอือ้เอนกกลุชัย
ผู้อ�านวยการสายงานบริหารทั่วไป

05

นายรตันพันธ์ มขุหรวิฒันานนท์
ผู้อ�านวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบ
ดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล

10

นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล
ผู้อ�านวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ : 
ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
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ชื่อบริษัท บริษัท  หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC  COMPANY  LIMITED
ชื่อย่อ HARN
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000217
ตลาดหลักทรัพย ์ mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย 13 พฤศจิกายน 2557
ราคาพาร์ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน 292,250,000  บาท  (หุ้นสามัญ  584,500,000 หุ้น) 
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 292,250,000  บาท  (หุ้นสามัญ  584,500,000 หุ้น) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจน�าเข้า และจดัจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ในระบบดับเพลงิ ปรบัอากาศและสุขาภิบาล ระบบ

ท�าความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล รวมทั้งให้ค�าปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ 
และการให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมครบวงจร  

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ เลขที ่19/20-22 ซอยศูนย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 โทรศัพท์ (02) 203-0868, โทรสาร  (02) 203-0245
ที่ตั้งคลังสินค้าศูนย์วิจัย เลขท่ี 503/1, 509 ซอยศนูย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310  
 โทรศัพท์ (02) 719-7285, (02) 716-9070,  โทรสาร  (02) 318-8624
ที่ตั้งคลังสินค้ามอเตอร์เวย์ เลขที่ 6, 8 หมู่ที่ 15 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 10240
 โทรศัพท์ (081) 914-2236, (085) 480-2420
เว็บไซต์บริษัท www.harn.co.th
เลขานุการบริษัท นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์  โทรศัพท์  (02) 203-0868,  E-mail : varinkan.t@harn.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์ นายวิรัฐ สุขชัย  โทรศัพท์  (02) 203-0868,  E-mail : wirat.s@harn.co.th
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์   โทรศัพท์  (02) 203-0868,  E-mail : wisit.w@harn.co.th 
บัญชีและการเงิน  
ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี  นางสาวอนัญญา โปรยเงิน  โทรศัพท์  (02) 203-0868,  E-mail : ananya.p@harn.co.th
ข้อมูลบริษัทย่อย -ไม่มี-

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ�ากัด
 เลขที่  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ (02) 009-9000, โทรสาร (02) 009-9991, เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด
 178 อาคารธรรมนิติ ชัน้ 6-7 ซอยเพ่ิมทรพัย์ (ประชาชืน่20) ถนนประชาชืน่ แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่
 กรุงเทพมหานคร 10800
 โทรศัพท์ (02) 596-0500  โทรสาร (02) 596-0539

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่ได้แสดงไว้ใน
เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ท่ี www.sec.or.th หรอืเว็บไซต์ของบรษิทัฯ ท่ี www.harn.co.th 

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

6 ข้อมูลทั่วไป
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
1) ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง และความปลอดภัย

 ผลิตภณัฑ์ระบบดับเพลิงเป็นอปุกรณ์ในระบบอาคารโรงงานอตุสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ่ รวมท้ังโรงผลิตไฟฟ้าและโรงงาน
อตุสาหกรรมปิโตรเคม ีส�าหรบัการป้องกัน เตือนภัย และเพ่ือควบคุมเพลงิและควันไฟ ผลิตภณัฑ์ระบบดับเพลิงท่ีบรษิทัฯ จดัจ�าหน่าย
ประกอบด้วย วาล์วและข้อต่อ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ติดต้ังในระบบป้องกันอัคคีภัย โดยวาล์วช่วยในการเปิดหรือปิดน�้าของระบบดับ
เพลิงที่ติดตั้งอยู่กับท่อน�้าของระบบดังกล่าว เช่น วาล์วควบคุมการไหลของน�้าในระบบ วาล์วเปิดปิดน�้าเมื่อต้องการซ่อมบ�ารุงรักษา
ระบบ วาล์วป้องกันน�้าย้อนไหลกลับ เป็นต้น ส�าหรับอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ร่วมที่ใช้งานคู่กับ
อุปกรณ์หลักในระบบดับเพลิง เพื่อให้ระบบดับเพลิงใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการป้องกันเพลิงไหม้ 
เช่น ตู้สายฉีดน�้าดับเพลิง สายฉีดน�้าดับเพลิง ถังดับเพลิง และระบบสปริงเกอร์(หัวกระจายน�้าดับเพลิง) เป็นต้น 
 นอกจากน้ีบริษัทฯ ให้ค�าปรึกษา ออกแบบ และติดต้ังระบบดับเพลิงต่างๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรท่ีเชี่ยวชาญติดต่อ
ประสานงานกับลกูค้า แนะน�าสินค้าท่ีจ�าหน่าย รวมถึงการออกแบบ และน�าเสนอสินค้าและบรกิารให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐานดับเพลิง
สากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแล้ว 

7 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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2) ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล

3) ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น 

 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ เป็นอุปกรณ์ร่วมท่ีประกอบรวมกับระบบปรับอากาศหลักในอาคารขนาดใหญ่ท่ีใช้ระบบปรับ
อากาศด้วยน�้าเย็นส�าหรับการปรับทั้งอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากาศให้อยู่ในอุณหภูมิ และคุณภาพที่เหมาะสม ในขณะที่ผลิตภัณฑ์
ระบบสุขาภิบาลเป็นอุปกรณ์ในระบบอาคารได้แก่ ระบบประปา ระบบท่อระบายน�้าทิ้ง และระบบท่อระบายอากาศ เป็นต้น  บริษัทฯ 
จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอุปกรณ์ในระบบควบคุมระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ได้แก่ วาล์ว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยใน
การเปิดหรอืปิดน�า้เยน็และควบคุมอตัราการไหลของน�า้ให้คงท่ีเพ่ือท่ีจะท�าให้เครือ่งปรบัอากาศท�างานได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ และ
ระบบสขุาภิบาลท่ีติดต้ังอยู่กับท่อของระบบดังกล่าว  นอกจากน้ี ในระบบสขุาภบิาล และปรบัอากาศ ยังมอีปุกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ร่วมที่ส�าคัญ ได้แก่ ท่อทองแดง ข้อต่อ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและแรงดันของน�้าในระบบ และสวิตช์แจ้งการไหลของน�้าใน
ระบบ (Flow Switch) เป็นต้น
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4) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล

 ผลติภัณฑ์ระบบท�าความเย็นเป็นอปุกรณ์ในระบบห้องเย็นหรอืระบบขนส่งสินค้าเพ่ือท�าการแช่แข็งหรอืลดอณุหภมูขิองสินค้า
ซึง่ต้องการการควบคุมอณุหภมูท่ีิคงท่ี โดยท่ัวไประบบท�าความเย็นสามารถลดอณุหภูมไิด้ต้ังแต่ -30oC ถึง +25oC  บรษิทัฯ จดัจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็นอย่างครบวงจร รายละเอียดปรากฎตามแผนภาพวงจรระบบท�าความเย็น ซึ่งประกอบด้วย คอยล์ร้อน 
(Condenser) คอยล์เย็น (Evaporator) อุปกรณ์ควบคุมการละลายน�้าแข็งอัตโนมัติ (DOD) เป็นต้น และในระบบท�าความเย็นยังมี
วาล์วซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ส�าคัญ ที่ช่วยในการเปิดหรือปิดของเหลวและความดันของระบบท�าความเย็น  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ออกแบบ
และผลติชดุคอนเดนซิง่ (Condensing Units) โดยการประกอบรวมอปุกรณ์และหลักการระบบท�าความเย็นต่างๆ เป็นหน่วยผลิตภณัฑ์
หนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ติดตั้งระบบห้องเย็นหรือระบบขนส่งสินค้าได้ทันที

4.1) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลกลุ่มเครื่องพิมพ์วันท่ีผลิต/หมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์ข้อความบน
 บรรจุภัณฑ์ เครื่องป้อนชิ้นงาน อุปกรณ์การพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่างๆ เป็นต้น เครื่องพิมพ์ที่บริษัทจัดจ�าหน่ายเป็น

เครื่องพิมพ์ที่ใช้เพื่อการพิมพ์รหัส (Coding) ได้แก่ วันที่ผลิต วันหมดอายุและข้อความต่างบนบรรจุภัณฑ์ อาทิ ล็อตนัมเบอร์ 
เป็นต้น และยังสามารถพิมพ์ภาพกราฟิค Barcode, 2D Datamatrix, QR Code พิมพ์เลขรหัสชิงโชค ได้ด้วย  พื้นผิวที่พิมพ์ได้
มีดังนี้ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องโลหะ อลูมิเนียม กล่องกระดาษ กระดาษผิวมัน ซองพลาสติก ฟอยล์
อลูมิเนียม ถ้วยพลาสติกและอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีหลายชนิด เช่น ชนิดเลเซอร์ไม่ใช้หมึก ชนิดพิมพ์ด้วยหมึกโดยไม่สัมผัสพื้นผิว 
ชนิดพิมพ์ผ่านริบบอนหมึก ชนิดตลับหมึก เป็นต้น 

4.2) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลกลุ่มเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จัดจ�าหน่าย และให้บริการพิมพ์ ส�าหรับสร้างชิ้นงานจากไฟล์ดิจิทัล 
ส�าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ในยุค 4.0 คือ การให้บริการปรับเปลี่ยนไฟล์จากเครื่องสแกนชนิด MRI/CT Scan เป็นไฟล์ 3D 
PDF วัตถปุระสงค์เพ่ือแสดงเป็นภาพคุณภาพสงู บ่งชีบ้รเิวณท่ีปกติ หรอืผิดปกติได้ชดัเจน และยังรวมถึงการพิมพ์โมเดลอวัยวะ
จากไฟล์ MRI/CT Scan ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.3) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจทัิลกลุ่มเครือ่งพิมพ์ลาเบลสติคเกอร์ระบบ Digital UV Inkjet จดัจ�าหน่ายเครือ่งพิมพ์ลาเบลสติคเกอร์
 ระบบ UV Digital Inkjet ซึ่งสามารถพิมพ์ลาเบลสติคเกอร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูง คมชัดสวยงาม สีสันสดใส ท่ี
 ความเร็วสูง และช่วยลดต้นทุนให้กับโรงงานผู้ผลิตลาเบลสติคเกอร์ 
4.4) การให้บริการหลังการขาย สินค้าทุกกลุ่มที่จ�าหน่ายครอบคลุมรวมถึงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าการเลือกสเปคให้ตรงตามความ

ต้องการ การติดตั้งเครื่อง การฝึกอบรม การบริการ และการบ�ารุงรักษาเครื่อง การรับประกัน เป็นต้น
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การรับประกันสินค้า
 บริษัทฯ รับประกันความเสียหายหรือช�ารุดของสินค้า ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าท่ีบริษัทฯ จ�าหน่ายหรือติดต้ังให้แก่
ลูกค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 6 เดือน ส�าหรับสินค้าประเภทเครื่อง และอะไหล่ตามล�าดับ ซึ่งสินค้าของบริษัทฯ ได้รับการรับประกัน
มาจากผู้ผลิตสินค้าอีกทอดหนึ่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และ 6 เดือนเช่นกัน
 ส�าหรับงานโครงการ ภายหลังติดตั้งงานแล้วเสร็จ  บริษัทฯ มีการรับประกันผลงานหลังติดตั้ง  โดยรับประกันสินค้าที่จ�าหน่าย
ตามเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ผลิตสินค้ามีการรับประกันสินค้าที่จ�าหน่ายให้แก่บริษัทฯ อย่างน้อย 1 ปี เช่นเดียวกัน

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จําหน่าย 
 บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าท่ีจดัจ�าหน่าย  เพ่ือให้ลูกค้ามัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภัย
ของสนิค้า ว่าเป็นไปตามข้อก�าหนดท่ีลกูค้าได้ตกลงไว้กับบรษิทัฯ โดยสินค้าท่ีบรษิทัฯ จดัจ�าหน่ายส่วนใหญ่ผ่านการรบัรองมาตรฐาน 
UL (Underwriters Laboratories)1 และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual)2 และ/หรือมาตรฐาน BS (British Standard)3 และ/
หรือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)4  และ/หรือมาตรฐาน EN (European Standard)  ส�าหรับสินค้าว่าจ้างผลิตภายใต้
แบรนด์ของบริษัทฯ จะผลิตภายใต้มาตรฐาน BS หรือ ASTM International รวมทั้งระบบงานทุกระบบของบริษัทฯ ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001: 2015

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็น
ส่วนหน่ึงของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จ�ากัด ต่อมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสร้างการบริหารงานแบบครอบครัวสู่การบริหาร
งานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม �บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ�ากัด� ด้วยทุนจด
ทะเบยีนเริม่แรก 1 ล้านบาท โดยกลุ่มนามสกุลชาญณรงค์5 และคุณวิรฐั สุขชยั ซึง่เป็นอดีตผูบ้รหิารเดิมของ บ.หาญฯ ในสายงานขาย
วาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิง บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์ว
และอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  และให้บริการติดตั้งระบบดับเพลิงงานโครงการ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546,
24 กรกฎาคม 2549 และ10 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้านบาท, 4 ล้านบาท และ 65 ล้านบาทตามล�าดับ 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ 
 ในปี 2546 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายกิจการ โดยเพ่ิมสายงานขายโครงการ ซึ่งให้บริการให้ค�าปรึกษา ออกแบบ และติดต้ังระบบ
ดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิงด้วยน�้า ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณ
เตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการรับงานโครงการท่ีมีขนาดไม่ใหญ่
มากนัก เช่น โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในปี 2548 เพ่ิมผลติภณัฑ์ระบบดับเพลงิอตัโนมติัด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO

2
) และ FM2006 ในปี 2550 บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Outstanding Distributor Award จาก NIBCO Inc. ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM 
ACCREDITATION SERVICE)  ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองระดับโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร ด้วยการตรวจประเมินระบบ
คุณภาพ จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด

1 Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters Laboratories Inc. (UL) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลก�าไรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ด�าเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ จัดท�ามาตรฐานด้านความปลอดภัย และให้การรับรองความปลอดภัยของสินค้า 

2  Factory Mutual (FM) หน่วยงานที่ท�าการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของกลุ่มประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
3 British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศสหราชอาณาจักร (The British Standard Institution หรือ BSI) 
4 Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย
5 กลุ่มนามสกุลชาญณรงค์ ประกอบด้วย นางประยูรศรี ชาญณรงค์ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์
6 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เป็นระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใช้สารเคมีชนิดที่ไม่ท�าความเสียหายต่อ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เหมาะส�าหรับติดตั้งในห้องส�าคัญ เช่น Server Room, Data Center, UPS 
Room
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พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2559 มีมติให้ซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของ
บริษัท ชิลแมทช์ จ�ากัด และบริษัทย่อย ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และ
การเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ช�าระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ�านวน 
234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท โดยก�าหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 2.62 บาทต่อ
หุ้นบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ�านวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่
กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ชิลแมทช์ จ�ากัด แทนการช�าระด้วยเงินสด

 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ จากบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
เป็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์  จ�ากัด (มหาชน) และได้เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จาก 
�FIRE� เป็น �HARN� ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559) เพื่อรองรับการ
ซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช์ จ�ากัด และบริษัทย่อย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2559

ปี 2559

 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ลงนามท�าสัญญารับทุนโครงการนวัติกรรม �3DMed: การสร้างแบบจ�าลอง
อวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูง เพ่ือวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ� จาก
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต รอบไตรมาส 3/2561 

ปี 2561

 • วันท่ี 21 มนีาคม 2560 บรษิทัฯ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิติั (Collective Action Coalition 
: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 • บริษัทฯ ให้การสนับสนุนงาน International Packaging and Printing Exhibition for Asia (PACKPRINT 
INTERNATIONAL 2017) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2560 
และได้รบัใบประกาศนียบตัร จากสมาคมการพิมพ์ไทย และสมาคมการบรรจภัุณฑ์ไทย และ บรษิทั เมสเซ่ ดุสเซล

  ดอร์ฟ เอเชีย
 • บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิความสามารถทางนวัตกรรมส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และได้รับรางวัล �องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2560� วันที่ 
6 ตุลาคม 2560

 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก SGS
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล Highest Revenue Growth in Asia-Pacific 2016 จากบริษัท Domino ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์

รายใหญ่จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นรางวัล 3 ปีซ้อน ส�าหรับธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล และยังได้รับสิทธิ์เป็นผู้
แทนจ�าหน่ายในประเทศไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา โดยสามารถสร้างมูลค่าธุรกิจได้เป็นอันดับที่ 4 ในภูมิภาค
เอเชียรองจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน

 • บรษิทัฯ ได้รบัการแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลงิส�าหรบัห้องครวั Wet Chemical System 
ของ Lehavot ประเทศอิสราเอล

 • บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนเดนเซอร์แบบไอระเหย ของ EVAPCO ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

 • บรษิทัฯ  ได้รบัการแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อปุกรณ์ในระบบท�าความเย็น และชดุคอนเดนซิง่ยูนิต 
ของ DANFOSS ประเทศเดนมาร์ก

ปี 2560
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 • บริษัทฯ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ ของ SIEX ประเทศ
  ราชอาณาจักรสเปน
 • บริษัทฯ ได้มีการเริ่มด�าเนินการขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
 • บริษัทฯ มีการจัดต้ังฝ่ายขายโครงการปิโตรเคมีคอล ข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบ

ป้องกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก
 • บริษัทฯ น�าระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP มาใช้ในการ

จัดการ  โดยเชื่อมโยงการท�างานทุกระบบ ลดกระบวนการท�างาน ช่วยให้การรายงานผลทางบัญชีมีความถูกต้อง 
แม่นย�า และทันต่อเวลา  อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ฉับไวมากยิ่งขึ้น

ปี 2558

 • บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ Balancing and Control วาล์ว ของ OVENTROP 
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 • วันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ของบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 65 ล้านบาท เป็น 130 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 6,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 
บาท เพ่ือน�าเงินท่ีได้จากการเพ่ิมทุนมาใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวียนในการด�าเนินธุรกิจ โดยบรษิทัฯ ได้จดทะเบยีนเพ่ิม
ทุนช�าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2557  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แปรสภาพจากบริษัท
จ�ากัดเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากัด และเพ่ิมทุนจดทะเบยีนจาก 130 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญั
ใหม่จ�านวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมกับ
การน�าหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai

 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด โดยใช้ชื่อว่า �บริษัท ไฟร์
  วิคเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)�
 • วันท่ี 19 กันยายน 2557 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 มมีติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของ 

บริษัทฯ  จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะมีจ�านวนหุ้นจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 175,000,000 
หุ้น เป็น 350,000,000 หุ้น และอนุมัติการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ท้ังหมดของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนเป็นครั้ง
แรก ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ เพิ่มขึ้นจากจ�านวน 45,000,000 หุ้น เป็น 90,000,000 หุ้น โดย
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2557

 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) และเริ่มท�าการ
ซื้อขายโดยมีหุ้นจดทะเบียนจ�านวน 350,000,000 หุ้น

ปี 2557
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8 โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้

รายได้จากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง 569.59 42.00 579.54 44.56 546.09 82.40
 และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

3. ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น 320.39 23.63 312.51 24.03 23.97 3.62

2. ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ 89.33 6.59 86.17 6.62 48.53 7.32  
 และระบบสุขาภิบาล

4. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล 364.96 26.91 307.74 23.66 26.93 4.06

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,344.26 99.13 1,285.96 98.87 645.52 97.40

รายได้อื่น 2) 11.76 0.87 14.74 1.13 17.20 2.60

รายได้รวม  1,356.02 100.00 1,300.70 100.00 662.72 100.00

ปี 25611) ปี 2560 ปี 2559

ล้านบาทล้านบาทล้านบาท ร้อยละร้อยละร้อยละ

หมายเหตุ : 1) อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) 
 2) รายได้อื่น ประกอบด้วยก�าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายได้เงินปันผล 

และก�าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นต้น

โครงสร้างรายได้ป 2561

HARN

1,356.02

ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง
และงานโครงการ

ติดตั้งระบบดับเพลิง
42.00%

ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล
26.91%

ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น
23.63%

ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล

6.59%

รายได้อื่น 0.87%
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9 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

1. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของบริษัท
 บรษิทัฯ ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลงิ ผลติภณัฑ์ระบบท�าความเย็น ผลิตภัณฑ์ระบบปรบัอากาศ
และสุขาภิบาล และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลส�าหรับอุตสาหกรรม รวมท้ังให้บริการให้ค�าปรึกษา ออกแบบ และติดต้ังระบบ
ดับเพลิงให้กับงานโครงการต่างๆ โดยสินค้าส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับวิศวกรรมอาคาร เช่น ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล และระบบท�าความเย็น กว่าร้อยละ 50 ของรายได้จากการขาย จ�าหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับ
เหมาก่อสร้างงานอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานต่างๆ ได้แก่ อาคารส�านักงาน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โครงการ
รถไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และห้องเย็น เป็นต้น ท�าให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของ
อตุสาหกรรมก่อสร้าง ซึง่เป็นอตุสาหกรรมท่ีมกีารเติบโตสอดคล้องกบัการเติบโตของเศรษฐกิจ หรอืการเติบโตของผลติภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) แต่จะมีความผันผวนมากกว่า กล่าวคือ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว การก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะขยายตัวได้มากและเร็วกว่า แต่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะชะลอตัวลง
เร็วกว่า และสอดคล้องกับพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในแต่ละปี 
 สถานการณ์เศรษฐกิจ ปี 2561 สาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2562

 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 3.9 และร้อยละ 3.3 ในปี 2560 
และปี 2559 ตามล�าดับ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.1 และบัญชี เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.4 ของ GDP เทียบกับ
การเกินดุลร้อยละ 11.0 ของ GDP ในปี 2560 โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามขยายตัวต�่ากว่าที่ประมาณการไว้ โดยมีปัจจัยหลัก
มาจากการขยายตัวที่ต�่ากว่าการคาดการณ์ของการส่งออกโดยเฉพาะการลดลงของมูลค่าการส่งออกร้อยละ 5.5 ในเดือน กันยายน 
2561 ซึ่งมีสาเหตุส�าคัญมาจาก (1) การประกาศปรับเพิ่มภาษีน�าเข้าสินค้าจากจีนของสหรัฐฯ (2) การลดลงของการส่งออกรถยนต์
ไปยังตลาดส�าคัญๆ ซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนรุ่นรถยนต์ รวมทั้ง สัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศที่เป็นแหล่งน�าเข้า
ส�าคัญๆ
 การขยายตัวต�่ากว่าการคาดการณ์ของจ�านวนและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเกิดจากการลดลงของจ�านวนนักท่อง
เที่ยวจีนและยุโรปร้อยละ 8.8 และร้อยละ 1.5 ซึ่งเป็น ผลกระทบสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เรือล่มในเดือนกรกฎาคม และการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกที่ประเทศรัสเซียในเดือนมิถุนายน
 เศรษฐกิจโลกปี 2562 

 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2561 ตามแนวโน้มการชะลอตัวของประเทศเศรษฐกิจ
หลัก โดยเฉพาะสหรฐัฯ จนี กลุ่มประเทศยูโรโซน และญีปุ่น่ ซึง่จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศส�าคัญอืน่ ๆ  และประเทศก�าลังพัฒนา
ชะลอตัวลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพิงการส่งออกสูง 
 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562

 มแีนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 4.0 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปี 2561 
อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 - 1.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.8 ของ GDP ปี 2562 เรามีความท้าทายจาก
ความเส่ียงด้านความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมากขึ้น แต่ในกรณีฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวในเกณฑ์
ตามแรงขบัเคลือ่นจากการปรบัตัวดีขึน้ของอปุสงค์ในประเทศท้ังในด้านการใช้จ่ายภาคครวัเรอืน การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุน
ภาครฐั รวมท้ังการปรบัตัวดีขึน้ของภาคการท่องเท่ียวและการเปล่ียนแปลงในทิศทางการค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศ ซึง่
จะช่วยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเพ่ิมข้ึนของมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีท�าให้การส่งออกและการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ชะลอตัวลงอย่างช้าๆ จากปี 2561 
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 ปัจจัยเสริมที่จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ อย่างต่อเน่ือง โดย
ในปี 2561 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้นตามล�าดับจาก ร้อยละ 3.7 ในไตรมาสแรก เป็นร้อยละ 4.5 และ
ร้อยละ 5.0 ในไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สาม ตามล�าดับ สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ ทั้งการ
ปรับตัวดีขึ้นของรายได้ในภาคการท่องเที่ยว การส่งออก และภาคอุตสาหกรรมในช่วงก่อนหน้า และการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ 
ภาคเกษตรและการจ้างงาน โดยเฉพาะผู้มีงานท�าในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 สูงสุด ในรอบ 63 เดือน
 การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการลงทุนภาคเอกชนท่ีมแีนวโน้มปรบัตัวดีขึน้อย่างช้าๆ และต่อเน่ือง ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมขึน้
ของอัตราการใช้ก�าลังการผลิตในปี 2561 ซึ่งในช่วง 9 เดือนแรกเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 68.5 รวมท้ังยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง
ในปี 2562 ตามแนวโน้มการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการใช้ก�าลังการผลิต
สูงกว่าร้อยละ 75.08 ในไตรมาสท่ีสามอตัราการใช้ก�าลังการผลิตของอตุสาหกรรมทีส่งูกว่าร้อยละ 75 ประกอบด้วย การผลิตพลาสติก
และยาง (ร้อยละ 97.4) การผลิตยานยนต์ (ร้อยละ 90.6) การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 85.9) และการแปรรูปและถนอม
เนื้อสัตว์ (ร้อยละ 81.6) การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 78.7) และการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 78.0) 
โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีส่งออก (2) ความคืบหน้าของการลงทุนภาครัฐฯ ท่ีเริ่มมีบทบาทในการสนับสนุนการขยายตัวของ
การลงทุนภาคเอกชนมากขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากการลงทุนของภาคเอกชนในด้านการก่อสร้างในไตรมาสที่สามของปี 2561 ซึ่งเริ่มกลับ
มาขยายตัวอย่างชัดเจนมากขึ้น และ (3) การย้ายฐานการผลิตและการลงทุนของบริษัทต่างชาติที่มีปัจจัยสนับสนุนมาจากการเพิ่ม
ขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจหลัก
 การเพ่ิมข้ึนของแรงขับเคล่ือนจากภาคการท่องเท่ียว ในช่วงครึ่งหลังและท้ังปี 2561 ท้ังในด้านการเพ่ิมความเข้มงวดด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว และการด�าเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวเพ่ิมเติมท้ังในตลาดจีนและตลาด
หลักอื่นๆ
 การส่งออกยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเน่ือง แม้ว่าจะมี
แนวโน้มชะลอตัวลงจากปี 2561 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส�าคัญ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีน คาดว่าในปี 2562 
เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.8 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ปริมาณการค้าโลกที่ยังสามารถสนับสนุนการขยายตัวของการส่งออกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง
 การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ โดยสินค้าและสาขาการผลิตซึ่งอยู่ในข่ายที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงในทิศทางการค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศ ท้ังในด้านการส่งออกและการใช้ก�าลังการผลิต 
รวมทั้งการย้ายฐานการผลิตเช่น การแปรรูปเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์และวัตถุดิบ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และชิ้นส่วน
ยานยนต์ โดยมีประเทศเป้าหมายปลายทางที่ส�าคัญๆ เช่น ประเทศในกลุ่ม ASEAN อินเดีย เม็กซิโก และบังกลาเทศ
ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตัดย่อบทความโดยธรรมนูญ ต.)

ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
 สภาวะตลาดของธุรกิจระบบดับเพลิงและปรบัอากาศ ยังคงทรงตัว โดยกลุ่มลูกค้าหลักท่ีเป็นผู้รบัเหมายังคงมโีครงการในมอื
ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมเินียมในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล โดยเฉพาะคอนโดมเินียมแนวเขตรถไฟฟ้า และกรงุเทพชัน้ใน ยังได้รบัความ
นิยม งานในส่วนโครงการของภาคอตุสาหกรรมเริม่มกีารฟ้ืนตัวบ้าง ส่วนงานภาครฐั ยังคงอยู่ในระยะด�าเนินการ คาดว่าจะเริม่ทยอย
ส่งมอบงานโครงการของภาครฐัต้ังแต่ปี 2562  ในปรมิาณท่ีมากขึน้ คาดการณ์ว่าแนวโน้มธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ในเขต กรงุเทพฯ และ
ปริมณฑลยังมีแนวโน้มที่ดี และมีทยอยเปิดตัวโครงการใหม่ โดยจะเน้นกลุ่มลูกค้าตลาดกลาง-บน มากขึ้น แต่มีปัจจัยลบบ้างในเรื่อง
ของอตัราดอกเบีย้ทีม่ีแนวโน้มเพิม่สงูขึน้ รวมทัง้การจ�ากดัสนิเชือ่ตลอดจนการควบคมุอตัราเงนิดาวน์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่
จะก�าหนดให้ผู้ซื้อบ้านหลังที่สอง และบ้านที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ต้องจ่ายเงินดาวน์ไม่น้อยกว่า 20%
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 สายงานขายระบบปรบัอากาศและอุปกรณ์ดบัเพลงิ : มยีอดขายเท่ากับปีท่ีผ่านมาแต่มกี�าไรข้ันต้นเพ่ิมขึน้จากปีก่อน  และ
ยังรอการส่งมอบสินค้าให้กับโครงการขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างต่อเน่ือง ส่วนผลิตภณัฑ์ในระบบปรบัอากาศ เช่น วาล์วควบคุมระบบ
ปรับอากาศ ยังท�าตลาดเพิ่มขึ้นได้ในระดับที่ดี ส่วนท่อทองแดงในปี 2561 ที่ผ่านมาก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 และมี
แนวโน้มที่ในปี 2562 จะมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯได้มีการเริ่มให้บริการหลังการขายเพิ่มขึ้น ซึ่ง
มีแนวโน้มที่ดี และคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต
 สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม : ยอดขายในงานติดตั้งของโครงการ  มีงานระหว่างการติดตั้งจ�านวน
หน่ึง และบริษัทได้รับงานติดต้ังเข้ามาเพ่ิมเติมหลายโครงการ ส่วนงานขายระบบก๊าซดับเพลิงในปีน้ีมีความโดดเด่น จากโครงการ
ในมือระหว่างติดต้ังหลายแห่ง และยังมีโครงการขนาดใหญ่รอติดต้ังและส่งมอบในปีหน้าอีกจ�านวนมาก ซึ่งคาดว่าจะมียอดขายใน
ระบบก๊าซดับเพลิงที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สินค้าระบบ Fire Alarm และอุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยความไวสูง มีการแข่งขันค่อนข้างสูง
ในหลายโครงการ ส่วนงานบรกิารตรวจสอบระบบดับเพลิงมกีารเติบโตมากในปีท่ีผ่านมา จากโครงการท่ีบรษิทัได้ติดต้ัง ซึง่มแีนวโน้ม
ที่งานบริการจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี
 สายงานขายระบบดบัเพลงิโครงการปิโตรเคมีคัลและโรงไฟฟ้า : แผนกโครงการปิโตรเคมคัีลและโรงไฟฟ้า  มงีานโครงการ
ระหว่างการติดตัง้อยู่จ�านวนหน่ึง และอยู่ในระหว่างการติดตามโครงการขนาดใหญ่ท่ีจะเริม่ประมลูในปี 2562 ซึง่มโีอกาสขยายตัวได้
มากขึ้นในปี 2562 เนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีการลงทุนขยายโรงงานและปรับปรุงอุปกรณ์ระบบดับเพลิงเพิ่มเติมในระยะ
ถัดไป
ธุรกิจระบบท�าความเย็น
 สภาวะตลาดเครือ่งท�าความเย็น มกีารขยายตัวไม่มากนัก ผูเ้ล่นในอตุสาหกรรมมกีารแข่งขนัท่ีรนุแรง เป็นผลจากภาพรวมของ
เศรษฐกิจในประเทศ ก�าลังซื้อลดถอยลง งานโครงการในการขยายก�าลังการผลิตของผุ้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ได้
มีแผนลงทุนมากนัก
 อย่างไรก็ตาม ยังมีอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตที่น่าสนใจได้แก่
 1. อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูป

 อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทยในปี 2561-2563 มีแนวโน้มเติบโตตามความต้องการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนตามตลาด
ส่งออกท่ีคาดว่าจะเติบโตเร่งขึ้นอานิสงส์จาก 1) ประเทศคู่ค้าทยอยยกเลิกมาตรการระงับน�าเข้าไก่แช่แข็งจากไทยอย่างต่อเน่ือง
2) การขยายตลาดส่งออกใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง และ 3) พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลาย
ประเทศจึงเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกไก่แช่แข็งและแปรรูปเพิ่มขึ้น

Note : *Bird flu outbreak in Thailand
Source : Office of Agricultural Economics (QAE)

Figure 3 : Thai Chiaken Product and Consumption
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Figure 10 : Forecast Thai Chicken Exports
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Note : *Bird flu outbreak in Thailand
Source : Ministry of Commerce (MOC)
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 2. ธุรกิจร้านค้าปลีก

 ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ : มีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองในปี 2561-2563 ผลจากก�าลังซื้อท่ีจะปรับตัวดีขึ้นในวงกว้างตาม
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและการเติบโตดีของภาคท่องเที่ยว รวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมือง
 ผู้ประกอบการมีแผนลงทุนเพิม่สาขาต่อเน่ือง : เพ่ือขยายกลุม่ลูกค้าท้ังในกรงุเทพฯ และเมอืงหลักต่างๆ รองรบัโอกาสทาง
ธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองที่ขยายตัวออกสู่รอบนอก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังทยอยเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์
เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนรายได้จากกิจการพาณิชย์อเิลค็ทรอนิกส์ (e-Commerce) ท่ีมแีนวโน้มเติบโตในอตัราเร่ง อย่างไรก็ตาม ผลจากปัจจยั
ข้างต้นอาจท�าให้การแข่งขันในธุรกิจนี้รุนแรงขึ้น
 ดิสเคาท์สโตร์ /ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์เซ็นเตอร์ : คาดว่ารายได้จะเติบโตต่อเนื่องในอัตราสูงขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 2-4 
ต่อปี และการแข่งขันด้านราคายังคงรุนแรง อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับร้านค้าปลีกอื่นๆ รวมถึงผู้ค้าปลีกต่างชาติรายใหม่ที่มีแผนเข้ามา
แข่งขันในตลาด อย่างไรกต็าม การเป็นตลาดทีม่ผีู้ประกอบการน้อยราย และฐานลูกค้าที่กว้างขึน้จากการขยายธรุกจิจะชว่ยให้ธรุกจิ
นี้ยังสดใส
 ซูเปอร์มาร์เก็ต : ธุรกิจโดยรวมมแีนวโน้มเติบโตสูงต่อเน่ือง คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.5-9.5 ต่อปี ผลจากก�าลังซือ้ในตลาด
กลางถึงบนค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยรูปแบบร้านค้าและจุดแข็งด้านคุณภาพของสินค้า รวมท้ังความได้เปรียบจากขนาดและมีสาขา
รองรับในชุมชนใหญ่ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ดี คาดว่าธุรกิจยังสามารถท�าก�าไรได้ต่อเนื่อง
 ร้านสะดวกซื้อ / มินิมาร์ท : คาดยอดขายในภาพรวมจะเติบโตในระดับร้อยละ 3.0-4.0 ต่อปี ตามการขยายสาขาใหม่ๆ 
ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางถึงในชุมชนย่อย ที่พักอาศัยแนวรถไฟฟ้า ศูนย์การค้าเปิดใหม่ ผนวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคต้องการความ
สะดวกสบายในร้านค้าใกล้บ้านท่ีเข้าถึงง่าย อย่างไรก็ตาม การแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ท้ังจากการเปิดสาขาของคู่แข่งในพ้ืนท่ี
เดียวกันท่ีกระจุกตัวมากข้ึนและคู่แข่งทางอ้อม อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีเข้ามาชิงฐานลูกค้าในรูปแบบของ มินิ ซูเปอร์มาร์เก็ต ส่งผล
ให้พ้ืนท่ีการท�าตลาดของร้านแต่ละสาขาแคบลง จึงอาจส่งผลให้รายได้ต่อสาขาไม่สูงเช่นในอดีต โดยร้านสะดวกซื้อท่ีเป็นเจ้าของ
แฟรนไชส์ยังสามารถท�าก�าไรได้ต่อเนื่อง ขณะที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปจะมีความเสี่ยงในการด�าเนินกิจการ

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายสาขาใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของบริษัท SES 
และ NESDB

• กาญจนบุรี 

• เพชรบูรณ์ 
• ก�าแพงเพชร 
• นครปฐม 
• อ่างทอง 
• นครสวรรค์ 
• อุทัยธานี 

• เลย 
• หนองคาย 
• หนองบัวล�าภู 
• อุบลราชธานี 
• ขอนแก่น 
• นครราชสีมา 
• กาฬสินธ์ุ 
• ชัยภูมิ 
• อ�านาจเจริญ 
• สกลนคร 
• มหาสารคาม 

• ร้านสะดวกซื้อ • ซูเปอร์มาร์เก็ต • ไฮเปอร์มาร์เก็ต

• แม่ฮ่องสอน 
• เชียงราย 
• แพร่ 



26 รายงานประจําป 2561

ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
 ส�าหรับธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ใช้งานโดยตรง (End user) เน่ืองจากกระบวนการพิมพ์บรรจภัุณฑ์ถือเป็นกระบวนการท่ีส�าคัญหน่ึงในกระบวนการผลติของโรงงาน
อตุสาหกรรมต่างๆ ซึง่ต้องพิมพ์วันท่ีผลติหมดอายุ หรอืล็อตการผลิต หรอืข้อความลงบนสนิค้าก่อนท่ีจะจดัจ�าหน่าย ซึง่จะรวมถึงกลุม่
ลูกค้าโรงงานที่เปิดกิจการใหม่ ลูกค้าที่มีการขยายสายการผลิตเพิ่มเติม รวมทั้งลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแทนระบบใหม่และผลิตภัณฑ์ที่
เส่ือมสภาพตามอายุใช้งาน ปัจจบุนับรษิทัฯ จดัจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจทัิลให้แก่กลุ่มอตุสาหกรรมหลากหลายประเภท 
เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ท่ีจ�าหน่ายสามารถน�าไปติดต้ังใช้งานได้เกือบทุกอตุสาหกรรม อาทิ อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ อตุสาหกรรม
เครือ่งอปุโภคบรโิภค อตุสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อตุสาหกรรมยาและเครือ่งมอืแพทย์ และอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
ด้วยเหตุน้ีโดยภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมระบบการพิมพ์ดิจทัิลของบรษิทัฯ จงึมคีวามสัมพันธ์โดยตรงกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
และมูลค่าเงินลงทุนก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสะท้อนภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้

2. การแข่งขัน
 ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง และยังเป็นคู่แข่งรายเดิมๆ 
เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัย จึงจ�าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล และมี
ตัวแทนจ�าหน่ายที่น่าเชื่อถือ คู่แข่งส�าคัญของบริษัทฯ จะเป็นบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ  ซึ่งมีจ�านวนไม่
มากนัก เน่ืองจากตราสินค้ามคีวามน่าเชือ่ถือในระดับโลกมไีม่มาก ประกอบกับนโยบายผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่มนีโยบายจดัจ�าหน่าย
ผ่านตัวแทนจ�าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หรือมีการแต่งต้ังตัวแทนจ�าหน่ายให้มีจ�านวนน้อยราย เพ่ือป้องกันการแข่งขันกันเองระหว่าง
ตัวแทนจ�าหน่าย ท้ังน้ี คู่แข่งขนัทางตรงซึง่ด�าเนินธุรกิจน�าเข้าจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ดับเพลิงในตลาดอาคารสูงและโรงงานมจี�านวน 4 - 5
ราย โดยการด�าเนินธุรกิจในบางครั้งคู่แข่งขันอาจเป็นคู่ค้าในการซื้อสินค้าจาก บริษัทฯ ได้เช่นกัน หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของ 
บรษิทัฯ โดยเทียบเคียงรายได้ของบรษิทัและคู่แข่งขนัหลักรวม 3 ราย ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 80 โดยบรษิทัฯ มส่ีวนแบ่ง
การตลาดในตลาดอาคารสูงและโรงงานประมาณร้อยละ 25 โดยหากคิดท้ังอตุสาหกรรมคาดว่ามส่ีวนแบ่งการตลาดในอตุสาหกรรม
อุปกรณ์ระบบดับเพลิงประมาณร้อยละ 10 
 ส�าหรับธุรกิจการให้บริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มีจ�านวน
คู่แข่งขันน้อยราย เน่ืองจากงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลงิต้องใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมออกแบบ คู่แข่งหลัก จะเป็นกลุ่ม
ผู้จัดจ�าหน่ายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้อีก เนื่องจากภาครัฐมีการออกกฎหมายเพื่อ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงานเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ท�าให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น 
 ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ระบบสขุาภิบาลและปรบัอากาศ มสีภาพการแข่งขันรนุแรง แต่เน่ืองจากเป็นตลาด
ท่ีใหญ่และบรษิทัฯยังมตีราสนิค้าหลากหลายท่ีได้รบัการยอมรบัในกลุ่มลูกค้า จงึยังคิดว่ายงัสามารถเติบได้อย่างเน่ือง และบรษิทัฯ มี
ช่องทางจ�าหน่ายไปสูล่กูค้าได้อกีมาก โดยบรษิทัฯ มจีดุเด่น ท่ีมสีนิค้าหลากหลาย สนิค้ามชีือ่เสยีงในตลาด สามารถจ�าหน่ายให้ลกูค้า
ทั่วไปและลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาได้อย่างทั่วถึง 
 ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น ในปี 2561 มีสภาพการแข่งขันระดับสูง ตามสภาวะการเติบโต
ของอตุสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรปู และอาหารส�าเรจ็รปูแช่แขง็ จากการท่ีประเทศไทยยังคงมศัีกยภาพสูงในการเป็นผู้ผลิตอาหาร 
เน่ืองจากมพ้ืีนฐานด้านเกษตรและประมง และมเีทคโนโลยีการผลติ ท่ีทันสมยัมคุีณภาพตามมาตรฐานสากล โดยธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและ
มีการเติบโตไปด้วย ได้แก่ ธุรกิจร้านค้าปลีก ขยายตัวไม่มากนัก โดยผู้ประกอบการยังคงให้ความนิยมกับโมเดลขนาดเล็กแบบร้าน
สะดวกซื้อ ในขณะที่โมเดลขนาดใหญ่ เช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ตได้รับแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากข้อจ�ากัดด้านพื้นที่ และซูเปอร์มาร์เก็ตที่มียอด
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ขายต่อตารางเมตรลดลง อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกหลายรายเริ่มพัฒนาช่องทางออนไลน์ควบคู่กับร้านค้า (omni-channel)
รวมถึงการพัฒนาโมเดลธุรกิจรปูแบบใหม่ๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยสร้างความแตกต่างและเพ่ิมขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในอนาคต ท้ังน้ี ในปี 2561 คาดว่าจะมีจ�านวนร้านสะดวกซื้อ และ
ซเูปอร์มาร์เก็ตเพ่ิมขึน้อกีราว 10% และ 7% ตามล�าดับ โดยผู้แข่งขนัรายส�าคัญเดิมในอตุสาหกรรม ได้แก่ เซเว่นอเีลฟเว่น, แฟมล่ีิมาร์ท, 
เทสโก้เอ็กซ์เพรส เป็นต้น และผู้แข่งขันรายใหม่ ได้แก่ ซีเจเอ็กซ์เพรส ที่มีอยู่กว่า 250 สาขา และคาดว่าจะมี 600 สาขาภายในปี 2563 
 นอกจากน้ียังมีโอกาสในการขยายธุรกิจ จากปัจจัยสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะก่อให้เกิด
การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค การเชื่อมโยงซัพพลายเชนระหว่างกันตามมา ตัวอย่างเช่น ร้านสะดวกซื้อในประเทศพม่า
ท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วง 4-5 ท่ีผ่านมา เน่ืองจากบางแบรนด์มีการขยายธุรกิจจากกลุ่มผู้ลงทุน ท่ีท�าโมเดิร์นเทรด อย่าง
ซูปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศอยู่แล้ว บางรายก็มีการร่วมทุนกับต่างชาติ เช่น สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซียด้วย
 เกิดการใช้เส้นทางผ่านใหม่ๆ ในการขนส่งสินค้า เช่น การขนส่งผักและผลไม้จากจนีมาไทย ผ่านเส้นทาง R3A จงัหวัดเชยีงราย 
ล�าเลียงสู่ตลาดไทและตลาดไอยรา เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้มีการเติบโตของธุรกิจอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดเก็บและขนส่ง
สินค้าควบคุมอุณหภูมิมากขึ้นไปด้วย 
 ในส่วนของอุตสาหกรรมประมง ยังคงประสบปัญหาต่อเน่ือง จากเรื่องการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและการ
ควบคุม ซึ่งเป็นปัญหาเดิม และยังเก่ียวพันไปถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานส�าหรับอุตสาหกรรมประมง อีกท้ังสภาวะค่าเงินบาท
ที่แข็งตัวมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อก�าไรของผู้ประกอบการส่งออกอาหารทะเลหดตัวลงไป ท�าให้การลงทุนต่างๆ เพื่อขยายการเติบโต
ของธุรกิจเป็นไปอย่างระมัดระวังและเน้นควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นหลัก 
 ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายระบบการพิมพ์ดิจิทัล มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง เน่ืองจากลูกค้าให้ความส�าคัญกับ
บริการหลังการขายที่ดี และความพร้อมด้านบุคลากรส�าหรับบริการหลังการขาย สต๊อคสินค้าประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล่ ซึ่ง
ลูกค้าความต้องการใช้เป็นประจ�าต่อเน่ือง สินค้าท่ีจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีมีชื่อเสียง และมีคุณภาพชั้นน�า และได้รับแต่งต้ัง
ให้เป็นผู้แทนจ�าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โครงสร้างรายได้แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ 1) รายได้จากการจ�าหน่ายเครื่อง 2) รายได้จาก
การจ�าหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง และ 3) รายได้จากค่าอะไหล่ ค่าบริการ และสัญญาบริการ คู่แข่งหลักจะเป็นบริษัทที่เป็นผู้แทนจ�าหน่าย
สินค้าจากต่างประเทศซึ่งมีจ�านวนไม่มากนัก เน่ืองจากตราสินค้าท่ีได้รับการยอมรับในระดับโลกมีจ�านวนจ�ากัด ดังน้ันกลุ่มลูกค้า
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่จึงเลือกซื้อสินค้าจากตราสินค้าท่ีได้รับการยอมรับในระดับโลกเป็นหลัก เมื่อเปรียบ
เทียบรายได้ของธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัลและคู่แข่งขันหลักอีก 4 ราย รวมเป็น 5 ราย ก็พบว่ามีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในกลุ่มผู้น�า
3 อันดับแรก โดยส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 24.12 (อ้างอิงจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยอดขายปี 2560)

3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 - ไม่มี -

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ รวมมูลค่าประมาณ 491.36 ล้านบาท  ซึ่งเป็นงานติดตั้งระบบ
ดับเพลงิด้วยก๊าซ ระบบดับเพลิงโรงไฟฟ้า งานติดต้ังระบบหัวกระจายน�า้ดับเพลงิ (Sprinkler) ระบบโฟมดับเพลิง และระบบปิโตรเคม ี
มูลค่าประมาณ 147.50 ล้านบาท  และมูลค่าของสินค้าในส่วนของการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ มูลค่า
ประมาณ 158 ล้านบาท,  ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น มลูค่าประมาณ 121.60 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจทัิล มลูค่า
ประมาณ 64.26 ล้านบาท ที่ได้รับใบสั่งซื้อและรอส่งมอบในช่วงปี 2562
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ปัจจัยความเสี่ยง
 บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการพัฒนาการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง ด้วยความตระหนักถึงภาวะความเส่ียงท่ีซบัซ้อนและ
รนุแรงขึน้ของการด�าเนินธุรกิจ ท้ังจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของบรษิทัฯ  การท่ีบรษิทัฯ จะด�าเนินธุรกิจ
ให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั้น จ�าเป็นต้องสร้างพื้นฐานการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพียงพอที่จะป้องกันและลดผลกระ
ทบของความเส่ียง อันเกิดขึ้นได้จากปัจจัยผันแปรต่างๆ บริษัทฯ จึงจัดท�าแบบประเมินและควบคุมความเส่ียงด้วยตนเอง (Risk & 
Control Self Assessment : RCSA) โดยมกีารประเมนิ ระบปัุจจยัความเส่ียง และวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีส�าคัญ รวมถึงก�าหนดมาตรการ
รองรบัและป้องกันความเสีย่ง โดยมผู้ีรบัผิดชอบตามสายงานท่ีสังกัด  อกีท้ังใช้ดชันีชีวั้ดความเสีย่ง เพ่ือติดตามประเมนิผลการบรหิาร
ความเสี่ยง เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและประสบผลส�าเร็จตามทิศทางที่ก�าหนดไว้ โดยมีความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจและความเสี่ยงอื่นๆ ที่ส�าคัญ ดังนี้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 สินค้าที่บริษัทฯ จ�าหน่ายให้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่น�าเข้าจากต่างประเทศ ยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในปี 2560 
และ ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 80.24 และร้อยละ 89.15 ของยอดการส่ังซือ้รวม ตามล�าดับ การเสนอราคาและการช�าระเงนิค่าซือ้สนิค้า
ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์สเตอร์ลิง และยูโร รวมกันคิดเป็นร้อยละ 95.16 และร้อยละ 98.98 ของยอดค่าซื้อสินค้า
ต่างประเทศ ตามล�าดับ ในขณะที่การจ�าหน่ายสินค้าท้ังหมดจ�าหน่ายภายในประเทศเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ ไม่
สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้ทันที ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ได้
 บริษัทฯ ค�านึงถึงผลกระทบดังกล่าว จึงมีนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

• ก�าหนดให้บริษัทฯ จะต้องด�าเนินการเปิดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าว ซึ่งเป็นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดโดยบริษัทจะพิจารณาซื้อ
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามยอดในใบแจ้งหนี้การซื้อสินค้าในแต่ละรอบการสั่งซื้อ 

• ติดตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของค่าเงินอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนได้อย่างใกล้ชิด 

 ในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จ�านวน 502.00 ล้านบาท และ 637.24 ล้านบาท ตามล�าดับ 
คิดเป็นร้อยละ 75.80 และร้อยละ 85.64 ของยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลก
เปลีย่นอย่างสม�า่เสมอท�าให้บรษิทัฯ ได้รบัผลกระทบจากความเส่ียงดังกล่าวน้อยมาก ดังจะเห็นได้จากผลการบรหิารความเสีย่งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน โดยในปี 2560 และ ปี 2561 มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 5.05 ล้านบาท และ 2.40 ล้านบาท ตามล�าดับ   
บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
 นอกจากน้ี หากอตัราแลกเปล่ียนมกีารเปลีย่นแปลงจนมผีลท�าให้ต้นทุนสินค้าของบรษิทัฯ เพ่ิมขึน้มาก บรษิทัฯ จะท�าการปรบั
ราคาสินค้าไปตามสภาพตลาดโดยแจ้งให้ลกูค้าทราบล่วงหน้า และบรษิทัฯ มสีต็อคสินค้าจ�านวนหน่ึง ซึง่สามารถรองรบังานจ�าหน่าย
สินค้าล่วงหน้า ท�าให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ  
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2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า 
 บริษัทฯ เป็นผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบท�าความเย็น และ
ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ท่ีมีสินค้าหลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งตราสินค้าท่ีมี
ยอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก  คิดเป็นประมาณร้อยละ 28 และร้อยละ 20 ของยอดขายรวมในปี 2560 และปี 2561 ตามล�าดับ ดังนั้น 
หากบริษัทฯ สูญเสียการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าที่ส�าคัญไป อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ได้
 การได้รบัแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายตราสินค้าเป็นปัจจยัส�าคัญส�าหรบัธุรกิจของบรษิทัฯ ซึง่การเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้
กับคู่ค้ามท้ัีงลักษณะท่ีก�าหนดอายุของการเป็นตัวแทนและไม่มกี�าหนดอายุของการเป็นตัวแทน  โดยส่วนใหญ่บรษิทัฯ ไม่ได้ท�าสัญญา
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการกับบรษิทัเจ้าของตราสินค้า ดังน้ัน บรษิทัฯ อาจมคีวามเส่ียงจากการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า
ในกรณีดังกล่าว โดยหากบรษิทัฯ ถูกยกเลิกการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสนิค้าให้แก่เจ้าของตราสนิค้า หรอืหากบรษิทัฯ ถูกยกเลกิสญัญา
ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เช่น บริษัทคู่ค้ามีการ ควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น หรือมีการเลิกกิจการคู่ค้า เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อยอด
ขายของบริษัทฯ ได้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯ ไม่มีการสูญเสียตราสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย อย่างไร
ก็ตาม จากประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าที่มี มายาวนาน และบริษัทฯ มี
ตราสนิค้าท่ีจดัจ�าหน่ายมากกว่า 60 ตราสินค้า ท้ังยังให้บรกิารและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อลูกค้าจนเป็นท่ียอมรบั อกีท้ังมฐีานลกูค้า
ที่กว้างขวางมากกว่า 2,500 ราย บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า หากบริษัทฯ สูญเสียการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าในตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง
ไป  บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑ์ตราสินค้าอื่น เข้ามาทดแทนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้  เนื่องจาก 
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการคัดสรรสินค้าคุณภาพดีและเป็นสินค้าท่ีมีเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ในปี 2561 บริษัทได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มอีก 1 ตราสินค้า อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาตราสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
บริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑ์เองเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
 นอกจากน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามท่ีตกลง และได้รับความไว้วางใจ
จากบริษัทเจ้าของตราสินค้าให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้ามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการท่ีบริษัทฯ มียอดขายท่ีเติบโตขึ้นเป็น
ล�าดับ  ประกอบกับการท่ีบรษิทัฯ มช่ีองทางการจ�าหน่ายท่ีมปีระสทิธภิาพ มทีีมงานขายท่ีเข้มแขง็ สินค้าท่ีบรษิทัฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
สามารถสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง บรษิทัฯ จงึเชือ่มัน่ว่าบรษิทัเจ้าของตราสินค้าจะยังคงมอบหมายให้บรษิทัฯ เป็นตัวแทน
จ�าหน่ายสนิค้าต่างๆ อย่างต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต จงึจดัเป็นความเสีย่งในระดับ บรษิทัฯ ประเมนิการควบคุมความเส่ียงน้ีอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจ 
3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าอาจเข้ามาท�าตลาดเอง
 กรณีท่ีเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศมคีวามประสงค์จะเข้ามาด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ผ่าน บรษิทัฯ ซึง่จะท�าให้
บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเป็นตัวแทนจ�าหน่ายตราสินค้านั้นๆ ได้  และอาจต้องมีการแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสิน
ค้าดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ เชือ่มัน่ว่า ความเส่ียงดังกล่าวมโีอกาสเกิดข้ึนน้อย เน่ืองจากความไม่คุ้มค่าในการลงทุนเข้ามาจ�าหน่าย
สินค้าเอง อีกท้ังการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ความเยน็ รวมท้ังระบบการพิมพ์ดิจทัิลต้องมคีวามหลากหลายและต้องสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างครบวงจร  
ลูกค้าจะค�านึงถึง  ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าจาก ผู้จ�าหน่ายที่มีสินค้าให้ครบตามที่ต้องการ  ซึ่งจากที่ผ่านมาเคยมีผู้ผลิตสินค้า
จากต่างประเทศบางรายให้บริษัทในเครือเข้ามาด�าเนินธุรกิจโดยตรงแทน แต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จและเลือกกลับไปจ�าหน่ายผ่าน
ตัวแทนเหมือนเดิม  บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ



30 รายงานประจําป 2561

4. ความเสี่ยงจากอัตราก�าลังคนและความสามารถของบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจ  
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเพียงพอของอัตราก�าลังคนซึ่งสอดคล้องกับการขยายงานตามกลยุทธ์ บริษัทฯ มีมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้

• มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและวิเคราะห์แผนความต้องการอัตราก�าลังคน 
• ด�าเนินการตามกระบวนการ สรรหา โดยคัดเลือกและเพิ่มช่องทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ
• จดัท�าแผนพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ มกีารประชมุปรกึษาหารอืระหว่างผูบ้รหิาร เพ่ือพิจารณา

ผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน รวมถึงกระตุ้นให้พนักงานท่ีมีความสามารถเล็งเห็นเป้าหมายและการเติบโตในอนาคตท่ีชัดเจน 
และเร่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

• รักษาบุคลากร ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ เช่น การเตรียมความพร้อมและสร้าง
ความมั่นใจของพนักงานใหม่ กิจกรรมท่องเที่ยวประจ�าปี งานปีใหม่ Family Day และกีฬาสี รวมถึงมีการส�ารวจความ
ผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อการท�างาน เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือน�าผลส�ารวจและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ มาปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดล้อมการท�างานให้ดียิ่งขึ้น 

 โดยปี 2561 ผลประเมินที่ได้ เท่ากับร้อยละ 68 เทียบกับปี 2560 เท่ากับร้อยละ 81 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 13  บริษัทฯ 
ได้ท�าการวิเคราะห์สาเหตุของคะแนนที่ลดลงในอันดับต้นๆ ได้แก่ ปัญหาการสื่อสารภายใน ภาวะผู้น�า สภาพแวดล้อมในการท�างาน 
รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวก ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องน�าไปท�าแผนการแก้ไขในปี 2562
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงานลดลงจากร้อยละ 12.40 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 9.70 และมีอัตราการ
สรรหาพนักงานเข้าบรรจุในต�าแหน่งที่ว่าง คิดเป็นร้อยละ 14.80 ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนด สืบเนื่องจากต�าแหน่งที่สรรหานั้นเป็น
ต�าแหน่งงานขาย ประกอบกับสายงานท่ีรับสมัครน้ัน เป็นสินค้าเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ท�าให้หาผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ี
ต้องการค่อนข้างยาก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ท�าการทบทวนคุณสมบัติ และโครงสร้างค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนใน
ตลาดแรงงาน ของบริษัทฯ ในระดับเดียวกัน 
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเร่งด�าเนินการตามแผน HR master plan ในปี 2562 
5. ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 บริษัทฯ ต้องบันทึกค่าความนิยมจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนเพ่ือซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช์ 
จ�ากัด และบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ (Net Assets) บริษัท ชิลแมทช์ จ�ากัดและบริษัทย่อย
ณ วันท่ีออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือตอบแทนการรับโอนกิจการท้ังหมด โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯจะท�าการทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจ�าทุกปี และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ดังนั้นบริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงหากผู้สอบบัญชีได้พิจารณาแล้วว่าค่าความนิยมนี้
ควรจะต้องมีการด้อยค่า ซึ่งการด้อยค่าดังกล่าวจะมีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ ในด้านของก�าไรสุทธิ ส่วนของเจ้าของ 
และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของบริษัทฯ ในภาพรวม ตามหลักเกณฑ์มูลค่าจากการใช้ (Value in Use)
 ฝ่ายบริหารได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยธุรกิจของผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น และ
ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล โดยจัดท�าประมาณการกระแสเงินสดอิสระท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต บางครั้งเรียกว่า �มูลค่าท่ีคาด
ว่าจะได้รับคืน หรือ Realizable Value� ของทั้ง 2 หน่วยธุรกิจ อันประกอบไปด้วย ประมาณการยอดขาย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย) ภาษีเงินได้ งบประมาณการลงทุน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในเงิน
ทุนหมุนเวียน อันได้แก่ ลูกหน้ีการค้า สินค้าคงเหลือ และเจ้าหน้ีการค้า เมื่อได้กระแสเงินสดอิสระในแต่ละปีก็ค�านวณเป็นมูลค่า
ปัจจุบันด้วยอัตราคิดลดที่อ้างอิงกับอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยธุรกิจนั้นๆ 
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 ฝ่ายบริหารค�านวณกระแสเงินสดอิสระโดยอ้างอิงกับประมาณการทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และเหมาะกับ
สถานการณ์ปัจจบุนั ซึง่มลูค่าดังกล่าวมากกว่ามลูค่าตามบญัชขีองค่าความนิยมและความสมัพนัธ์กับลูกค้าอนัได้มาจากการซือ้และ
รบัโอนกิจการท้ังหมดจากบรษิทั ชลิแมทช์ จ�ากัด และบรษิทั คิว ทู เอส จ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อยภายใต้กระบวนการโอนกจิการท้ังหมด 
จึงถือได้ว่าความความนิยมและค่าสัมพันธ์ของลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่ด้อยค่า ทั้งนี้เป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
6.  ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
 บริษัทฯ เป็นผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบท�าความเย็น และ
ระบบการพิมพ์ดิจิทัล  ซึ่งน�าเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงจัดจ�าหน่ายให้แก่บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ ซึ่งอาจเกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่นในกระบวนการในกรณีบริษัทฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้ันตอน อาทิ การน�าเข้าสินค้า การเดินพิธีการศุลกากร การเสนอ
งานประมูล รวมถึงการเสนองานโครงการท่ีมีมูลค่าสูง รวมถึงกระบวนการภายในซึ่งอาจเกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
วิธีปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมสินค้าหรือทรัพย์สิน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ  โดยรูปแบบการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอาจเกิดจาก การจ่ายเงินค่าอ�านวยความสะดวก การจ่ายเงินหรือถูกเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่รัฐ การเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายที่ไม่เหมาะสม หรือการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง

• บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และก�าหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง
ของการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการทุจรติคอร์รปัชัน่ ท้ังในระดับองค์กร และระดับปฏิบติัการ  จดัให้มรีะบบการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001:2015

• บรษิทัฯ เข้าร่วมเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (CAC) เมือ่วันท่ี 5 พฤศจกิายน  
2561 เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงได้จัดท�านโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชัน่และแนวทางปฏิบติั ส่ือสารแก่คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงผูม้ส่ีวนได้เสีย ท่ีเก่ียวข้อง 
รับทราบในช่องทางที่ก�าหนด และให้รายงานผลแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

• จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
 บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
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 1 นายวิรัฐ สุขชัย 87,981,135 15.052
 2 Nice Noble Limited 73,316,475 12.543
 3 นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน์ 72,649,151 12.429
 4 นายเจน  ชาญณรงค์ 72,319,130 12.373
 5 นายวสันต์  นันทขว้าง 28,440,000 4.866
 6 นางสาวนพพร  ชาญณรงค์ 26,407,444 4.518
 7 นายชัยวัฒน์  แต้ไพสิฐพงษ์ 21,604,000 3.696
 8 นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร 21,159,399 3.620
 9 นางสาวปนัดดา  ทองเหลี่ยม 14,832,149 2.538
 10 นางนพรัตน์  สุขชัย 13,000,000 2.224
 11 นายประชา  พร้อมพรชัย 11,311,315 1.935
 12 นางสาววิญญู  นานา 10,621,500 1.817
 13 นางวลีรัตน์  เชื้อบุญชัย 8,276,986 1.416
 14 นางสาวธารดา  ตรีเพ็ชร 7,504,024 1.284
 15 นางสาวอุไรรัตน์  หาญทวีภัทร 6,841,852 1.171
 16 นายภาคภูมิ  ว่องไพฑูรย์ 4,230,325 0.724
 17 นายธนศักดิ์  ตรีนุสนธิ์ 3,441,700 0.589
 18 นายรัตนพันธ์  มุขหริวัฒนานนท์ 3,306,864 0.566

11 โครงสร้างการถือหุ้น
 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 292,250,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 
0.50 บาท
 การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นล�าดับ % ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

นิติบุคคลคิดเป็น
%

จ�านวนหุ้น
รวม

จ�านวน
ราย

ผู้ถือหุ้น บุคคลธรรมดา
จ�านวน

ราย
จ�านวน

ราย
จ�านวนหุ้น

รวม
จ�านวนหุ้น

รวม
คิดเป็น

%
คิดเป็น

%

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 2,110 510,583,525 87.35 8 1,796,253 0.31 2,102 508,787,272 87.04
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 2 73,916,475 12.65 1 73,316,475 12.55 1 600,000 0.10
ยอดรวม 2,112 584,500,000 100.00 9 75,112,728 12.86 2,103 509,387,272 87.14

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

บริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยอื่น
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 1. นายถกล นันธิราภากร (1) /* - -
 2. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส (1) /* - -
 3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ (1)/*  - -
 4. นายสุพจน์ เธียรวุฒิ (1)/* - -
 5. กลุ่มนายวิรัฐ สุขชัย (2)  
  5.1 นายวิรัฐ สุขชัย 87,981,135 15.052
  5.2 นาง นพรัตน์  สุขชัย (คู่สมรส) 13,000,000 2.224
 6. นายวสันต์  นันทขว้าง (1) 28,440,000 4.866
 7. กลุ่มนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร (2)  
  7.1 นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร 21,159,399 3.620
  7.2 นางสาวธารดา  ตรีเพ็ชร (บุตร) 7,504,024 1.284
 8. กลุ่มนายเจน ชาญณรงค์ (3)  
  8.1 นายเจน  ชาญณรงค์ 72,319,130 12.373
  8.2 นายหาญ  ชาญณรงค์ (บิดา) 1,000,000 0.171
  8.2 นางประยูรศรี  ชาญณรงค์ (มารดา) 733,900 0.126
 9. นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน์ (1) 72,649,151 12.429
 10. กลุ่มนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ (3)  
  10.1 นายภาคภูมิ  ว่องไพฑูรย์ 4,230,325 0.724
  10.2 นางเทียมจันทร์ ว่องไพฑูรย์ (คู่สมรส) 21,500 0.004
  10.3 นายภีม ว่องไพฑูรย์ (บุตร) 890,000 0.152
 11. กลุ่มนางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (3)  
  11.1 นางวลีรัตน์  เชื้อบุญชัย 8,276,986 1.416
  11.2 นายฐานิต  สัจจริตานันท์ (บุตร) 247,200 0.042
  11.3 นางสาวสุธิดา  สัจจริตานันท์ (บุตร) 40,000 0.007

 1. กลุ่มนายประชา พร้อมพรชัย (2)  
  1.1 นายประชา  พร้อมพรชัย 11,311,315 1.935
  1.2 นางสาวสุกันยา  ลิ้มความสุข (คู่สมรส) 200,000 0.034
 2. กลุ่มนายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ (2)  
  2.1 นายรัตนพันธ์  มุขหริวัฒนานนท์ 3,306,864 0.566
  2.2 นางระเบียบ มุขหริวัฒนานนท์ (มารดา) 140,000 0.024
 3. นายสุชาติ สุวัฒโนดม (1) 443,604 0.076

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการบริษัท

ผู้บริหาร

จ�านวนหุ้นล�าดับ % ของจ�านวนหุ้น
ทั้งหมด

รายชื่อผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ
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 4. นายนันทวัธน์ จีราคม (1) 65,986 0.011
 5. นายสุกิจ ลิติกรณ์ (1) 276,776 0.047
 6. นายวิฑูรย์ ทามี (1) 419,571 0.072
 7. นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล (1) 32,300 0.005
 8. นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย (1) - -
 9. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ 949,823 0.163
 10. นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ (1) 223,867 0.038

 1. นายประชา พร้อมพรชัย 11,311,315 11,241,584 69,731
 2. นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ 3,306,864 3,236,849 70,015
 3. นายสุชาติ สุวัฒโนดม 443,604 567,967 (124,363)
 4. นายนันทวัธน์ จีราคม 65,986 30,526 35,460
 5. นายสุกิจ ลิติกรณ์ 276,776 322,004 (45,228)
 6. นายวิฑูรย์ ทามี 419,571 391,693 27,878
 7. นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล 32,300 - 32,300
 8. นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย - - -
 9. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ 949,823 903,610 46,213
 10. นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ 223,867 154,703 69,164

หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ

ผู้บริหาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2561

 1. นายถกล นันธิราภากร /1 - - -

 2. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส /1 - - -

 3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ /1  - - -

 4. นายสุพจน์ เธียรวุฒิ /1 - - -

 5. นายวิรัฐ สุขชัย 87,981,135 87,697,361 283,774
 6. นายวสันต์ นันทขว้าง 28,440,000 28,440,000 -
 7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 21,159,399 20,967,423 191,976
 8. นายเจน ชาญณรงค์ 72,319,130 68,515,420 3,803,710
 9. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 72,649,151 68,845,441 3,803,710
 10. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ 4,230,325 4,230,325 -
 11. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย 8,276,986 8,276,986 -

กรรมการบริษัท

ณ วันที่่่่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ล�าดับ

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

รายชื่อผู้ถือหุ้น
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12 นโยบายจ่ายเงินปันผล

 บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผล ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษเีงนิได้และหลงัหักส�ารองทุกประเภท
ตามกฎหมายก�าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงนิเฉพาะกิจการ ซึง่การพิจารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด  ความเพียง
พอของเงนิทุนหมนุเวียนในการด�าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายช�าระคืนเงนิกู้ยืม เงือ่นไขและข้อก�าหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบรษิทัฯ 
ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจ�ากัดทางกฎหมาย ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  
 ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  ซึง่คณะกรรมการของบรษิทัมอี�านาจอนุมติัให้จ่ายเงนิปันผลได้เป็นครัง้คราว เมือ่เห็นว่าบรษิทัฯ มผีลก�าไร
สมควรพอจะท�าเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวถัดไป

หมายเหตุ : • เงินปันผลประจ�าปี 2561  จ�านวน 0.16 บาทต่อหุ้น ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปี 2562

 • ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 
47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2560ปี 2561 ปี 2558ปี 2559

เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) - - - -
เงินปันผลประจ�าปี (บาท/หุ้น) 0.16 0.14 0.09 0.10
หุ้นปันผล (บาท/หุ้น) - - - -
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.23 0.22 0.11 0.13
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (%) 69.57 63.64 81.82 76.92
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 0.50 0.50 0.50 0.50
จ�านวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุ้น) 584,500,000 584,500,000 584,500,000 350,000,000
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13 โครงสร้างการจัดการ

แผนผังโครงสร้างองค์กรของ
บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบดับเพลิง 

ปรับอากาศและสุขาภิบาล

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบทําความเย็น

ผู้อํานวยการ
สายงานขายปิโตรเคมี

ผู้อํานวยการ
สายงานขายโครงการ

ผู้อํานวยการ
สายงานขายทั่วไป

ผู้อํานวยการ
สายงานขาย

ผู้อํานวยการ
สายงานสนับสนุน

วิศวกรรม

ผู้อํานวยการ
สายงานขาย

ผู้อํานวยการ
สายงานบริการ

ผู้อํานวยการ
สายงานขายสินค้าพิเศษ

หมายเหตุ : เลขที่ 1 - 13 เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

3 6

74

5

1 2

8

9

10

ผู้อํานวยการ
สายงาน
การเงิน

ผู้อํานวยการ
สายงานก�ากับ
ดูแลกิจการ

ผู้อํานวยการ
สายงาน

บริหารทั่วไป

ฝ่ายก�ากับ
ดูแล

กิจการ

ฝ่าย
จัดซื้อ

ฝ่ายคลัง
สินค้า

และจัดส่ง

ฝ่ายองค์กร
ดิจิทัลและ
สารนิเทศ 

(DEC)

ฝ่าย
บัญชี

ฝ่ายธุรการ
ส�านักงาน

ฝ่ายบริหาร
ระบบ

คุณภาพ

ฝ่าย
ทรัพยากร

บุคคล

ฝ่าย
การเงิน

11 12 13

ฝ่าย ICT
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1. คณะกรรมการบริษัท
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ จ�านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย 

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 8 ท่าน โดยในจ�านวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่าน
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 3 ท่าน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน และกรรมการผู้จัดการ 2 ท่าน 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

 โครงสร้างการจัดการภายในของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
• คณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่ส�าคัญ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จ�านวน 4 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒท่ีิมคุีณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 
2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

• ฝ่ายบริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งล�าดับ

 5 กันยายน 2555 
 1 มิถุนายน 2558
 5 กันยายน 2555
 5 กันยายน 2555 
 5 กันยายน 2555
 17 ธันวาคม 2561
 5 กันยายน 2555 
 5 กันยายน 2555
 17 ธันวาคม 2561
 1 พฤศจิกายน 2559
 11 พฤศจิกายน 2559
 5 กันยายน 2555 
 11 พฤศจิกายน 2559
 1 มีนาคม 2561
 1 ธันวาคม 2559
 5 กันยายน 2555
 1 พฤศจิกายน 2559 
 11 พฤศจิกายน 2559
 1 ธันวาคม 2559
 1 พฤศจิกายน 2559 
 11 พฤศจิกายน 2559
 1 ธันวาคม 2559

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

 1. ดร.ถกล นันธิราภากร  กรรมการอิสระ
    ประธานกรรมการบริษัท    
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส 1) กรรมการอิสระ
    กรรมการตรวจสอบ  
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ 1) กรรมการอิสระ
    กรรมการตรวจสอบ 
    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 4. ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  กรรมการอิสระ  
    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นายวิรัฐ สุขชัย 2) กรรมการ  
    กรรมการบริหารความเสี่ยง
    ประธานกรรมการบริหาร
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
    กรรมการผู้จัดการ
 6. นายวสันต์ นันทขว้าง 3)  กรรมการ
    กรรมการบริหารความเสี่ยง
    กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
 7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร  กรรมการ
    กรรมการบริหารความเสี่ยง
    กรรมการบริหาร  และกรรมการผู้จัดการ
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ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งล�าดับ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

 8. ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการ
    กรรมการบริหาร
 9. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 1) กรรมการ
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 10. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กรรมการ 
 11. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการ  

 28 เมษายน 2560 
 1 มีนาคม 2560
 5 กันยายน 2555 
 17 ธันวาคม 2561
 5 กันยายน 2555 
 5 กันยายน 2555

หมายเหตุ : 1) ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 6/2561 เมือ่วันที ่17 ธันวาคม 2561 มมีติแต่งต้ัง ดร.โสตถิธร มลัลกิะมาส และนางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์
  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแต่งต้ัง นางสาววรนุช สไุพบูลย์พิพัฒน์ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 
 2)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้ง นายวิรัฐ สุขชัย ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ

บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
 3) นายวสันต์ นันทขว้าง ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผล

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

 โดยมีนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งท�าให้บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า
3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมดของบรษิทั และมกีรรมการตรวจสอบท้ังสิน้ 3 ท่าน โดยกรรมการอสิระ
และกรรมการตรวจสอบทุกท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ 

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

 1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหน่ึงในสามโดยอัตรา 
ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

  กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วน
ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่งกรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะ
เลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

 2. กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท  กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่ง  อาจได้รับเลือกเข้ามา
ด�ารงต�าแหน่งใหม่อกีได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้  ส�าหรบัคุณสมบติัในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระน้ัน คณะกรรมการ
บริษัท ก�าหนดเป็นนโยบายว่าให้กรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้ง
แรก หรือ 3 วาระติดต่อกัน

 3. นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
  3.1 ตาย
  3.2 ลาออก
  3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์
  3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  3.5 ศาลมีค�าสั่งให้ออก
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 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ  การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
  กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯมหาชนจ�ากัด

ทราบด้วยก็ได้
 5. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯมหาชนจ�ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

  มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการท่ียังเหลอือยู่
 6. ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต�าแหน่งท้ังคณะ ให้คณะกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งยังคงอยู่รกัษาการในต�าแหน่งเพ่ือด�าเนิน

กิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จ�าเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น 
  ในกรณท่ีีคณะกรรมการพ้นจากต�าแหน่งตามค�าสัง่ศาล คณะกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่ง ต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ถือหุ้น

เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการชดุใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากต�าแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชมุไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน

 7. ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อน ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมสิีทธิออกเสยีง และมหุ้ีนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนหุ้น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

 ตามข้อบงัคับบรษิทั ได้ก�าหนด จ�านวนหรอืชือ่กรรมการผู้มอี�านาจลงลายมอืชือ่ผกูพันบรษิทัได้น้ัน ให้กรรมการสอง (2) คนลง
ลายมอืชือ่ร่วมกัน โดยให้ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุ้นหรอืคณะกรรมการ มอี�านาจก�าหนดรายชือ่กรรมการผู้มอี�านาจลงนามผูกพันบรษิทัได้  
 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติก�าหนดชื่อ
และจ�านวนกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง นายวิรัฐ สุขชัย, นายวสันต์ นันทขว้าง, นาย
ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการกลุ่มที่สอง นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์, นายเจน ชาญณรงค์, นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย  กรรมการคนหนึ่งคน
ใดในกลุ่มหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุ่มสอง รวมเป็นสองคน
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้เลือกต้ังกรรมการด้วยกันด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั  เพ่ือดูแล ควบคุม การประชมุของ
คณะกรรมการบรษิทั และการประชมุผู้ถือหุ้นของบรษิทั ให้ด�าเนินการไปอย่างมปีระสทิธิภาพ เป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้อง
และบรรลวัุตถุประสงค์ในการประชมุ (รายละเอยีดการคัดเลือก/อ�านาจหน้าท่ีประธานกรรมการบรษิทั แสดงไว้ในหมวด 3 เสรมิสร้าง
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล หน้า 63)
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาท
ส�าคัญในการก�ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ตลอดจนด�าเนินกิจการของ 
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจ รวมท้ังการก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีได้ก�าหนดไว้ และก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยรวมถึงอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส�าคัญ ดังนี้
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 1. ก�าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด�าเนินธุรกิจ งบประมาณประจ�าปี โครงสร้างการบริหารงาน และ
อ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 2. ควบคุมก�ากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ท่ีได้รับ
มอบหมายให้ท�าหน้าท่ีดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 3. มีอ�านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยศึกษาและกล่ันกรองงานต่างๆ เฉพาะด้าน อาทิ คณะกรรมการ
บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธาน

  เจ้าหน้าท่ีบรหิาร กรรมการผู้จดัการ รวมถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร กรรมการผู้จัดการ ที่แต่งตั้ง

  ท้ังน้ี การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ี่ก�าหนดน้ัน ต้องไม่มลัีกษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้ คณะกรรมการ
บรหิาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการชดุต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมติั
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท�ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)  
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

  ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทน
คณะกรรมการบรษิทัในเรือ่งใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจดัท�าเป็นลายลักษณ์อกัษร หรอืบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการ
บรษิทัในรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัอย่างชดัเจน  และระบขุอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของผูร้บัมอบอ�านาจไว้อย่าง
ชัดเจน

 4. ประเมนิผลงานของฝ่ายบรหิารอย่างสม�า่เสมอ รวมท้ังดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารและพนักงานอย่างเหมาะสม
 5. จดัให้มรีะบบการบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชท่ีีมคีวามน่าเชือ่ถือได้ รวมท้ังดูแลให้มรีะบบการจดัเก็บ

เอกสารที่ท�าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง 
 6. จัดให้มีการท�างบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่าน

มาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยงบการเงิน ณ วัน
สิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่จะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน

  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ
  ผู้สอบบัญชี ในรายงานประจ�าปีของบริษัท
 7. ดูแลให้บรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในท่ีมปีระสิทธภิาพและประสทิธิผล  มรีะบบบรหิารความเสีย่ง

ที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และกลไกใน
การรับเรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบาย
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 8 ดูแลให้มกีระบวนการและการจดัการท่ีชดัเจนและโปร่งใส เก่ียวกับการท�ารายการระหว่างบรษิทัฯ กับบคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

 9. ดูแลให้มีการด�าเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมท้ังแผนพัฒนาพนักงาน ความต่อเน่ืองของผู้บริหาร (Succession 
Plan)  รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดต�าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 
ที่มีประสิทธิผล 
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 10. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และ
การด�าเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท้ังรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมี
การรายงานข้อมูลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถกูต้องและเป็นไป
ตามที่ข้อกฎหมายก�าหนด  โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือข้อตกลง
ใดๆ ที่ท�ากับบริษัทฯ หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ส�าหรับรายการที่ท�ากับกรรมการ
หรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งหรอืมส่ีวนได้เสีย หรอือาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการท�ารายการในเรื่องนั้น  

 12. คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึง่ หรอืหลายคน หรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิติัการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้
บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอ�านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

  ท้ังน้ี การมอบอ�านาจน้ันต้องไม่มลัีกษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้บคุคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการ
ที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้น
กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)  เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือ
เป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

 13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
  ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
  คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังประสานงาน

ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงาน
ประจ�าปี

 14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี 
หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

 15. จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการส่ือสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึง
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ให้ถูกต้องตรงกัน เพ่ือส่งเสรมิให้ทุกคนในองค์กรปฏิบติัตามนโยบายท่ีก�าหนด ท้ังน้ี คณะ
กรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 16. ก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อกัษร เพ่ือให้น�ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจรยิธรรมท่ีบรษิทัใช้ในการด�าเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบติั เพ่ือแสดง
เจตนารมณ์ในการที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ค�านึงถึงสังคม และสิ่ง
แวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็น
ถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้ใน
ด้านต่างๆ โดยบริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
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 17. จัดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึง

  มีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม
ให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหน่ึงในบรษิทั  ท้ังน้ี คณะกรรมการบรษิทัมกีารสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพการด�าเนินธุรกิจ ระเบียบ

  ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย
 18. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท�ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์มีแนวทางท่ีชัดเจน และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ โดย
ก�าหนดนโยบายท่ีไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนตัวท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระท�าท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

  ผลประโยชน์ และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสมัพันธ์หรอืการเกีย่วโยงของตนในรายการดังกล่าว โดยบคุคลดังกล่าวไม่มส่ีวนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรม

  ดังกล่าว
  คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ซึง่ได้มกีารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมท้ังบรษิทัได้ปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดั ในเรือ่งการก�าหนด
ราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก

  ท้ังน้ี คณะกรรมการบรษิทัจะได้ก�ากับดูแลให้มกีารปฏิบติัตามข้อก�าหนดเกีย่วกับขัน้ตอนการด�าเนินการ และการเปิดเผย
ข้อมลูของรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยจะเปิดเผยการท�ารายการไว้ในงบการเงิน 
รายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

 19. จดัให้มรีะบบการควบคุมภายใน ซึง่เป็นกลไกส�าคัญท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจดัการในการช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ 
ช่วยให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่
ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุน
ของผู้ถือหุ้น ดังน้ันบริษัทจึงได้ก�าหนดภาระหน้าท่ี อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดูแลการใช้สนิทรพัย์ของบรษิทัให้เกิดประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าท่ี

  ผู้ปฏบิติังาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมนิผลออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความ
  มีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจัดให้มีข้ึน รวมท้ังได้จัดท�าและทบทวนระบบการควบคุม ท้ังด้าน
  การด�าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอด

จนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
  ท้ังน้ี บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมภายในของ

บริษัท ท�าหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในดังกล่าวมคีวามเป็นอสิระ สามารถท�าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผล
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่
วางไว้สามารถด�าเนินไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยจะมกีารประเมนิความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวน
ระบบที่ส�าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท
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 20. ก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้ฝ่ายจัดการเป็น
ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย รวมท้ังรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ�า และจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท และในทุกๆ 
ระยะเวลาท่ีพบว่า ระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและ
รายการผิดปกติทั้งหลาย

 21. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัท

 22. คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางด�าเนินการท่ีชัดเจนกับผู้ท่ีประสงค์จะร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสีย
  ผ่านทางเว็บไซต์หรอืรายงานตรงต่อบรษิทั โดยให้แจ้งเบาะแสผ่านกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เพือ่
  สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทก�าหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย
  2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอสิระทีม่คุีณสมบติัครบถ้วนตามท่ี ก.ล.ต. และ ตลท. ก�าหนด จ�านวน 3 ท่าน 
โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้

 โดยมี ดร.ถกล นันธิราภากร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, U.S.A.  
และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547 แล้ว  และมี นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมสิีทธิออกเสียงท้ังหมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด 

และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ก�าหนด จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน
 3. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช�านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน 

ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

 4. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 5. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้อ�านวยการสายงานการเงินเป็น

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต�าแหน่ง

ชื่อ ต�าแหน่ง

 1. ดร.ถกล  นันธิราภากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2. ดร.โสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ 
 3. นางสาววรนุช  สุไพบูลย์พิพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 
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 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

 1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

  1.1 ตาย
  1.2 ลาออก
  1.3 ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ี หรอืตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกั

ทรัพย์ฯ
  1.4 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
 2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั โดยควรแจ้งเป็นหนังสอืล่วง

หน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อม
ส�าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรพัย์ฯ ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งท้ังคณะ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่พ้นจากต�าแหน่งต้องรักษาการในต�าแหน่ง เพื่อด�าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่
จะเข้ารับหน้าที่

 3. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืน่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งต้ัง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตาม
ท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระท่ียังคงเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวพร้อมเหตุผล
ของการพ้นจากต�าแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
  เหมาะสมและมปีระสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจ�าปี และงบประมาณ รวมท้ังบุคลากรว่า เหมาะสม 

  สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  ตรวจสอบ
 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (�ตลาดหลักทรัพย์�) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
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• ความเห็นเก่ียวกับการปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์หรอื
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
• รายงานอืน่ใดท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผูล้งทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และ
กรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

 8. พิจารณาและให้ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงระบบการบริหาร
ความเสีย่งท่ีเชือ่มโยงกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการทุจรติคอร์รปัชัน่  เพ่ือให้มัน่ใจว่าการด�าเนินงานของบรษิทัมคีวาม
โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และด�าเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

 9. รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส การกระท�าอันทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งจากภายในและภายนอก ที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ
พนักงานของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทร่วม
กันพิจารณาโทษหรือแก้ไขปัญหาตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 10. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจในการด�าเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ มา
ร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องท่ีเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษา
หารอืผู้เชีย่วชาญหรอืท่ีปรกึษาของบรษิทัฯ (ถ้าม)ี หรอืจ้างท่ีปรกึษาหรอืผู้เชีย่วชาญซึง่เป็นบคุคลภายนอกเป็นครัง้คราวในกรณีจ�าเป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  การขอให้พนักงานของบริษัทฯ ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการตรวจ
สอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏบิตัิงานภายใตห้นา้ทีค่วามรับผิดชอบส�าเร็จลุลว่งไปด้วยดี  การมอบหมายให้พนกังาน
หรอืลูกจ้างของบรษิทัฯ คนหน่ึงหรอืหลายคนกระท�าการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ รวมถึงการด�าเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย 
และเท่าที่อ�านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�าเนินการได้
 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในเอง  จึงได้ว่าจ้างบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จ�ากัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและ
ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
 2.2 คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานระดับ
สูงของบรษิทัฯ ท่ีสามารถบรหิารงานในเรือ่งท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานตามธุรกจิปกติ และงานบรหิารของบรษิทัฯ และสามารถก�าหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้
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ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งล�าดับ

 1. นายวิรัฐ สุขชัย1) ประธานกรรมการบริหาร
 2. นายวสันต์ นันทขว้าง 2) กรรมการบริหาร
 3. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหาร
 4. ดร.เจน  ชาญณรงค์ กรรมการบริหาร
 5. นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ กรรมการบริหาร
 6. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ กรรมการบริหารและเลขานุการ

หมายเหตุ : 1)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้ง นายวิรัฐ สุขชัย ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

 2) นายวสันต์ นันทขว้าง ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
 1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจาก กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ซึ่งได้รับการเสนอ

จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท้ังน้ีคณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหารไม่น้อย
กว่า 3 คน

 2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริหาร 1 คน ที่มีความเหมาะสม เพื่อท�าหน้าที่ประธานกรรมการ
บริหาร โดยประธานกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารเท่ากับวาระ
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร

 3. คณะกรรมการบรหิารจะพิจารณาและแต่งต้ังบคุคลท่ีคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 
เพือ่ช่วยเหลือการท�างานของคณะกรรมการบรหิารเก่ียวกับการนัดหมายการประชมุ การจดัเตรยีมวาระการประชมุ การน�า
ส่งเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง
ตามวาระอาจได้รบัการแต่งต้ังให้กลบัมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ และในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการบรหิารว่างลง  ให้คณะกรรมการบรษิทั
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบรหิาร มอี�านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบในการบรหิารงานในเรือ่งเก่ียวกับการด�าเนินงานตามปกติธุระและ
งานบรหิารของบรษิทัฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ นโยบาย ระเบยีบ ข้อก�าหนด ค�าส่ังและมติของท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั และ
มติท่ีประชมุผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรหิาร มหีน้าท่ีกล่ันกรองและก�าหนดนโยบาย  แผนธุรกิจ  งบประมาณ  โครงสร้าง
การบริหารงาน  และอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนก�าหนดหลักเกณฑ์ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจ
สอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ตามนโยบายทีก่�าหนด โดยสรปุคณะกรรมการบรหิารมอี�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิ
ชอบที่ส�าคัญดังต่อไปนี้



47บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

 1. น�าเสนอนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด�าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ การตั้งกิจการใหม่/เลิก
กิจการ/ควบกิจการ/โอนกิจการ การร่วมลงทุน (โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน) การก�าหนดแผนการเงิน โครงสร้าง
องค์กรและการบรหิารงาน ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายบรหิาร เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
พิจารณาอนุมัติต่อไป

 2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ และติดตามผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้า
หมายท่ีก�าหนดไว้ และงบประมาณท่ีได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย และ
มีหน้าที่ต้องรายงานผลการด�าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า

 3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส�าคัญๆ ท่ีได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีตามท่ีจะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติ ในหลักการไว้แล้ว

 4. พิจารณาอนุมติัการกู้ยืมเงนิ การจดัหาวงเงนิสินเชือ่ หรอืการขอสนิเชือ่ใดๆ ของบรษิทัฯ แต่ละรายการภายในวงเงนิไม่เกิน 
10 ล้านบาท และภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกัน ต้องน�า
เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

 5. พิจารณาอนุมติัเงนิลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจ�าปีเป็นจ�านวนเงนิไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี  และ
เมื่อมีการอนุมัติรายการดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป

 6. พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปีเพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัทอนุมัติก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

 7. ก�าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งบริหาร
ในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ยกเว้นต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการโยกย้าย เลิกจ้าง 
ก�าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม ส�าหรับพนักงานบริหารดังกล่าว

 8. มอี�านาจในการมอบอ�านาจให้บคุคลอืน่ใดหน่ึงคนหรอืหลายคนปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้  การควบคุม
ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว มีอ�านาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 
และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิ เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรอื
แก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

  ท้ังน้ี การมอบอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารน้ัน จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ 
หรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
และ/หรือ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง   คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว  โดยเรื่องดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/
หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
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 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวนทั้งสิ้น 14 ท่าน ดังนี้

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ประกอบด้วยกรรมการบรษิทั ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และผู้อ�านวยการสายงานต่างๆ เป็นกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงโดยต�าแหน่ง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้
รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมผีูอ้�านวยการสายงานก�ากับดูแลกิจการเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
โดยต�าแหน่ง
 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

  กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ซึ่งหากมีกรรมการบริหารความเส่ียงลา
ออกระหว่างด�ารงต�าแหน่ง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าด�ารงต�าแหน่งแทน และน�าเรื่องการแต่งตั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งล�าดับ

 1. ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. นายวิรัฐ  สุขชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. นายวสันต์ นันทขว้าง 1) กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นายรัตนพันธ์  มุขหริวัฒนานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. นายประชา  พร้อมพรชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
 7. นายสุชาติ สุวัฒโนดม กรรมการบริหารความเสี่ยง
 8. นายนันทวัธน์ จีราคม 2) กรรมการบริหารความเสี่ยง
 9. นายสุกิจ ลิติกรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 10. นายวิฑูรย์ ทามี กรรมการบริหารความเสี่ยง
 11. นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล 3) กรรมการบริหารความเสี่ยง
 12. นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย 3) 4) กรรมการบริหารความเสี่ยง
 13. นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 14.  นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : 1) นายวสันต์ นันทขว้าง ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

 2) นายนันทวัธน์ จีราคม ลาออกจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการสายงานขาย และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2562 

 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล และนายฉัตรอภิชัย
  เอื้อเอนกกุลชัย ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561
 4) นายฉัตรอภิชัย เอื้ออเนกกุลชัย ลาออกจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการสายงานบริหารทั่วไป และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่

วันที่ 16 มีนาคม 2562
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 การพ้นจากต�าแหน่ง 

 กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากต�าแหน่งโดยทันที เมื่อ
 • พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ผู้อ�านวยการสายงานต่างๆ
 • เสียชีวิต
 • ลาออก
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง
 • ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภท
ต่างๆ ท่ีส�าคัญ เช่น ความเสีย่งด้านการเงนิ ความเส่ียงด้านการลงทุน และความเส่ียงท่ีมผีลกระทบต่อชือ่เสยีงของกจิการ 
รวมถึงความเส่ียงด้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ในกิจกรรมต่างๆ ของบรษิทั เป็นต้น เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัให้ความ
เห็นชอบ

 2. ก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดย
สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 3. ดูแลและติดตามการปฏบิติัตามนโยบายการบรหิารความเส่ียงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษัท

 4. ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
 5. ก�าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
 6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ

ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด
 7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาสเก่ียวกับการบริหาร การด�าเนินงาน และสถานะความเส่ียงของ 

บริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่
ก�าหนด

 8. จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยงตามความจ�าเป็น
 7. สนับสนุนคณะท�างานบรหิารความเส่ียงในด้านบคุลากร งบประมาณ และทรพัยากรอืน่ท่ีจ�าเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขต

ความรับผิดชอบ
 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งล�าดับ

 1. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเลขานุการ
    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : 1)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งต้ัง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
จ�านวน 3 ท่าน คือ ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส และนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561
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 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบรษิทัซึง่เป็นกรรมการอสิระและกรรมการท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ

 2. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 3.  คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 1. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งน้ี กรรมการสรรหาฯ ท่ีพ้น
จากต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งต้ังเข้าด�ารงต�าแหน่งได้อีกนอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น 
กรรมการสรรหาฯ พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

  1.1 ตาย
  1.2 ลาออก
  1.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามกฎบัตรนี้ 
  1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง
  1.5 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
 2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดย

ควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้ง
เรื่องการลาออกพร้อมส�าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาฯ พ้นจากต�าแหน่ง
ท้ังคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีพ้นจากต�าแหน่งต้องรักษาการในต�าแหน่ง เพ่ือด�าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

 3. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาฯ ภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาฯ มีจ�านวนครบตามที่คณะ
กรรมการบรษิทัก�าหนด โดยบคุคลท่ีเข้าเป็นกรรมการสรรหาฯ จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระท่ียังคงเหลอือยูข่องกรรมการ
สรรหาฯ ซึ่งตนแทน 

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 1. ด้านการสรรหา
  1.1 พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวม และรายบุคคล ที่

เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความช�านาญ 
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับธุรกจิของบรษิทัฯ และความเป็นอสิระตามหลักเกณฑ์
บริษัทฯ ก�าหนด  

  1.2 พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ี
ก�าหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมท้ังในด้านการศึกษาประสบการณ์ ความรู ้ความเชีย่วชาญ และน�าปัจจยัสภาพแวดล้อม
ทางธุรกจิท่ีส�าคัญและเก่ียวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม ตลอดจนภาวะแข่งขันทางธุรกิจ
มาประกอบการพิจารณาด้วย

  1.3 ก�าหนดกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบคุคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบติัตามท่ีก�าหนดไว้
ในข้อ 1.1 และ 1.2  โดยจัดท�าเป็น Board Skill Matrix เพือ่ชว่ยใหก้ารสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกบักลยทุธ์
ในการด�าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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  1.4 สรรหาและคัดเลือกกรรมการบรษิทัท่ีมคุีณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย  รวมถึงผูบ้รหิาร
ระดับสูง เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีต�าแหน่งว่างลง

  1.5 ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งใหม่

  1.6 จัดท�าและทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความ
พร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีสืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

  1.7 สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับบริการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ
 2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
  2.1 ก�าหนดและจัดท�านโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิด

ชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพ่ือให้สามารถจูงใจและ
รกัษากรรมการท่ีมคีวามสามารถ มคุีณภาพ และศักยภาพ ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้พิจารณาเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี เพื่อขออนุมัติ

  2.2 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ีคณะ
กรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งส่วนที่เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ   

  2.3 ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบติังานประจ�าปี และพิจารณาปรบัอตัราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมให้แก่ผู้บรหิาร
สูงสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

 3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม�่าเสมอ
 4. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2561

 1. ดร.ถกล  นันธิราภากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท    
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. ดร.โสตถิธร  มัลลิกะมาส 1) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
    กรรมการสรรหาและพิจารณา
    ค่าตอบแทน
 3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ 1) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
    ประธานกรรมการสรรหาและ
    พิจารณาค่าตอบแทน
 4. ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการอิสระ  
    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นายวิรัฐ  สุขชัย 2) กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
    ประธานกรรมการบริหาร
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ
 6. นายวสันต์ นันทขว้าง 3) กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
    กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ต�าแหน่งชื่อ - นามสกุล

ประชุม
คณะกรรม
การบริษัท
ประชุม
6 ครั้ง

6/6

6/6

6/6

5/6

6/6

5/6

12/12

12/12

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

4/4

4/4

4/4

12/12

12/12

12/12

ประชุม
คณะกรรม
การตรวจ

สอบ
ประชุม
4 ครั้ง

ประชุม
คณะกรรม
การบริหาร
ความเสี่ยง

ประชุม
12 ครั้ง

ประชุมคณะ
กรรมการ
บริหาร
ประชุม
12 ครั้ง

ประชุม
ผู้ถือหุ้น
(AGM) 
ประชุม 
1 ครั้ง
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หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม 
 1) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 6/2561 เมือ่วนัที ่17 ธันวาคม 2561 มมีติแต่งต้ัง ดร.โสตถิธร มลัลกิะมาส และนางสริมิา เอีย่มสกุลรตัน์
  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแต่งต้ัง นางสาววรนุช สไุพบูลย์พิพัฒน์ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561
 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้ง นายวิรัฐ สุขชัย ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ

บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
 3) นายวสันต์ นันทขว้าง ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผล

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562
 4) นายนันทวัธน์ จีราคม ลาออกจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการสายงานขาย และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

2562
 5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล และนายฉัตรอภิชัย
  เอื้อเอนกกุลชัย ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561
 6) นายฉัตรอภิชัย เอื้ออเนกกุลชัย ลาออกจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการสายงานบริหารทั่วไป และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่

วันที่ 16 มีนาคม 2562

 7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
    กรรมการบริหาร  และกรรมการผู้จัดการ
 8. ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการ กรรมการบริหาร
 9. นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน์ 1) กรรมการ
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 10. นายภาคภูมิ  ว่องไพฑูรย์ กรรมการ 
 11. นางวลีรัตน์  เชื้อบุญชัย กรรมการ  
 12. นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
 13. นางวรินกาญจน ์ธีระอัมรานนท์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
14.  นายประชา พร้อมพรชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
 15. นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 16. นายสุชาติ สุวัฒโนดม กรรมการบริหารความเสี่ยง
 17. นายนันทวัธน์ จีราคม 4) กรรมการบริหารความเสี่ยง
 18. นายสุกิจ ลิติกรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 19. นายวิฑูรย์ ทามี กรรมการบริหารความเสี่ยง
 20. นายพงษ์สวัสดิ ์ เพ่งเล็งผล 5) กรรมการบริหารความเสี่ยง
 21. นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย 5) 6) กรรมการบริหารความเสี่ยง

6/6

6/6
5/6

6/6
5/6

11/12

12/12

12/12
12/12
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ประชุม
คณะกรรม
การบริหาร
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ประชุมคณะ
กรรมการ
บริหาร
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1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
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3. ผู้บริหาร
  ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวน 13 คน  ประกอบด้วย  

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งล�าดับ

 1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ :
    ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
 2. นายวสันต์ นันทขว้าง 1) กรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบท�าความเย็น
 3. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
 4. นายประชา พร้อมพรชัย ผู้อ�านวยการสายงานโครงการ
 5. นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ ผู้อ�านวยการสายงานขายทั่วไป
 6. นายสุชาติ สุวัฒโนดม ผู้อ�านวยการสายงานปิโตรเคมี
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หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 1) นายวสันต์ นันทขว้าง ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผล

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562
 2) นายนันทวัธน์ จีราคม ลาออกจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการสายงานขาย และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

2562
 3) นายฉัตรอภิชัย เอื้ออเนกกุลชัย ลาออกจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการสายงานบริหารทั่วไป และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่

วันที่ 16 มีนาคม 2562

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 1. เป็นผู้น�าในการก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว
 2. ควบคุม / ก�ากับดูแล / แก้ไขปัญหา การด�าเนินงานโดยภาพรวมในระดับกลยุทธ์และนโยบาย
 3. ให้การสนับสนุนและอ�านวยการแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้าน

การก�ากับดูแลบริษัทได้ตามเป้าหมาย
 4. ก�ากับดูแลโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตของบริษัท
 5. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุก

ไตรมาส
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
 7. สามารถมอบอ�านาจช่วงให้พนักงานอืน่ปฏิบติังานแทนได้ แต่ยังคงรบัผิดชอบต่อการปฏิบติัของผู้รบัมอบอ�านาจช่วงน้ันด้วย
 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

 กรรมการผู้จดัการมอี�านาจและหน้าทีใ่นการบรหิารกิจการของบรษิทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย รวมถึงเรือ่งหรอื
กิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
 1. ก�ากับดูแลการบรหิารงาน การด�าเนินงานท่ัวไป และการอนุมติัเรือ่งต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการด�าเนินกิจการ และ/หรอืบรหิารงาน

ประจ�าวันของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ ค�าสั่ง มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด�าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงาน
และอ�านาจการบรหิารต่างๆ ของบรษิทัฯ เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารเพ่ือพิจารณาก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

 3. ด�าเนินการหรือบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด�าเนินธุรกิจ และงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติ

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งล�าดับ

 7. นายนันทวัธน์ จีราคม 2) ผู้อ�านวยการสายงานขาย
 8. นายสุกิจ ลิติกรณ์ ผู้อ�านวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม
 9. นายวิฑูรย์ ทามี ผู้อ�านวยการสายงานขาย
 10. นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล ผู้อ�านวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ
 11. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ ผู้อ�านวยการสายงานก�ากับดูแลกิจการ
 12. นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย 3) ผู้อ�านวยการสายงานบริหารทั่วไป
 13. นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน
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 4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการด�าเนินงานท่ีรบัมอบหมาย ต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทุกไตรมาส
 5. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาองค์กร

และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 6. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนต�าแหน่ง พักงาน เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งบ�าเหน็จ

รางวัล การปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ 
 7. มีอ�านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก ค�าสั่ง ระเบียบ บันทึก และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการท�างาน เพื่อ

ให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และเพ่ือรกัษาระเบยีบวินัยในการท�างานภายในองค์กร 
 8. มอี�านาจอนุมติัการลงทุนหรอืค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอ�านาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003) 
 9. มีอ�านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ หรือตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท) ทั้งนี้ โดยไม่จ�ากัดวงเงิน
 10. มอี�านาจอนุมติัการจดัหา การเข้าท�าสัญญา และการด�าเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณท่ีได้รบัอนุมติั ท้ังน้ี โดย

ไม่จ�ากัดวงเงิน
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
 12. สามารถมอบอ�านาจช่วงให้พนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอ�านาจช่วงน้ัน

ด้วย
 ทั้งนี้ อ�านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
/ กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�านาจหรือการมอบอ�านาจท่ีท�าให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการผู้จัดการหรือ
ผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของ
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อก�าหนด) มส่ีวนได้เสีย
หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องก�าหนด ยกเว้นเปน็การอนมุัตริายการทีเ่ปน็ไปตามธรุกจิปกตแิละเงือ่นไขทางการค้าปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

4. เลขานุการบริษัท
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2559 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
เพื่อท�าหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. ดูแลและให้ค�าแนะน�าเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบรษิทัและผู้บรหิารเก่ียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ

บริษัทและผู้บริหารจะต้องทราบ 
 2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รบัผดิชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผู้ถือหุ้นของบรษิทั 

บนัทึกรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผู้ถือหุ้นของบรษิทั  รวมท้ังประสานงานให้มกีารปฏิบติัตาม
มติของที่ประชุมดังกล่าว 
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 3. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของบริษัท ได้แก่ 
  3.1 ทะเบียนกรรมการ
  3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจ�าปีของบริษัท
  3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการ

มีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ) 
 5. ด�าเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
ประวัติโดยย่อ ดังนี้ 
ชื่อ - นามสกุล นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์
คุณวุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์การท�างาน • 2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการสายงานก�ากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี • 2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : ด้านก�ากับดูแลกิจการ
    • 2557 - 2559 ผู้อ�านวยการสายงานบริหารทั่วไป
ประวัติการอบรม หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นท่ี 36/2016
    • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16/2016
    • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72/2016
    • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 8/2015
    หลักสูตรอื่นๆ

    • หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    • หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
    • หลักสูตร S02 การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย
    • หลักสูตร S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    • หลักสูตร S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน
    • หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
    • หลักสูตร S06 การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน
    • หลักสูตร ยุทธศาสตร์การวัดความส�าเร็จขององค์กร KPI
    • หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 360 องศา
    • หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
    • หลักสูตร Finance for the Boss
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ด้าน เช่น อายุ คุณวุฒิด้านการศึกษา  
ความรูด้้านภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการส่ือสาร ความมมีนุษยสมัพันธ์ท่ีดี ความสามารถในการเป็นผูป้ระสานงานทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก  เป็นต้น  ในกรณีที่เลขานุการบริษัท
พ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่
วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต�าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจมอบหมายให้กรรมการ
คนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)
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 สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2561 จ�านวน 11 ราย เป็นระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 
3,970,000 บาท ซึง่ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนส�าหรบักรรมการบรษิทั จ�านวน 2,880,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดอืนส�าหรบั
กรรมการชุดย่อย จ�านวน 300,000 บาท และเบีย้ประชุม 790,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2561 เมือ่
วันท่ี 27 เมษายน 2561 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรยีบเทียบกบัองค์กรท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกันและมี
ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการด�าเนินงานของบรัทฯ ผลงาน และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
และสภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม 
 ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ดังนี้

 1. ดร.นายถกล  นันธิราภากร ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 360,000 90,000 60,000 - 240,000 75,000 60,000 -
    กรรมการอิสระ
 2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 240,000 60,000 40,000 - 160,000 50,000 40,000 -
 3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 240,000 60,000 40,000 - 160,000 40,000 40,000 -
 4. ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 300,000 50,000 - 180,000 200,000 50,000 - 120,000
    บริหารความเสี่ยง 
 5. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - - - - - - -
 6. นายวสันต์ นันทขว้าง กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ - - - - - - - -
 7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ - - - - - - - -
 8. ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการ 1,200,000 50,000 - - 600,000 40,000 - -
 9. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ 340,000 50,000 - - 340,000 40,000 - -
 10. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กรรมการ 240,000 60,000 - - 160,000 50,000 - -
 11. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการ 260,000 50,000 - - 270,000 30,000 - -
  รวม   3,180,000 470,000 140,000 180,000 2,130,000 375,000 140,000 120,000

ต�าแหน่งชื่อ - นามสกุล
ค่าตอบแทน
รายเดือน

ค่าตอบแทน
รายเดือน

ปี 2561 ปี 2560

คณะกรรม
การบริษัท

คณะกรรม
การบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม

คณะ
กรรมการ

บริหารความ
เสี่ยง

คณะ
กรรมการ

บริหารความ
เสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนประจ�ากรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท /เดือน
 • ประธานกรรมการชุดย่อย 25,000 บาท /เดือน
 • กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน
 • กรรมการบริษัท (ท�างานสัปดาห์ละ 3 วัน) 120,000 บาท /เดือน
2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครั้ง
 • กรรมการ  10,000 บาท /ครั้ง
3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท ไม่มี 
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

หมายเหตุ : 1.  กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจ�า
 2.  กรรมการบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามต�าแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงต�าแหน่งเดียว

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
 5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  5.1.1 กรรมการ

 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยรายเดือน และเบี้ยประชุม ซึ่งสะท้อนจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
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ค่าตอบแทน

12,485,725

สายงาน

ปี 2561

จ�านวนพนักงาน (คน)

ปี 2560
จ�านวน
(ราย)

ณ 31 ธันวาคม 2561

3 12,485,725

จ�านวน
(ราย)

3เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ EJIP 
และผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

สายงานขายงานโครงการ 35 34
สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล 26 27
สายงานขายปิโตรเคมี 7 3
สายงานขายระบบท�าความเย็น 16 15
สายงานสนับสนุนวิศวกรรม 5 3
สายงานขายระบบการพิมพ์ดิจิทัล 25 26
สายงานบริการ 34 33
ฝ่ายขายสินค้าพิเศษ 12 10
สายงานก�ากับดูแลกิจการ 13 7
สายงานบริหารทั่วไป 39 42
สายงานการเงิน 35 36
รวม 247 236

ค่าตอบแทน
(บาท)

ณ 31 ธันวาคม 2560

ค่าตอบแทน
(บาท)

  5.1.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ

 ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้  

 5.2 ค่าตอบแทนอื่น
   • ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ  -ไม่มี -
   • ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารของบริษัทฯ  - ได้แสดงไว้ในตาราง 5.1.2 ข้างต้น

6. บุคลากร
 6.1 จ�านวนบุคลากร
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงาน(ไม่รวมผู้บริหาร) จ�านวนท้ังสิ้น 247 คน 
(พนักงานชาย จ�านวน 154 คน พนักงานหญิง จ�านวน 93 คน) และ 236 คน ตามล�าดับ โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังน้ี

12,604,738
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 6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
 พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ค่าตอบแทนที่
เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจ�าปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลจูงใจ และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน
 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ส�าคัญ ได้แก่ กองทุนเงินส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาต 
โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุ
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับ
ตนเอง และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยก�าหนดให้เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง 
การจัดท�าประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์พนักงานแต่ละคนจะแตกต่างกัน
ไปตามต�าแหน่ง และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน จัดโครงการสะสมหุ้น (EJIP) ส�าหรับพนักงาน เพื่อให้โอกาสพนักงานเป็น
เจ้าของ บริษัทฯ ร่วมกัน และถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานในระยะยาว นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม
 ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

 6.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี -

ค่าตอบแทน

12,485,725

ปี 2561 ปี 2560
จ�านวน
(ราย)

247

จ�านวน
(ราย)

236
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงิน สมทบกองทุน
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ EJIP และผล
ประโยชน์หลังออกจากงาน

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

155.02153.19
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14 การกํากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
 HARN มคีวามมุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น�าในงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบท�าความเย็น และระบบการพิมพ์
ดิจิทัล เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี และตระหนักดีว่าสิ่งส�าคัญที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น นอกจาก การส่งมอบสินค้าและ
บรกิารท่ีดีมคุีณภาพแล้ว การด�าเนินธุรกิจด้วยการค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มส่ีวนได้เสียทุกภาคส่วน  โดยใช้หลกัการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี ยึดมั่นในกรอบแห่งจรรยาบรรณธุรกิจ ส่งผ่านทางกระบวนการบริหารงานและทีมบุคลากรที่มีคุณภาพ จะสร้างมูลค่าต่อบริษัทฯ 
และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน
 HARN ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือยึดถือปฏิบัติมาต้ังแต่ปี 2556 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ท่ี
www.harn.co.th และก�าหนดให้ทบทวนทุกปี โดยในปี 2561 คณะกรรมการบรษิทัมกีารทบทวนนโยบายและหลกัการก�ากับดูแลกิจการ 
จ�านวน 3 ครั้ง ในเดือน พฤษภาคม สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามล�าดับ โดยศึกษา ทบทวน ถึงการน�า CG Code 2560 
มาปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพปัจจัยต่างๆ ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดหมวดหลักการก�ากับดูแล
กิจการเป็น 8 หมวด เพื่อเป็นกรอบที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคน และปรับปรุง
บางหมวดให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากล ดังนี้
 • เพิ่มความชัดเจนของบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่ HARN 
 • การอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
 • การจัดสรร การจัดการทรัพยากร
 • การติดตามแนวโน้มต่างๆ ที่มีผลกระทบทางการเงินที่ส�าคัญ 
 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ที่ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

 1. คณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความมุง่มัน่ ทุ่มเท และรบัผิดชอบอย่างเต็มความ
สามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของ HARN และยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ (REACT) เป็นแนวทาง
ด้วยความเข้าใจ เชื่อมั่นและศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตร จนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร อันได้แก่

  • Responsibility 
   มีความส�านึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความต้ังใจ ความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ
  • Equitable Treatment
   ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม 
  • Accountability
   มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเองและของผู้อื่นท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตน สามารถ

ชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ 
  • Creation of Long Term Value
   มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว
  • Transparency 
   มคีวามโปร่งใสในการด�าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสแก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง เป็นแนวทาง 

ด้วยความเข้าใจ เชื่อมั่น และศรัทธาโดยถือเป็นกิจวัตร จนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
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 2. คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทส�าคัญร่วมกับผู้บรหิารในการก�าหนดวิสยัทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีส�าคัญ รวม
ท้ังจดัโครงสร้างการบรหิารท่ีสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร และผูถื้อหุ้น 
และมกีารวางแนวทางการบรหิารจดัการและการด�าเนินธุรกิจท่ีมคีวามเหมาะสม รวมท้ังต้องด�าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า
ระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

 3. คณะกรรมการบรษิทั และผู้บรหิาร จะต้องเป็นผูน้�าในเรือ่งจรยิธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏบิติัหน้าท่ีด้วยความซือ่สตัย์ 
สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้

 4. คณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน จะยึดมัน่ความเป็นธรรมโดยปฏบิติัต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทยีม พร้อมกบัดแูลสอดส่อง ควบคมุ ปอ้งกนัการตดัสนิใจหรอืการกระท�าใดๆ ทีม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

 5. คณะกรรมการบริษัท ต้องด�าเนินการให้มีระบบท่ีต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฝ่าย
บริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 6. การปฏบิติัตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ HARN ถอืเป็นตัวชีวั้ดท่ีส�าคัญในการประเมนิผลการบรหิารจดัการทาง
ธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบาย หลักการ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ในรอบปี 
2561 สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 การตระหนกัถงึบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะ
ผู้นําองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

 1.1 เพือ่เป็นการสรา้งความมั่นใจว่าคณะกรรมการมีความตระหนกัถึงบทบาทและหน้าที่ตามความรับผิดชอบในฐานะผู้น�า
องค์กร ในเดือนพฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการจึงก�าหนดวาระการทบทวนนโยบายและภารกิจหลัก ที่ใช้ผลักดันการ
บริหารงานให้เป็นไปตามหลักการก�ากับกิจการที่ดี และก�าหนดให้เดือนมีนาคม มีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและ
หลักการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการบริหารงานอื่นๆ ท้ังระดับนโยบายและระดับจัดการท่ี
จ�าเปน็  และในเดอืนตุลาคม จดัให้มกีารประชุมเพือ่ทบทวน วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ์ เปา้หมาย และทศิทางการด�าเนนิ
ธุรกิจ ส�าหรับปีถัดไป เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 1.2 คณะกรรมการก�าหนดกรอบในการบรหิารงานตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารทบทวนจ�านวน 12 ครัง้ในปี 
2561 และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอดัชนีวัดความ
ส�าเรจ็ (KPI) ท้ังในระดับองค์กรและระดับปฏิบติัการ เพ่ือให้มัน่ใจว่าทิศทางการบรหิารงานของบรษิทั สามารถแข่งขนัได้
ในระยะยาว มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงพร้อมรับการปัจจัย
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

 1.3 การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่ง
มีการมอบหมายให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องมีการทบทวนกฎหมายติดตามการเปล่ียนแปลงเป็นประจ�า และก�าหนดให้เป็น
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�าหนด KPI COR-07 Low Compliance เป็นดัชนีวัดผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1.4 เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความตระหนักในหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีตนได้รับมอบหมาย 
บริษัทฯ ได้ทบทวนกฎบัตร ในปี 2561 ในเดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม และแจกจ่ายให้กรรมการทุกท่านเป็น
คู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงอนุมัติ �ตารางอ�านาจอนุมัติการบริหารงาน� เพื่อแบ่งแยกอ�านาจในการอนุมัติธุรกรรม
ต่างๆ ตามความรับผิดชอบ และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานบริษัท  การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร  ก�าหนดไว้ชัดเจนในส่วนโครงสร้างการจัดการ หน้า 39
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หมวดที่ 2 การกาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบรษิทั ทีเ่ป็นไปเพ่ือความ
ยั่งยืน

 2.1  คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมติัวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบรษิทั
ในช่วงเดือนมกราคม 2561 โดยจัดท�าเป็นระยะ 3 ปี และมอบหมายให้กระจายวัตถุประสงค์และเป้าหมายลงสู่การ
ปฏิบัติผ่านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  ซึ่งบริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 
2560 และได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งการขยายขอบเขตไปถึงการท�าทบทวนบริบทองค์กร ปัจจัย
ภายในภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ฯลฯ เมื่อน�ามาผนวกกับนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการ จรรยา
บรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ย่ิงท�าให้คณะกรรมการมีความมั่นใจว่าจะน�าพาบริษัทไปสู่
ความยั่งยืน 

 2.2  คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริหารจะทบทวนผลการปฏิบัติเป็น
ประจ�าทุกเดือน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ส�าหรับการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้า
หมายของบริษัทฯ ลงสู่ทุกระดับของการปฏิบัติงานน้ัน ได้มอบหมายผ่านทุกระดับชั้นของการบริหารงาน จากระดับ
องค์กร สู่สายงาน ฝ่าย และพนักงาน  ผ่านการประชุมติดตามงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตามช่องทางที่
บรษิทัก�าหนด โดยทุกวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ล้วนสอดคล้องและส่งเสรมิเป้าหมายหลักท่ีคณะกรรมการบรษิทัมอบ
หมาย จะมีการปฏิบัติ ตรวจสอบ และติดตาม การด�าเนินงานภายในระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง

Input Vision Input

SWOT & External Issues Core Value

สนิคา้ทีห่ลากหลาย คุณภาพ
ระดบั World Class

Mission
ระบบงานมาตรฐาน

การหมุนเวยีนของพนักงาน
การพึง่พงิสนิคา้รายเดยีว

การบงัคบัใชก้ฎหมาย

การรณรงคพ์ลงังาน

การขยายตวัของเศรษฐกจิ
การแข่งขนัสูง

การบงัคบัใชก้ฎหมาย
Company Strategic Directions

การผนัผวนของเศรษฐกจิโลก SMART Business SMART People SMART Business SMART Business & Environment

การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี

Quality Policy

QMS Processes & Quality Objective by Division

ขาย บรกิาร จดัซือ้ คลงัสนิคา้ จดัส่ง
ทรพัยากร
บคุคล

ธรุการ
ส านักงาน

ICT QMO DEC

Output รายได/้กระแสเงินสด Output

เราจะสรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ดว้ยสนิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพสงู เทคโนโลยทีีน่ าหนา้ 
และการจดัการธรุกจิทีเ่ป็นเลศิ

การเตบิโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกจิ ผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้

Ob7 สรา้งความมสีว่นรว่มกบัลกูคา้
/ คูค่า้ส าคญั

Ob13 - สรา้งองคค์วามรูแ้ละองคก์รแหง่
การเรยีนรู ้

Ob3 เป็นผูน้ าในดา้นสนิคา้นวตักรรมและ
สนิคา้ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

Ob15 กระบวนการธรุกจิทีล่ดผลกระทบทาง
สิง่แวดลอ้ม

Ob8 - ใชเ้ทคโนโลย ีIT และการจดัการที่

ทนัสมยั
Ob4 พฒันา Sotutions และบรกิารให ้
ครบวงจร / เพิม่มูลคา่สนิคา้

Ob16 สง่เสรมิความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มทกุกระบวนการ

OBJ9 พฒันาระบบการท างานและ
กระบวนการจดัการธรุกจิสูค่วามเป็นเลศิอยา่ง
ตอ่เน่ือง

Ob5 - รกัษาสถานะทางการเงนิและผล
การด าเนินงานใหพ้รอ้มตอ่การขยายธรุกจิ

รปูแบบธรุกจิของการเป็น
ตวัแทนจ าหน่าย

Ob6 เพิม่มูลคา่การบรกิารตอ่ลกูคา้ทกุ
กระบวนการขายและบรกิารหลงัการขาย

Ob11 - บรหิารงานทรพัยากรบุคคล เพือ่
สนับสนุนวสิยัทศันแ์ละแขง่ขนัได ้

Ob1 - การเตบิโตของยอดขาย Ob10 ก ากบัดแูลกจิการทีด่ภีายใน CG Code

 & CAC

Ob12 -  สรา้งความมสีว่นรว่มกบัพนักงาน Ob2 - การขยายธรุกจิดว้ยสนิคา้หรอื
ชอ่งทางขายใหม่

Ob14 ใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ

Context of Organization
Value Commitment

Quality Living through Sustainable Engineering

เราจะเป็นผูน้ าการใหบ้รกิารโซลูช ัน่ทีย่ ัง่ยนืของงานระบบวศิวกรรมดา้นความปลอดภยั การท าความเย็น และการพมิพ ์
ดจิทิลัในประเทศไทย และประเทศเพือ่นบา้น

P
 O

 S
 I

 T
 I

 V
 Eผูบ้รหิารและทมีงานทีม่คีวามรู ้

 ประสบการณ์
1) เราจะสรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ดว้ย

สนิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพสงู เทคโนโลยทีี่

น าหนา้ และการจดัการธรุกจิทีเ่ป็นเลศิ

2) เราเชื�อมั�นในคณุคา่ และศกัยภาพของ
พนักงาน มุ่งมั�นที�จะสรา้งบรรยากาศ
การทาํงานที�มคีวามสขุ กระตอืรอืลน้ 
มคีวามคดิรเิร ิ�ม และมกีารพฒันาอยา่ง
ตอ่เนื�องใหแ้กท่มีงานที�มคีวามสามารถ
รอบรู ้บนหลกัการของความถกูตอ้ง
เที�ยงธรรม ความคดิบวก แลความ

รบัผดิชอบอยา่งมอือาชพี

3) เราจะสรา้งผลตอบแทนทีด่ตีอ่ผูถ้อืหุน้
และขยายธรุกจิใหเ้ตบิโตตอ่เน่ืองอยา่งยัง่ยนื

4) เราจะสรา้งคณุคา่ระยะยาว และเสรมิ
คณุภาพชวีติใหแ้กผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย
ของเรา ภายใตก้ารบรหิารจดัการอยา่งสขุมุ

รอบคอบ และบรรษทัภบิาลทีด่ี
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หมวดที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
 3.1  คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มีความตระหนักถึงความส�าคัญต่อภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย ด้วยเหตุนี้ กรรมการบริษัท จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถ
เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ มีความทุ่มเท ให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ มี
ความเป็นอสิระในการตดัสนิใจ สามารถดแูลให้มีระบบงานท่ีให้ความเชือ่ม่ันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบรษัิทฯ 
ให้ด�าเนินไปในลกัษณะทีถู่กต้องตามกฎหมาย และมีจรยิธรรม และต้องเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการของบรษัิทฯ 
โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

  (1)  คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการท่ีมคุีณสมบติัหลากหลายท้ังในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั ต้องมกีรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบรหิาร อย่างน้อย 1 คน  ท่ีมปีระสบการณ์  ใน
ธุรกิจซือ้มาขายไปเก่ียวกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึง่เป็นธุรกิจหลักของบรษิทัฯ และอย่างน้อยอกี 1 คน  ท่ีมปีระสบการณ์
ด้านบญัชแีละการเงนิ โดยคณะกรรมการบรษิทัชดุปัจจบุนัมอีงค์ประกอบหลากหลายท้ังเพศ อายุ ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ในวิชาชีพ บริษัทฯ ได้ทบทวน Board Skill Matrix และจ�านวนปีของการด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน
บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละคน ทุกปี พอสรุปได้ ดังนี้

  (2) ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 11 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็น
   ผู้บริหาร 8 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน กรรมการผู้จัดการ
   2 คน และมจี�านวนกรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการอสิระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงนิลงทุนของผู้ถือหุ้น
   ที่มีอ�านาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ
  (3)  มีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจ�านวนกรรมการทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งเป็นจ�านวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวน

กรรมการท้ังหมดของบรษิทัฯ กรรมการอสิระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการท�างานของฝ่ายจดัการได้อย่าง
อิสระ ท�าให้เกิดการถ่วงดุลในการ ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่าย
บรหิาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ ท้ังน้ี กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ท้ัง 4 คน ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจ
สอบ 3 คน ซึ่งจ�านวนกรรมการอิสระและจ�านวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้ รวมท้ังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุก
ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

การเงิน

การบัญชี

กฎหมาย

การตลาด

เทคโนโลยี

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารกลยุทธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

64%

45%

55%

36%

36%

45%

36%

73%

45%

55%
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  (4) ตามข้อบังคับของบริษัทก�าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่าง
น้อยจ�านวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการ ผู้
ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง  

  (5) การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระน้ัน ก�าหนดเป็นนโยบายว่า ให้กรรมการอสิระมกีารด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งไม่เกิน 9 
ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก หรือ 3 วาระติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น  ปัจจุบันกรรมการอิสระจ�านวน 3 
ท่านมีวาระด�ารงต�าแหน่ง 6 ปี และ 1 ท่านมีวาระด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี 

 3.2 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 

  (1) ปัจจุบัน ดร.ถกล นันธิราภากร, กรรมการอิสระ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งโดยคุณวิรัฐ สุขชัย รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือ
ทางธุรกิจระหว่างกัน เพื่อถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารงาน

  (2) บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะ
กรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะ
ที่ผู้บริหาร ท�าหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการ
บรษิทั ไม่ได้ร่วมบรหิารงานปกติประจ�าวัน แต่ให้การสนับสนุนและค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่าน
ทางประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารอย่างสม�า่เสมอ ในขณะท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร กรรมการผู้จดัการ รบัผิดชอบเก่ียว
กับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  (3) หน้าที่รับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
  • เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดในข้อบังคับบริษัท หรือกรณีท่ีจ�าเป็นเร่งด่วน 

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการก�าหนด
ระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  • สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนหรอืผู้ถือหุ้นมส่ีวนร่วมในการประชมุ ส่งเสรมิให้กรรมการใช้ดุลยพินิจ
ที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

  • สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบและตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  • ก�ากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งไปเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ 

  • ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

  (4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กล่ันกรองข้อมูลและน�า
เสนอแนวทางการพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน 
(หมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 43-52) รวมถึงจ�านวนครั้งของการประชุมจ�านวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้า
ร่วมประชุม และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในปีที่ผ่านมาในหน้า 122-125
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 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

  (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
   ด้วยการเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความส�าคัญต่อผู้มีทักษะ 

ประสบการณ์ท่ีมีความจ�าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาจากท�าเนียบกรรมการของสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดท�าข้อมูลดังกล่าว หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ 
พิจารณาเห็นสมควร

   นอกจากน้ันการคัดเลือกกรรมการอิสระ ต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
   พระราชบญัญัติบรษิทั มหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคับ 

และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วย
  (2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชือ่บคุคลท่ีมคุีณสมบติั ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์

และตามคุณสมบติัท่ีบรษิทัฯ ก�าหนด เพ่ือเข้ารบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบรษิทัฯ โดยจะประกาศเชญิชวนในเว็ปไซต์
   ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วันท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 พร้อมท้ังประกาศข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรพัย์ฯ
   เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�าหนดสัดส่วนของการถือหุ้นข้ันต�่า

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้ง
เป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

  (3) การพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่
เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

  (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ก่อนท่ีจะมกีรรมการครบวาระเป็นประจ�าทุกปี หากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอชือ่กรรมการ
รายเดิมเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะต้องน�าผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวมาพิจารณาด้วย

  (5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน�าเสนอรายชือ่เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ รวมถึงดูแลให้การเลือกและ
แต่งต้ังกรรมการเป็นไปตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งต่อไป

  (6) ไม่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2561
 3.4 การพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

  (1) ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ีขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
รับจากกรรมการแต่ละคน 

  (2)  คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และ
เสนอขออนุมติัจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทุกปี  โดยอาจก�าหนดเป็นจ�านวนท่ีแน่นอน หรอืวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก�าหนด
ไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ ซึ่งพิจารณาบนหลักเกณฑ์ของความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 
ขนาดกิจการท่ีใกล้เคียงกัน และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันน้ี ยัง
พิจารณาถึงหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีได้รับเพ่ิมข้ึน ส�าหรับกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับต�าแหน่งในคณะกรรมการชุด
ย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร เป็นต้น 
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  (3) ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการในอันท่ีจะได้รับค่า
ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท

  (4) ค่าตอบแทนกรรมการต้องไม่ขดัหรอืแย้งกับการด�ารงคุณสมบติัของกรรมการอสิระตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

 3.5 การก�ากับให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

  (1) คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดจ�านวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่เกิน 5 บริษัท
จดทะเบียน โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพการท�างานด้านก�ากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้มั่นใจว่า
กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ ในปี 2561 กรรมการแต่ละคนด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนี้ 

   (รายละเอียดแสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร เลขานุการบริษัทของแบบ 56-1)

  (2) กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิด
   ในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจ�ากัด หรือบริษัทมหาชนจ�ากัดอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพ

อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมี
มติแต่งตั้ง 

  (3) คณะกรรมการบรษิทั ไม่มนีโยบายส่งผูบ้รหิารเข้าไปเป็นกรรมการในบรษิทัอืน่นอกกลุม่บรษิทั ในกรณีท่ีผู้บรหิารของ 
บรษิัทฯ จะเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิัทอืน่ ต้องได้รบัอนมุัตจิากคณะกรรมการบรหิารก่อน ยกเว้น การด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลท่ีไม่แสวงหาก�าไร ท้ังน้ี การด�ารงต�าแหน่งต้องไม่ขดักับบทบญัญัติของกฎหมาย 
ข้อบังคับ ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช้ต�าแหน่งงานในบริษัทฯ ไปอ้างอิง เพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจภายนอก

 3.6 การก�าหนดกรอบและกลไกในการก�ากับดแูลนโยบายและการด�าเนินงานของบรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ท่ีบรษัิท
ไปลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ

  (1) ก�าหนดนโยบายในการก�ากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยก�าหนดขอบข่ายหน้าที่ของบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัท 
   ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย บริษัทร่วมที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท�ารายงานต่างๆ เป็นไป

อย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  (2) การเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงานการท�ารายการกับบคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรอืจ�าหน่าย 

ไปซึ่งทรัพย์สิน การท�ารายการอื่นที่ส�าคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นต้น 

จ�านวน
กรรมการ

รวม 11 ท่าน

เป็นกรรมการ
ใน HARN

จ�านวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่
กรรมการด�ารงต�าแหน่ง

1 บริษัท

4 ท่าน  

7 ท่าน 

3 บริษัท2 บริษัท

-

--

-

-
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  (3) หากเป็นการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส�าคัญ กล่าวคือ มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ
   20 ถึงร้อยละ 50 และจ�านวนเงินลงทุนมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ ในกรณีท่ีจ�าเป็น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการ
   จดัท�า Shareholders� agreement หรอืข้อตกลงอืน่ เพ่ือให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกับอ�านาจในการบรหิารจดัการและ

การมส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจในเรือ่งส�าคัญ การติดตามผลการด�าเนินงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมลูในการจดัท�างบ
การเงนิของบรษิทัได้ตามมาตรฐานและก�าหนดเวลา ปัจจบุนั HARN อยู่ระหว่างการจดัต้ังบรษิทัย่อยเพ่ือรองรบัการ
ขยายตลาดไปยังประเทศในภูมภิาคเอเชยี AEC และเพ่ิมประสทิธิภาพในการบรกิารลกูค้าปัจจบุนัท่ีต้ังฐานการผลิต
ในเมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม

 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชดุย่อยมกีารประเมนิผลการปฏบิติังานด้วยตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจ�า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยก�าหนดให้มี

  • การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ
  • ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล
  เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข บริษัทฯ จะน�าผลการประเมินของ
  คณะกรรมการไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการอีกทางหนึ่งด้วย
  ปัจจุบัน คณะกรรมการยังไม่มีท่ีปรึกษาภายนอก มาช่วยในการก�าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
  ในปี 2561 ผลการประเมินในภาพรวมเป็นดังนี้  

กระบวนการประเมินตนเอง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติและ
ทบทวนประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่หน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด

กรรมการ เป็นผู้ประเมินตนเอง รายคณะ /
รายบุคคล เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็นอิสระ
โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้และ
ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร

เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปและวิเคราะห์
ผลการประเมินประสิทธิภาพ การด�าเนิน
งานของคณะกรรมการบริษัท และรายงาน
ผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะ
กรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทด�าผลวิเคราะห์และความ
เห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท
ไปจัดท�าแผนเพื่อด�าเนินการปรับปรุง
หรือพัฒนากรรมการรายบุคคล

1

2 3

4
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หัวข้อที่ประเมิน / เกณฑ์การประเมิน

สรุปผลรวม

คณะกรรมการ
บริษัท

รายคณะ รายบุคคล

85.1% 85.6%
ดี ดี

 3.8 คณะกรรมการแต่ละคน มีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส�าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการอย่างสม�่าเสมอ

  (1) ทุกครัง้ท่ีมกีารแต่งต้ังกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการใหม่ อาทิ 

  • ประวัติบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ
  • โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ก�าหนด
  • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทฯ
  • ขอบข่ายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
  • ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการบริษัท
  • การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
  • การก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ
   รวมถึงการจัดแนะน�าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจัดให้มีการพบปะหารือกับ

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้แก่กรรมการใหม่  
   ในปี 2561 บรษิทัฯ ไม่มกีารสรรหากรรมการใหม่ แต่เพ่ือให้กรรมการได้รบัทราบข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นปัจจบุนั บรษิทัฯ 

ได้ทบทวนกฎบัตรบริษัท รวมถึงนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการ คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ที่กรรมการควรทราบเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่

  (2) คณะกรรมการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจ รวมท้ังได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันจากฝ่ายจัดการอย่างสม�่าเสมอผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม 
เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ การประชุมกรรมการ เป็นต้น

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ / รายบุคคล ปี 2561

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารสูงสุดควรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการสร้างองค์กรนวัตกรรมเพื่อน�าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในธุรกิจของหาญ
 เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา �คน� เป็นส่วนใหญ่

การวัดผล 90% ขึ้นไป ดีมาก, 80-89% ดี, 70-79% ค่อนข้างดี, 60-69% พอใช้, ต�่ากว่า 60% ลงไป ควรปรับปรุง

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ  
คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

 83.3% 85.2% 84.7% 83.3% 68.8% 81.3% 77.7% 83.0%

 88.6% 87.5% 91.7% 87.5% 78.5% 80.2% 80.1% 78.1%

 83.5% 84.1% 90.5% 85.0% 81.7% 85.0% 76.8% 75.7%

รายคณะ รายบุคคล

89.0% 85.3%
ดี ดี

รายคณะ รายบุคคล

76.3% 82.2%
ค่อนข้างดี ดี

รายคณะ รายบุคคล

78.2% 79.0%
ค่อนข้างดี ค่อนข้างดี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่ส�าคัญ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภาย
ในการจัดการความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ก�าหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร 
ความเพียงพอของข้อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ ความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ
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  (3) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในระบบ
การก�ากับดูแลกิจการของบรษิทัแก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มกีารปรบัปรงุการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง

   ในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้



69บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

 3.9 คณะกรรมการจะดแูลให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จ�าเป็น และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน
การด�าเนินงานของคณะกรรมการ

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  (1) คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ก�าหนดตารางประชุมประจ�าปีล่วงหน้าในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้  โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และอาจมีการ
ประชมุอกี 1 ครัง้ ในหนึง่เดือนก่อนวันประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ�าปี รวมท้ังอาจมปีระชมุวาระพิเศษเพ่ิมตามความ
จ�าเป็น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร ซึง่ท�าหน้าท่ีตัดสนิใจตามอ�านาจหน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยทุกครัง้
ท่ีมีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะน�าเรื่องท่ีผ่านการพิจารณามาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ เพื่อให้สามารถก�ากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ ในปี 2561 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรรมการ
แต่ละท่าน เปิดเผยไว้ในหัวข้อ �การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท� หน้า 51-52

  (2)  ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบและร่วมกันพิจารณาเลือกเรือ่ง
ท่ีจะบรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุ โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรือ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั
เข้าสู่วาระการประชมุอย่างอสิระได้ด้วย และถือเป็นความรบัผิดชอบของกรรมการทุกคนท่ีจะเข้าร่วมประชมุไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมดท่ีได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ในปี 2561 กรรมการ
บริษัทเข้าประชุมโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94

  (3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่
ในกรณีจ�าเป็นรบีด่วนเพ่ือรกัษาสิทธิหรอืประโยชน์ของบรษิทัจะแจ้งการนัดประชมุโดยวิธีอืน่และก�าหนดวันประชมุ
ให้เร็วกว่านั้นก็ได้

   ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้เลขานุการบรษิทัได้เข้าร่วมการประชมุด้วย โดยเป็นผูบ้นัทึกรายงานการ
ประชมุ และจดัส่งให้ประธานกรรมการบรษิทัพิจารณาลงลายมอืชือ่รบัรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ท่ีประชมุรบัรอง
ในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ ที่ชั้น 4 ของส�านักงานใหญ่ 
ถ.พระราม 9 เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 

  (4) ประธานกรรมการบรษิทัท�าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ มหีน้าทีดู่แลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ ซึง่
กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอสิระในประเด็นทีส่�าคัญโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 

   ในการประชุมจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
   ท้ังน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง

เสยีง โดยกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสยีจะไม่เข้าร่วมประชมุและ / หรอืไม่ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งน้ัน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน  ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

   กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส�าคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายจัดการของบริษัทต้องด�าเนินการตอบข้อสงสัยดัง
กล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้
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   ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นด้วยกับมตท่ีิประชมุ กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบรษิทั บนัทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงาน
การประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

  (5) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามความ
จ�าเป็นและเห็นสมควร และน�าเสนอสารสนเทศ รายละเอียดข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมในฐานะผู้ท่ีเก่ียวข้อง

   อีกท้ังจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพ่ือประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพ่ือให้คณะกรรมการมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงและส�าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต

  (6) คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ�าเป็นเพ่ิมเติมได้จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เลขานุการบริษัท หรือ
ผู้บริหารอื่นท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก�าหนด และในกรณีท่ีจ�าเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

  (7) คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่
เป็นผู้บรหิารหรอืฝ่ายบรหิารของบรษิทัเข้าร่วมการประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสให้อภปิรายปัญหาต่างๆ ท้ังท่ีเก่ียวกับธุรกิจ
ของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม รวมทั้งรายงาน
ผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบด้วย ในการประชุมให้ประธานกรรมการ
เป็นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ให้ท่ีประชุมคัดเลือกกรรมการ
หน่ึงท่าน เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทน และให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุมของ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

  (1) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังเลขานุการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทท่ีเหมาะ
สม มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบติัหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 
รวมท้ังประสานงานให้มกีารปฏบิติัตามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษัทในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 55 และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.harn.co.th

  (2) คณะกรรมการบรษิทัได้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เลขานุการบรษิทัได้รบัการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง
ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท 

หมวดที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
 4.1 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ให้มี

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

  (1) บริษัทฯ คัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ ในต�าแหน่งประธาน
   เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
  (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบเป็นประจ�าถึงแผนการพัฒนา

และสืบทอดงาน เพ่ือเตรียมพร้อมบุคคลท่ีมีศักยภาพให้สามารถสืบทอดต�าแหน่งงานในกรณีท่ีประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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  (3) คณะกรรมการไม่มนีโยบายส่งผูบ้รหิารเข้าไปเป็นกรรมการในบรษิทัอืน่นอกกลุ่มบรษิทั ในกรณีท่ีผูบ้รหิารของบรษิทั
จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ ต้องได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการบรหิารก่อน ยกเว้นการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในองค์กรการกุศลท่ีไม่แสวงหาก�าไร ท้ังน้ี การด�ารงต�าแหน่งต้องไม่ขดักับบทบญัญัติของกฎหมาย ข้อบงัคับ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ต�าแหน่งงานในบริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

 4.2 การก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

  (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และเกณฑ์การประเมินผลท่ี
เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายไว้ ดังนี้

   ค่าตอบแทนตามหน้าท่ีรบัผิดชอบตามต�าแหน่งงาน ได้แก่ เงนิเดือน ผลประโยชน์ตามต�าแหน่งงาน เช่น ค่ารถประจ�า
ต�าแหน่ง  ส่วนผลตอบแทนเพ่ือสร้างความมัน่คงในอนาคตระยะยาว ได้แก่ กองทุนส�ารองเล้ียงชพี ค่าตอบแทนท่ีเป็น
หุ้นโครงการ EJIP รวมถึงแผนการประกันสุขภาพ ผู้บรหิารท่ีได้รบัมอบหมายหน้าท่ีและความรบัผิดชอบเพ่ิมขึน้จะได้
รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

   ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ เงินโบนัส  โดยวัดจากดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ (KPI) ที่ได้ก�าหนดไว้ประจ�าปี 
จากผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว

  (2) กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารท้ังหมด เป็นผู้ประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการ
พิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการทราบ

  (3) ผลการประเมินจะน�าไปใช้ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการ 
   โดยจะเปรียบเทียบค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กับค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน ซึ่ง
   ค่าตอบแทนท่ีบริษัทจ่ายน้ันต้องอัตราท่ีแข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพ่ือดูแลรักษาผู้บริหารท่ีมีคุณภาพ ท้ังยัง

ต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับอีกทางหนึ่งด้วย
 4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผูถ้อืหุ้น ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรหิารและการด�าเนิน

งานของกิจการ

  (1) คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลต่ออ�านาจในการควบคุมการบริหารจัดการ
กจิการ  โดยอาศัยโครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่านจากจ�านวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน 
เป็นการถ่วงดุลอ�านาจที่ดี  รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีนโยบายก�ากับดูแลกิจการ 
และนโยบายอื่นๆ ก�ากับอย่างเคร่งครัด

  (2) คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นตาม (1) เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดต�าแหน่ง

  (3) คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
 4.4 คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ�านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ

แรงจูงใจที่เหมาะสม
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  (1) บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกระดับมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย เพ่ือรักษาพนักงานท่ีมีความ
สามารถของบริษัทไว้ พนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนอบรมแต่ละปี ท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรท่ีบริษัทฯ ก�าหนดในแต่ละปี รวมถึงได้รับค่า
ตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นธรรม โดยบรษิทัฯ ได้ทบทวนค่าตอบแทนของบรษิทักับตลาดแรงงานท่ัวไปในระดับเดียวกัน 
เป็นประจ�าทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการทราบ  ในปี 2561 ค่าตอบแทนของบรษิทัเทียบกับผลส�ารวจค่าจ้างปี 
2560/2561 ทีบ่ริษทัเลือกใช ้พบว่าค่าตอบแทนเฉลีย่ของบริษัทสงูกว่าประมาณร้อยละ 14 และพบว่ากลุม่พนกังาน
ขายและบรกิาร รวมถึงช่างเทคนิค มผีลตอบแทนสงูกว่าผลส�ารวจเป็นอนัดับต้นๆ พนักงานทุกคนจะได้รบัการปฏิบติั
อย่างเป็นธรรม พนักงานทุกคนสามารถขอค�าปรึกษา แนะน�า จากผู้บริหารระดับสูง ได้ทุกระดับ ซึ่งเปิดกว้างรับฟัง
ความคิดเห็น และสนับสนุนให้กล้าคิด กล้าพูด  

  (2) เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน บริษัทฯ จัดสวัสดิการท้ังระยะสั้นและระยะยาว และดูแลให้มี
สวัสดิการท่ีเทียบเคียงได้กับบรษิทัฯ อืน่ในตลาดแรงงานท่ีมขีนาดใกล้เคียงกัน  สนับสนุนให้พนักงานมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในการบริหารจัดการเงิน โดยส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตร  Train the Trainers: Happy Money, Happy 
Retirement ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เพื่อศึกษารูปแบบ น�ามา
พัฒนาต่อยอดในบริษัท 

การจ่ายรางวัลและสวัสดิการของบริษัท

รางวัลขับรถประจ�าปี
รางวัลใช้รถประหยัด
รางวัลดีเด่นด้านเวลาท�างาน
รางวัลพนักงานดีเด่นด้านต่างๆ
รางวัลอายุงาน
รางวัลเพื่อนแนะน�าเพื่อน

แผนประกันชีวิตและสุขภาพ
ประกันอุบัติเหตุ
การตรวจร่างกายประจ�าปี
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
ทุนการศึกษา
เครื่องแบบพนักงาน
เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ ครอบครัว

เงินเดือน
จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เงินโบนัสตามผลงาน
ตอบแทนความส�าเร็จผลงานตามดัชนีชี้วัดความส�าเร็จที่ได้รับมอบหมายแต่ละปี

ผลประโยชน์อื่นตามต�าแหน่ง
จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

Incentive ตามผลงาน
จูงใจให้เกิดผลงาน เพื่อสร้างความเติบโตของบริษัท

ค่าตอบแทนที่เป็นหุ้น (EJIP)
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรในระยะยาว

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท

CEO / MD







_























ผู้บริหาร พนักงาน
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หมวดที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
 5.1 ให้ความส�าคญัและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคณุประโยชน์

ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  (1) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น �ผู้น�าในการให้บริการโซลูชั่นอย่างยั่งยืนของงานวิศวกรรมระบบ� บริษัทฯ ทุ่มเท
ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให้มกีารพัฒนาต่อยอดในกลุ่มสินค้าท่ีบรษิทัฯ จ�าหน่ายอย่างต่อเน่ือง สร้างความแตกต่าง

   และตอบสนองต่อลูกค้าและผู้ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีกลยุทธ์ท่ีเก่ียวกับเป้าหมายโดยส่งผู้บริหารระดับสูง พนักงานไป
อบรมดูงานต่างประเทศ และน�าความรู้ประสบการณ์มาต่อยอดพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า รวมถึงถ่ายทอด
ประสบการณ์และให้การอบรมแก่พนักงานอื่นๆ ในสายงาน และมุ่งมั่นในการสร้างความส�าเร็จร่วมกันระหว่าง
พนักงานและบริษัทฯ

  (2) จัดต้ังคณะกรรมการนวัตกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในบริษัทอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
น�าไปสู่การคิดค้น พัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความย่ังยืนทางธุรกิจ
ให้บริษัทอย่างยั่งยืน

  • การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Digital Transformation  
  • วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ 
  • การวิจัย 
  • การปรับปรุงกระบวนการท�างาน 
  • การร่วมมือกับคู่ค้า
 5.2 จัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ท่ีจะต้องสะท้อนอยู่ในแผนด�าเนินการ 

(operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ด�าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หลักและแผนกลยุทธ์ (strategic) ของกิจการ

  บริษัทให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแก่สังคม ส่ิงแวดล้อม ด้วยการเป็น
ผู้น�าการให้บริการ �โซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานวิศวกรรม� ในระบบงานที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่าย

  (1) ฝ่ายจัดการน�าแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กระจายเป้าหมายลงระดับฝ่ายและสายงาน
ตามความรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกเดือน 

• การศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนี
 และจีน ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ

• การศึกษาดูงาน �Tokyo Pack�  
 ประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับนวัตกรรม 
 ใหม่ ๆ
• ร่วมงาน �Domino Conference  
 2018�
• อบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้ากับผู้ขาย 
 ที่สหราชอาณาจักร

• ศึกษาดูงาน, เยี่ยมชมโรงงาน   
 ประเทศสหรัฐอเมริกา และเยอรมนี  
 เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ 
• อบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ประเทศ
 สิงคโปร์

วสันต์ นันทขว้าง
นันทวัธน์ จีราคม
สุกิจ ลิติกรณ์

ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
วิฑูรย์ ทามี
สัตยามนต์ มหานาม
พงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล 
กษิดิ์เดช ทรงศุภกิตติ์

วิรัฐ สุขชัย
รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์
ประชา พร้อมพรชัย
พัฒโนดม วิบูลย์พานิช
เชษฐา ลิ้มสกุล

เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้มีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อ
คู่ค้าส�าคัญๆ ในต่างประเทศ และเป็นการเรียนรู ้ การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ

ชื่อหลักสูตร / กิจกรรม รายชื่อผู้บริหาร / พนักงานที่เข้าร่วมวัตถุประสงค์
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�HARN� แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร ปี 2561-2563
ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค.

 5.3 ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�านึงถึง
ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักได้อย่างยั่งยืน

 5.4 จัดให้มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้ง
ดแูลให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่โอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด�าเนินงาน การบรหิาร
ความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

  (1) ฝ่าย ICT จดัท�านโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการ Digital Transformation 2018-2020 
ท้ังด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการใช้งานของบรษิทั และเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ท�างานภายในบริษัท ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ

  (2) คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเส่ียงขององค์กร ครอบคลุมถึงการจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย 

  (3) คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยฝ่าย ICT จะ
จัดท�าแผนการรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการทบทวนทุกปี

 Software Road map

 Hardware Road map

 1. ดูแลให้ระบบ ERP และโปรแกรมต่าง ๆ ทุกฝ่ายสามารถท�างานได้โดยไม่ติดปัญหา ส่งมอบงาน ทั้งภายในและภายนอกได้ท้นเวลา
 ในบริษัทใช้งานอย่างมีเสถียรภาพ
 2. ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม ลดกระบวนการท�างาน ลดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

 1. Hradware Good Performance จัดหา Notebook พนักงานขายทั้งหมด และปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนเครื่อง/อุปกรณ์
 เก่าตามอายุ เพื่อให้ทันสมัยต่อการใช้งาน
 2. Network & Internet stability บริหารจัดการ Network ภายในและ Link Internet ให้มีประสิทธิภาพความเร็ว
 เพียงพอต่อการใช้งานภาพรวมต่อทั้งองค์กร
 3. Security Safety Management ปริหารจัตการด้านความปลอตภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอก ให้มี  
 ประสิทธิภาพ ปลอดภัย เชื่อถือได้
 4. Software ลิขสิทธิ์ถูกต้อง บริหารจัดการด้านจัดซื้อ/จัดหา Software ถูกสิขสิทธิ์ในองค์กร
 5. Hybrid Cloud การบริหารจัดการ Server on cloud
 ต่อเนื่องจากปี 2017 ที่มีการติดตั้ง Private cloud ให้รองรับการ์ใช้งาน
 Application ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่แล้ว และมีแผนที่จะไปใช้ Backup on cloud ต่อไป
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หมวดที่ 6 ดแูลให้มรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม
 6.1 คณะกรรมการจะก�ากับดูแลให้ม่ันใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่จะ

ท�าให้บรรลวัุตถปุระสงค์อย่างมีประสทิธิผล และมีการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง

  การบริหารความเสี่ยง

  (1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผู้ทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) 
ให้ครอบคลุมท้ังองค์กร เพ่ือให้ผู้บริหารระดับต่างๆ พิจารณาจากการน�าวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องน�า
ไปพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบ ทั้งระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการ และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส และจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความ
เสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ในหมวดปัจจัยความเสี่ยง หน้า 28-31 

  (2) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ติดตามและประเมนิประสิทธิผลของการบรหิารความเส่ียง  และเฝ้าระวังถึงสญัญาณ
เตือนภัยความเสี่ยงล่วงหน้า รวมถึงรายการที่ผิดปกติทั้งหลาย เป็นประจ�าทุกไตรมาส ดังนี้

ทั้งหมดมีความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้จ�านวน 2 ความเสี่ยง แต่ได้มีการทบทวนแนวทางการแก้ไขและป้องกันแล้วเสร็จในปี 2561

ความเสี่ยงแยกตามประเภท
กลยุทธ์

3

กม./ระเบียบ

1

การเงิน

5

คอร์รับชั่น

11

ปฏิบัติการ

89

ปัจจัยภายนอก

6

  นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง 
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย

  (3) เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องท้ังในและต่างประเทศ
   จงึก�าหนดให้ความเสีย่งด้านการละเมดิกฎหมาย หรอืข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้อง เป็นความเส่ียงประเภทหน่ึงท่ีแต่ละฝ่ายท่ี

รับผิดชอบต้องทบทวนเป็นประจ�าทุกเดือน และก�าหนดให้มีดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ KPI-COR 07 Law Compliance 
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  (4) ในการบรหิารความเสีย่งดังกล่าวข้างต้น  บรษิทัจะน�าผลประเมนิระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง
ของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม (ถ้าม)ี มาพิจารณาด้วย ปัจจบุนั บรษิทัฯ ยังไม่มบีรษิทัย่อย บรษิทัร่วม การพิจารณาความ
เสี่ยงในปี 2561  จึงพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรงเท่านั้น  

  การควบคุมภายใน

  คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�าคัญท่ีจะสร้างความมั่นใจ ต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลด
ความเสีย่งทางธุรกิจ ช่วยให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยมกีารจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมและ
บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วย
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ให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
และช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดภาระหน้าที่ อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน
และผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผล ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

  (1) คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความ
มีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดท�าและทบทวนระบบการควบคุม ทั้ง
ด้านการด�าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก�ากับดูแลการปฏิบัติ
งาน  ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ  

  (2) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ โดยให้ บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ท�าหน้าที่ตรวจ
สอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมี
ความเป็นอสิระ สามารถท�าหน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเตม็ที ่ผูต้รวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้
สามารถด�าเนินไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยจะมกีารประเมนิความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวน
ระบบที่ส�าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

 6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

  (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอสิระท่ีมคุีณสมบติัครบถ้วนตามท่ี ก.ล.ต. และ ตลท. ก�าหนด จ�านวน 
3 ท่าน โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
ดังนี้

   โดยมี ดร.ถกล นันธิราภากร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงนิ โดยจบการศึกษาระดับปรญิญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics, University 
of Arkansas, U.S.A. และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547 แล้ว

  (2)  คณะกรรมการได้ก�าหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบตัร (Charter) ซึง่ในปี 2561 ได้รบัการทบทวน 
1 ครั้ง รายละเอียดแสดงไว้ในหมวด โครงสร้างการจัดการ หน้า 43-45

ดร.ภกล นันธิราภากร

ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส นางสาววรนุช สุไพบูรย์พิพัฒน์

(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

(กรรมการตรวจสอบ) (กรรมการตรวจสอบ)
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 6.3 ติดตาม ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ
  คณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรพัย์สนิ ข้อมูลและโอกาสของ

บริษัท ทั้งนี้ตลอดจนการท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

  ความขัดแย้งของผลประโยชน์

  (1) คณะกรรมการจะก�ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก�าหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 
(availability) รวมท้ังการจดัการข้อมลูท่ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหลักทรพัย์ (market sensitive information) นอกจาก
นี้ คณะกรรมการดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

  (2) บรษิทัฯ ได้ยึดหลักการในการปฏบิติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้ก�าหนดแนวทางการจดัการ เรือ่งการมส่ีวน
ได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น จะต้องรายงานให้บริษัทฯ 
ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

  (3) บรษิทัฯ ได้ก�าหนดแนวทางเพ่ือมใิห้กรรมการหรอืผู้บรหิารท่ีมส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอืมส่ีวนเก่ียวข้อง เข้าร่วมกระบวนการ
ตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วน
ได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

  (4) บริษัทฯ ก�าหนดให้ กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกทุกคน ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
เป็นประจ�าภายในเดือนมกราคมของทุกปี

  (5) คณะกรรมการตรวจสอบ จะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความ
   ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ได้มกีารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมท้ังบรษิทัฯ ได้ปฏิบติัตามหลักเกณฑ์

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
เคร่งครัด ในเรื่องการก�าหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนท�า
รายการกับบุคคลภายนอก

  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

  (1) บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย โดย
บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค�าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งก�าหนด
ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะต้องไม่ท�าการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยใช้ความลบั และ/หรอื ข้อมลู
ภายใน และ/หรือ เข้าท�านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้
รบัข้อมลูภายในของบรษิทัฯ ต้องไม่ใช้ข้อมลูดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบคุคลท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลู
ภายในท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย
โดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันท�าการ โดยเลขานุการบริษัท
เป็นผู้จัดท�าตารางการห้ามซื้อขายหุ้น และส่งให้กรรมการและผู้บริหาร เป็นประจ�าทุกปี
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  (2) บริษัทฯ ได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือน�าไป
เปิดเผย จนอาจท�าให้บรษิทัฯ ได้รบัความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา 
การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก 
หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

  (3) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าท่ีรายงานการ ถือครองหลักทรัพย์
ที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน
บริษัทฯ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส

 6.4 จดัท�านโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั ท่ีชดัเจนและสือ่สารในทุกระดบัขององค์กร
รวมถึงคนนอก เพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติได้จริง

  (1) คณะกรรมการบริษัท อนุมัติใช้ �คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น� (S-QMO-025) วันท่ี 10 พฤษภาคม 
2561 ซึง่เป็นเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015  และฝ่ายบรหิารระบบคุณภาพจะตรวจสอบตามขัน้ตอนการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชัน่  รวมถงึมีการสือ่สารแก่คณะกรรมการบรษิทั 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ�านาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทาง
ธุรกิจ (ถ้าม)ี บคุคลภายนอกอืน่ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ คู่ค้าท้ังในและต่างประเทศ ลกูค้า  ผ่านการส่ือสารทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ติดประกาศทั้งบอร์ด, Intranet, Digital Signet TV, Email, การอบรมพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรม
และค่านิยมหนึ่งในบริษัท ในปี 2561



79บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

  ค�านิยาม

  นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ�านาจควบคุม รวมถึงตัวแทน
ทางธุรกิจ (ถ้ามี) จะไม่กระท�า หรือเข้าไปมีส่วนร่วม หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง
และทางอ้อม ต่อตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่
เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน คู่ค้า ที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย  

  (1) บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ และบทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และ
ทบทวนการปฏิบัติตาม �คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น� น้ีอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ส�าคัญ มีดังนี้ 
  1. การช่วยเหลือทางการเมือง
  2. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
  3. การให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
  4. การเลี้ยงรับรอง
  5. ค่าสินบนและค่าอ�านวยความสะดวก
  6. สิ่งของหรือค่าตอบแทนจากการส่งเสริมการขาย ส่วนลดทางการค้า ค่านายหน้าบุคคลภายนอก
  7. การจัดซื้อจัดจ้าง
  8. การค้าและการลงทุน
  9. การจัดท�ารายงานทางการเงิน
  10. การรับเงินจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด
  11.  การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นใด
  12. การกู้ การให้กู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน
  13. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  14. รายการที่เกี่ยวข้องกัน
  15. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
  16. การบริหารทรัพยากรบุคคล
  17. การสื่อสารนโยบายภายในองค์กร และบุคคลภายนอก

1

2

3

การยักยอกทรัพย์
(Asset Misappropriation)

การตกแต่งบัญชี
(Falsifying Financial
Statements)

การคอร์รัปชั่น
(Corruption)

คือ การลักทรัพย์ ฉ้อโกง เบียดบัง หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของบริษัท การปิดบังอ�าพรางหลักฐาน
ตลอดจนการใช้ข้อมลูหรอือ�านาจทีไ่ด้รบัจากการปฏิบติัหน้าทีก่ารงานของบรษิทั ไปกระท�าการใดๆ โดยมชิอบ
ทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน และหรือผู้เกี่ยวข้อง

คือ การละเว้นในการให้ข้อมูล หรือเจตนาให้ข้อมูลเท็จในการรายงานสถานะการเงินของบริษัท

คือ การกระท�าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการน�าเสนอ การให้ค�ามั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือการรับ
เงินสด หรือสิ่งของแทนเงินสด หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบ กับเจ้า
หน้าท่ีของรฐั หรอืบคุคลอืน่ใด ทัง้ในภาครฐัและเอกชน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ต่อบริษัท 
ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีต
ทางการค้าให้กระท�าได้
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  (2) คณะกรรมการบริษัทจะสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นประจ�าทุกปี  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพการด�าเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายดังกล่าว และแจกจ่าย ประกาศใช้ในบริษัทฯ 

 การด�าเนินงาน ปี 2561  

 • ส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แก่พนักงานทุกคน คิดเป็น 100% ผ่านระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ Intranet ติดบอร์ดบริษัท และจอ Digital Signet 

 • จัดอบรม �HARN Anti-Corruption� แก่พนักงาน และพนักงานใหม่ รวม 84 คน และทุกคนต้องผ่านการทดสอบความรู้
เกี่ยวกับ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  เพื่อเป็นการยืนยันความมุ่งมั่น  โดยในปี 2562 บริษัทฯ มี
แผนจะทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในหลักการก�ากับดูแลกิจการ มาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผ่านระบบ E-Learning ให้พนักงานเข้าไปทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และท�า
แบบประเมิน โดยมีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนผ่านการประเมิน 100%

 • จดัให้มกีารประเมนิความเส่ียงจากการทุจรติคอร์รปัชัน่ ครอบคลมุทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และรายงานผลการควบคุมความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส 

 • ได้รบัการประเมนิความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ จาก บรษิทั สอบ
บัญชีธรรมนิติ จ�ากัด ตรวจสอบรายงานระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2561

 • รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน  2561
 • เข้ารับประกาศรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

  ก�ากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

  บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจ
สอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมท้ังการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้
รบัผลกระทบหรอืมคีวามเส่ียงท่ีจะได้รบัผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯหรอืการปฏบิติัหน้าท่ีของ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การท�าผิดกฎหมาย รวมทั้งการกระท�าใดๆ ที่
อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น

  (1) ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
  • การกระท�าใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการก�ากับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ 

รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 
  • การกระท�าใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

เพื่อตนเองและหรือผู้อื่น เช่น การทุจริตคอร์รัปชั่น การยักยอกทรัพย์ การฉ้อโกง เป็นต้น 



81บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

  • การกระท�าใดๆ ท่ีท�าให้พนักงานได้รบัความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบติังาน หรอืพบเห็นระบบการควบคุมภายใน
ท่ีบกพร่องของบริษัทฯ จนท�าให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือท�าให้บริษัทฯ เสียผล
ประโยชน์

  (2) บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส
   พนักงาน ผู้ท่ีมส่ีวนเก่ียวข้อง ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย บคุคลท่ัวไป ท่ีพบเห็น ทราบเบาะแส หรอืมส่ีวนได้รบัผลกระทบจาก

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน จากการกระท�าใดๆ ที่เข้า
ข่ายขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ตามข้อ (1) ข้างต้น 

  (3) การขอค�าแนะน�า
   พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีข้อสงสัยหรือต้องการค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น สามารถปรึกษากับ �ผู้อ�านวยการสายงานก�ากับดูแลกิจการ� ดังนี้
    โทรศัพท์ 02-2030868 ต่อ 415
     ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์  สายงานก�ากับดูแลกิจการ
     19/20-22 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
     ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ varinkan.t@harn.co.th
  (4) ช่องทางการร้องเรียน
   ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารให้ชัดเจนว่าเป็น �เอกสารลับ� ถึงประธาน

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้
  • จดหมาย เรียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ
     บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
     เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9  
     แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • อีเมล์      chairac@harn.co.th
  • ทางเว็บไซต์  www.harn.co.th
  วิธีการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสทางเว็บไซต์

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ เป็น
ผู้รับเรื่องโดยตรง โดยผู้แจ้งเบาะแสไม่จ�าเป็นต้องระบุ
ชื่อตนเองหากมีความประสงค์จะไม่เปิดเผย ท้ังน้ีบริษัทฯ 
สนับสนุนให้ผู้แจ้งเรือ่งร้องเรยีนและเบาะแสเปิดเผยตัวตน
ให้ผู้มีหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสทราบ ตลอดจน
ให้ข้อมูลหลักฐานท่ีชัดเจนอย่างเพียงพอท่ีจะด�าเนินการ
ต่อไป 

chairac@harn.co.th
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  จรรยาบรรณธุรกิจ

  คณะกรรมการบรษิทั  ยึดมัน่การด�าเนินธุรกิจท่ีถูกต้องและเป็นธรรม โดยมนีโยบายท่ีจะก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code 
of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้น�ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะ
ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ค�านึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการ
อบรม และการสือ่สารภายในองค์กรในรปูแบบต่างๆ โดยท่ีจรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทาง
ปฏิบัติงาน  ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน  และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัทฯ 
ได้มกีารประกาศและแจ้งให้ทุกคนรบัทราบและยึดปฏิบติัอย่างเคร่งครดั รวมถึงให้มกีารปฏิบติัตามแนวทางดังกล่าว ท้ังน้ี 
คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การสืบสวน ลงโทษ และการรายงานผล

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย

การรายงานผล

ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

ลงทะเบียน

ผู้รับเรื่อง

การลงโทษ

ทางวินัย ทางกฏหมาย

• ส่งจดหมายทางไปรษณีย์
• อีเมล์
• เว็บไซต์บริษัท

• พิจารณามอบหมายผู้ที่เหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาข้อเท็จจริง ตามชั้นความลับหรือตามอ�านาจหน้าที่
• ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด�าเนินการหาข้อเท็จจริงด้วยการรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งสอบสวนผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืออาจขอให้หน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการสรุปผล โดยด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ยกเว้นมีความ
ซับซ้อนต้องหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติมให้ด�าเนินการภายใน 60 วัน

• สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมบทลงโทษ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาลงโทษ

ปิดเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลตอบกลับต่อผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
สรุปแนวทางการแก้ไขหรือป้องกัน (ถ้ามี)

จัดท�ารายงานสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

เลิกจ้าง
ไล่ออก

ตักเตือน
ปรับ
จ�าคุก
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  คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนและอนุมัติใช้จรรยาบรรณธุรกิจ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 
10 พฤษภาคม 2561 โดยเพิ่มจรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  หลักปฏิบัติและติดตามให้มีการปฏิบัติ

  บริษัทฯ ก�าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ และ
ปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ 

  โดยบรษิทัฯ จะส่งเสรมิพัฒนาให้ความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งน้ีแก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยัง
ก�าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องส�าคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับ
บัญชา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรณธุรกิจ ของบริษัทฯ 
อย่างเคร่งครัด

  บริษัทฯ จะไม่ด�าเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ โดย
  1. หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระท�าผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติต่างๆ ตามท่ีก�าหนดไว้จะได้รับโทษ
   ทางวินัย 
  2. หากมีการกระท�าที่เชื่อได้ว่าท�าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะพิจารณาส่ง

เรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐด�าเนินการต่อไป
  3. หากพนักงานของบริษัทฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ / 

จรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้ก�าหนดไว้ ให้ตั้งค�าถามเกี่ยวกับการกระท�านั้นกับตนเองดังต่อไปนี้
•   การกระท�านั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
•   การกระท�านั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงหรือไม่
•   การกระท�านั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่
•   การกระท�านั้นเป็นที่ยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่

  หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น อาจปรึกษากรณีดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความ
รอบคอบต่อการด�าเนินการในขั้นตอนต่อไป

  ทั้งนี้ หากพนักงานหรือบุคคลทั่วไปพบการกระท�าผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 
ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของ 
บริษัทฯ ดังต่อไปนี้

  • จดหมาย เรียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ
     บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
     เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9  
     แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • อีเมล์      chairac@harn.co.th
  • ทางเว็บไซต์ www.harn.co.th
  โดยบรษิทัฯ จะด�าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชือ่ผู้แจ้งเบาะแสเพือ่คุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้แจ้งข้อร้อง

เรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว
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หมวดที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
 7.1 ดูแล ให้ระบบการจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา 

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

  การจัดท�ารายงานทางการเงิน

  คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้รบัผิดชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และสารสนเทศทางการเงนิท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี
  งบการเงินดังกล่าวจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชท่ีีเหมาะสม

และถือปฏบิติัอย่างสม�า่เสมอ รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงนิ ซึง่ในการน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูส�าคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

  การเปิดเผยข้อมูล

  คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน
และน่าเชื่อถือ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทาง
และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดท�า
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

  (1) บรษิทัฯ เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบรษิทัฯ ต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่การเผยแพร่
ข้อมลูต่างๆ ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ รวมถึงมกีารจดัท�าแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

  (2) บริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ให้มีความ
   ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ท�าให้ส�าคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของ ผู้ลงทุน ทั้งการ
   รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ัวไป ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ท่ีส�าคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคา
   หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ  
  (3) การเปิดเผยข้อมูลรายงานข้อมูลทางการเงิน จะพิจารณาความครบถ้วนของปัจจัยอย่างน้อย ดังนี้
  • ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
  • ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน และ

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
  • ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
  • ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
  (4) บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 

และนโยบายเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล้อมและสงัคมโดยสรปุ และผลการปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าว รวมท้ังกรณีท่ี
ไม่สามารถปฏบิติัตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้าม)ี ในรายงานประจ�าปี และบนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ

  (5) บริษัทฯ จัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) 
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายได้หรือก�าไรสุทธิเกิน 20% จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน  เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน และผล
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
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  (6) บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 
 • ค่าสอบบัญชีประจ�าปี และรายไตรมาส 1,260,000 1,200,000
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2560ปี 2561

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

  (7) บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุม
และจ�านวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการท�าหน้าท่ี รวมถึงการฝึก
อบรม และพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

  (8) บรษิทัฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บรหิารระดับสูงของบรษิทัฯ ท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงจ�านวนเงินค่าตอบแทนที่
กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ามี) ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

  (9) ในกรณีท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลรายการใดเก่ียวข้องกับกรรมการรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ กรรมการรายน้ันควร
ดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย

 7.2 ติดตามดูแลความความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้

  (1) คณะกรรมการจะก�ากับให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถ
ในการช�าระหน้ี ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับฐานะการเงินและแนวโน้มปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ 
โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว 
หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้

  (2) ในการอนุมัติการท�ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาจน
มีความมั่นใจได้ว่า การท�ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการด�าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการ
เงิน หรือความสามารถในการช�าระหนี้

 7.3 จะด�าเนินการจนม่ันใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรอืมีกลไกอ่ืนทีจ่ะสามารถแก้ไขปัญหาทางการ
เงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  (1) หากกิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช�าระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิดดูแล
ให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

  (2) คณะกรรมการบรษิทัฯ จะก�าหนดสัญญาณบ่งชีปั้ญหาทางการเงนิ อาทิ ภาวะขาดทุนต่อเน่ือง กระแสเงนิสดต�า่ ฯลฯ 
ให้ฝ่ายจัดการ ติดตามข้อมูล และรายงานข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ

  (3) คณะกรรมการจะดูแลให้มกีารก�าหนดแผนการแก้ไขปัญหาหากบรษิทัฯ มปัีญหาทางการเงนิ โดยค�านึงถงึความเป็น
ธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย ซึง่รวมถึงเจ้าหน้ี ท้ังจะติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล โดยให้ฝ่ายจดัการรายงาน
สถานะอย่างสม�่าเสมอ

เรียกเก็บตามที่
เกิดขึ้นจริงของ

ค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บตามที่
เกิดขึ้นจริงของ

ค่าใช้จ่าย



86 รายงานประจําป 2561

 7.4 จัดท�ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

  บรษิทัฯ ยังไม่ได้จดัท�ารายงานความย่ังยืนแยกเล่ม  แต่ได้ เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรมและเคารพ
สิทธมินุษยชน  รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในรายงานประจ�าปี โดยพจิารณาตามความส�าคัญทีม่ี
ผลต่อธุรกิจหลกัของ HARN โดยค�านึงถึงกรอบการรายงานท่ีได้รบัการยอมรบั และจะเปิดเผยกรอบการด�าเนินงานและ
ผลการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้มอบหมาย กระจายลงในฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามงาน
เป็นประจ�าทุกเดือน และรายงานผลต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนงานต่างๆ สร้างคุณค่าแก่
บริษัทได้อย่างยั่งยืน

 7.5  ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ท�าหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

  ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน นักวิเคราะห์และนักข่าว อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมลูบรษิทัฯ ท่ีมคีวามถูกต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมลูส�าคัญท่ีจะมผีลกระทบต่อราคาหลักทรพัย์
ของบริษัทฯ สามารถน�าข้อมูลเหล่านั้นไปตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  บรษิทัฯ ยังไม่ได้จดัต้ังหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบโดยเฉพาะ ปัจจบุนัคุณวิรฐั สุขชยั ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เป็นผู้ท่ีมคีวาม
เข้าใจธุรกจิ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงทิศทางการด�าเนินธุรกิจเป็นอย่างดี ท�าหน้าท่ีเป็นนักลงทุนสมัพันธ์  เพ่ือติดต่อ
ส่ือสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมท้ังนักวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ทางอีเมล์ wirat.s@harn.co.th หรือ โทรศัพท์

  02-2030868 
  ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน และผู้บริหารในสายงานอื่นๆ ได้

จดัสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสมัพันธ์ เพ่ือแถลงนโยบายและทิศทางของบรษิทั รวมถึงการพบปะนัก
ลงทุน ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้



7 ครั้ง

2 ครั้ง

4 ครั้ง

37 ครั้ง



เปิดโอกาสให้นักลงทนุทัว่ไป สอบถามผลการด�าเนนิงาน โอกาสและอปุสรรค ในการ
ด�าเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ที่ส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน

เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสอบถามถึงกลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ รวม
ถึงโอกาสและอุปสรรคในการต�่าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง

เพ่ือน�าเสนอผลประกอบการ ศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและย�า้จดุยืนของบรษิทัฯ

แถลงผลการด�าเนนิงานประจ�าไตรมาส ทิศทางด�าเนนิธุรกิจและตอบข้อซกัถามจาก
นักลงทุน นักวิเคราะห์ ฯลฯ

เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลผลด�าเนินงานประจ�าไตรมาสและประจ�าปี หลังจากที่มี
การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และข้อมูลอื่นๆ เช่น ข่าวนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน เป็นต้น

แสดงผลประกอบการในรอบปีของบริษัท

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล กิจกรรมในปี 2561วัตถุประสงค์

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
wirat.s@harn.co.th
โทรศัพท์ : 02-203-0868

เปิดให้มีการเข้าพบและสัมภาษณ์
ในรูปแบบการประชุม

งาน �mai FORUM 2018� มหกรรม 
รวมพลังคน mai ครั้งที่ 5� งาน
สัมมนา �รวมพลคนทันหุ้น�

�บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน�
(Opportunity Day) จัดโดย
ตลาดหลักหรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
บริษัท ww.harn.co.th /
นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจ�าปี และแบบ 56-1
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 7.6 ส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

  นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งภาษา
ไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นอย่างสม�่าเสมอด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th)

หมวดที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
 8.1 ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท

  (1) คณะกรรมการ ตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรพัย์
และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผล
ก�าไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งต้ังหรือ
ถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบ
ริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น ประเด็นส�าคัญดังกล่าวข้างต้นท้ังท่ีก�าหนดใน
กฎหมาย หรือระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีผลกระทบส�าคัญต่อการด�าเนินงานของบริษัท  จะถูกเสนอให้มีการ
จดัประชมุผู้ถือหุ้น ผ่านการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยจะจดัข้ึนภายใน 4 เดือน นับต้ังแต่วันสิน้รอบปี

   บญัชขีองบรษิทัฯ  หากมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องพิจารณาวาระพิเศษในเรือ่งท่ีอาจกระทบกระเทือน หรอืเก่ียวข้อง
กับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึง่จ�าเป็นต้องได้รบัการอนุมติัจากผูถื้อหุ้น  คณะกรรมการ สามารถเรยีกประชมุวิสามญั
ผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป 

  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561  วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3  
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 158 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 45 คน  และผ่านการมอบ
ฉันทะ 113 คน โดยมีจ�านวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งหมด 443,347,719  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 75.8508 ของจ�านวน
หุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

   ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) ท่ีจดัท�าข้ึนโดยสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย เพ่ือให้การจดังานมมีาตรฐาน
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
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  (2) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมผู้ถือหุ้น
  • บริษัทฯ ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้

ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์ต่างๆ ใน
การเสนอวาระการประชมุล่วงหน้า อาทิ คุณสมบติัของผู้ถือหุ้น ข้อจ�ากัดการเสนอวาระ ขัน้ตอนการเสนอ รวมถึง

   การพิจารณาของคณะกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ์ \ ข้อมูลส�าหรับ
   ผู้ถือหุ้น \ การประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของ ตลท. อีกทางหนึ่ง 
  • ก�าหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ล่วงหน้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.harn.
co.th \ นักลงทุนสัมพันธ์ \ ข้อมลูส�าหรบัผูถื้อหุ้น \ การประชมุผู้ถอืหุ้น  พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์
ของ ตลท. อีกทางหนึ่ง

   อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะ
เวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

  (3)  บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยบริษัทฯ ได้จัดท�าหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาระเบยีบวาระอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ
วาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม

  (4) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทางไปรษณีย์ในวันท่ี 5 
เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน พร้อมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม
ประจ�าปี บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 36 วัน พร้อมทั้งได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ  
ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวก รวดเร็ว และได้มีเวลาในการศึกษาพิจารณาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า เพื่อน�ามาใช้ตัดสินใจในการลงมติ

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศค�าบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 17 ถึง 
19 เมษายน 2561 ก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบค�าบอกกล่าวและเตรียมตัวมาร่วมประชุม

  (5) ก่อนวันประชมุ บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชมุ 
โดยจะก�าหนดหลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าให้ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน�าส่งหนังสือเชญิ
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

  (6) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือเชญิประชมุ พร้อมทัง้จะเสนอชือ่กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

 8.2 ดูแลให้การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้
  ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

  (1) บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ 
  • ใช้สถานท่ีจัดประชุมท่ีสะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และมีบริการถรับ-ส่ง ทุก 1 ชั่วโมงจากห้าง
   สรรพสินค้า
  • เปิดให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบยีนก่อนเวลาประชมุ 1 ชัว่โมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบยีนแล้ว กยั็งเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียสิทธิ  
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  • มีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และให้ข้อมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
  • มีการจัดเตรียมของว่าง และเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง
  • จัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม
  • น�าระบบบาร์โค้ดซึง่แสดงเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นในแบบฟอร์มลงทะเบยีนมาใช้ในการลงทะเบยีน และการลงคะแนน

เสียงเพื่อความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
  (2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดย

เฉพาะวาระส�าคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
ประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ 

  (3) บริษัทฯ ได้จัดท�าใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระส�าหรับการลงคะแนนเสียง เพ่ือความสะดวกในการลงและนับ
คะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จส้ินจะน�ามารวมกับคะแนนเสียงท่ีได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือรวม
คะแนน และประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม

  (4) บรษิทัฯ ไม่กระท�าการใดๆ ท่ีมลีกัษณะเป็นการก�าจดัสทิธิในการเข้าร่วมประชมุของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมสีทิธิ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ ได้อย่างอิสระ

  (5) เมือ่ถึงเวลาเริม่ประชมุ กรรมการเข้าร่วมประชมุอย่างพร้อมเพรยีง รวมท้ังผู้บรหิารระดับสูง ตลอดจนผู้สอบบญัช ีและ
ท่ีปรกึษากฎหมายอสิระ (ถ้าม)ี  โดยก่อนเริม่ประชมุ  เลขานุการบรษิทั จะชีแ้จงหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการประชมุ
ทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติ
ในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ

  (6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
  (7) บรษิทัฯ จะระบกุารมส่ีวนได้ส่วนเสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชญิประชมุ และในการประชมุผู้ถือหุ้น หากกรรมการ

ท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุม และ/หรือ เลขานุการบริษัท 
จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมใน
วาระนั้นๆ

  (8) บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาท�าหน้าท่ีเป็นสักขพียานในการนับคะแนนเสียง เพ่ือความโปร่งใสในการด�าเนิน
การ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง

  (9) สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความคิด
เห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่ส�าคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติแต่งต้ังและ
ก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ
บริษัทฯ บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

  (10) จดัให้มกีารประเมนิคุณภาพการจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบประเมนิจากผูถื้อหุ้น เพ่ือน�าข้อมลูมา
    ใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
  (11) มกีารจดัแสดงข้อมลูท่ีส�าคัญของบรษิทัฯ บรเิวณโดยรอบงานประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น รวมท้ังจดัมมุนักลงทุนสมัพันธ์ 
    ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น
 8.3 ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

  (1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันท่ี 27 เมษายน 2561 ภายหลังจากจบ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน และแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ Electronic 
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Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเปิดเผย
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ด้วย โดยมีการบันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีข้อมูลอย่างน้อย   

  • รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
  • วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชมุ และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) จ�านวน

บัตรเสีย ของแต่ละวาระ
  • ประเด็นค�าถามและค�าตอบในที่ประชุมแต่ละวาระอย่างละเอียด รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
  (2) บรษิทัฯ ได้จดัท�ารายงานการประชมุผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบบนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ (www.harn.co.th) และ

แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

2. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ในป 2561
 จากการประเมนิการก�ากับดูแลกิจการตามโครงการ �ผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจ�าปี 2561�
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พบว่า HARN ได้รับผลการประเมินรวมอยู่ท่ี 87 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์
�ดีมาก� หรือ 4 ดาว ปรับปรุงดีขึ้นกว่าปี 2560 ซึ่งได้คะแนน 83 คะแนน และผลคะแนนของ HARN ในปี 2561 สูงกว่าผลคะแนน
เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่ส�ารวจ (คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 81 คะแนน)
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น�าองค์กรท่ีต้องก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหาร
จัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้ทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code 2560 ทั้ง 8 ข้อ 
และน�าข้อเสนอแนะจากผลส�ารวจดังกล่าวข้างต้น และอนุมัติให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติตาม CG Code สิ่งที่ดําเนินการในป 2561
จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ 
ในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระก�าหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี
โดยไม่มีข้อยกเว้น

คณะกรรมการควรพจารณาแต่งตั้ง CG Committee

การจัดท�ารายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 
50%

ก�าหนดในหลักการก�ากับดูแลกิจการข้อ 3.9.5 ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด

ก�าหนดในหลกัการก�ากับดูแลกิจการข้อ 3.2.4 ให้กรรมการอสิระมกีารด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่ง
ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก หรือ 3 วาระติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น

มอบฝ่ายสายงานก�ากับดูแลกิจการเป็นผู้ดูแลและน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่ได้เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวกับการปฏบิติัตามกฎหมาย จรรยาบรรณ 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เฉพาะความส�าคัญท่ีมีผลต่อธุรกิจหลัก และรายงานในหมวดการก�ากับดูแล
กิจการในรายงานประจ�าปื

คณะกรรมการมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2561

ปัจจุบันมีสัดส่วนกรรมการอิสระคิดเป็น 36% เนื่องจากสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
มีความหลากหลายและจ�าเป็นต้องมีความรู้ในสินค้า ตลาด สภาพการแข่งขัน และความ
ต้องการของลูกค้า เป็นอย่างดี
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15 ความรับผิดชอบต่อสังคม

 HARN ตระหนักถึงความส�าคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อันเป็นองค์
ประกอบส�าคัญที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจอย่างย่ังยืน คณะกรรมการจึงก�าหนดความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
HARN ไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมาย และก�าหนดเป็นพันธสัญญาด้านความยั่งยืนที่ว่า Quality Living through 
Sustainable Engineering ซึ่งจะน�าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระยะยาวของ HARN ต่อไป
 กรรมการก�าหนดให้ผู้บรหิารของบรษิัทฯ เข้าร่วมหลกัสตูร P01 หลกัสตูร การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่การพฒันา
ท่ีย่ังยืน (CSR for Corporate Sustainability) และหลักสูตรการอบรมเชงิปฏบิติัการเพ่ือเสรมิสร้างทักษะในการปฏบิติังานท่ีเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน อีก 6 หลักสูตร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และริเริ่มด�าเนินการกิจกรรมในบริษัทฯ โดย
แบ่งกลุ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีผลกระทบส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของ HARN ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

การให้ความสําคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ HARN
 HARN ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ  หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยตระหนักดี
ว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของ HARN ดังนั้น 
HARN จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ 
ในการด�าเนินธุรกิจของ HARN ได้ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

S
m

a
rt

 B
u
s

in
ess Sm

a

rt Peo
p

le

S

m
art Environm

en

t

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสินค้า
ที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีคัดสรรสินค้า
กระบวนการส่งมอบที่มีคุณภาพส่งเสริมนวัตกรรม

พนักงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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พนักงาน  : บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญกับพนักงานซึง่เป็นทรพัยากรท่ีส�าคัญของบรษิทัฯ ซึง่จะมส่ีวนช่วยส่งเสรมิ
และผลกัดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ ดังน้ัน บรษิทัฯ จงึมนีโยบายทีจ่ะดูแล
พนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มี
โอกาสท่ีจะพัฒนาความก้าวหน้า รวมท้ังมีสภาพการท�างานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดย
จะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด จัด
ให้มสีภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดี และปลอดภัยต่อชวิีตและทรพัย์สนิของพนักงาน ปฏบิติัต่อ
พนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักด์ิศรขีองความเป็น
มนุษย์ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน การพิจารณาการแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้ง
การให้รางวัล และการลงโทษ กระท�าด้วยความเป็นธรรม โดยค�านึงถึงความรู ้ความสามารถ และ
ความเหมาะสมของพนักงานน้ันเป็นเกณฑ์ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
โดยให้โอกาสอย่างท่ัวถึงและสม�่าเสมอ หลีกเล่ียงการกระท�าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผล

    กระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน หรอืคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพ
จิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและ
กระบวนการท่ีก�าหนด รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค

ลูกค้า  : บรษิทัฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�าคัญ มุง่มัน่จดัหาสินค้าท่ีมคุีณภาพเหมาะสม
กับราคา ส่งมอบสินค้าตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ พร้อมให้บริการ
หลังการขายด้วยทีมงานคุณภาพ ได้น�ามาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เข้ามาใช้ในองค์กร โดย
ได้ก�าหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการท่ีมี
คุณภาพสูง เทคโนโลยีที่น�าหน้า และการจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศ

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ : บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี ด�าเนินธุรกิจ
    บนพ้ืนฐานของความเก้ือหนุนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี 

อย่างเสมอภาค โดยค�านึงถงึประโยชน์สูงสดุของบรษิทัฯ หลกีเลีย่งสถานการณ์ท่ีท�าให้เกิดความ
    ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพ่ือบรรลุผลประโยชน์

ร่วมกัน โดยจะไม่ด�าเนินการท่ีทุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี กรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการ
ด�าเนินการท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี เพ่ือร่วมกันแก้
ปัญหาอย่างรวดเรว็และยุติธรรม และปฏิบติัตามเงือ่นไขต่างๆ ท่ีมต่ีอคู่ค้า และ/หรอืเจ้าหน้ีอย่าง
เคร่งครดั กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามได้ ต้องรบีแจ้งและเจรจากับคู่ค้า/เจ้าหนีเ้ป็นการล่วงหน้า 
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย

คู่แข่ง   : บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของกติกาการแข่งขัน
ท่ียุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี ไม่พยายามท�าลายชื่อเสียงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลับ หรือ
ล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล
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ผู้ถือหุ้น  : บรษิทัฯ มนีโยบายในการด�าเนินธุรกิจอย่างซือ่สัตย์สุจรติ มคุีณธรรม และจรยิธรรม และพยายาม
ท่ีจะพัฒนากิจการให้เจรญิเติบโตก้าวหน้า มผีลประกอบการท่ีดี เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

    ให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อ
    ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใดๆด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพ่ือประโยชน์สงูสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมท้ังบรษิทัฯ จะ
น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และ
รายงานอื่นๆ โดยสม�่าเสมอ และครบถ้วนตามความจริง  โดยจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึง
แนวโน้มในอนาคตของบรษิทัฯ ท้ังด้านบวกและด้านลบ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได้มี
ข้อมลูสนับสนุน และมเีหตุผลอย่างเพียงพอ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อ่ืน โดย
ใช้ข้อมลูของบรษิทัฯ ซึง่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรอืด�าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

ภาครัฐ  : บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและเป็นไปตามครรลอง
ประเพณีธุรกิจทั่วไป

  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 ตลอดเวลาของการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความน่าเชื่อถือใน
การบริหารจัดการ ด้วยยึดหลักการปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรม บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการ
ให้ดีขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ห่วงโซ่ธุรกิจทุกข้ันตอน (Business Chain) ดูแลผลกระทบจากการกระท�าของบริษัทฯ ท่ีมีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อ
กิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ชุมชน สังคม : บรษิทัฯ ด�าเนินธุรกิจโดยมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม โดยให้ความส�าคัญกับการปฏิบติั
สังคม และสิ่งแวดล้อม  ตามมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และส่ิงแวดล้อมอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม และค�านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการ
สร้างจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง คืนก�าไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชวิีตของประชาชน ปฏบิติัและให้ความร่วมมอื หรอืควบคุมให้มกีารปฏิบติัอย่างเคร่งครดั
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบยีบท่ีออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแล ให้ความส�าคัญกับ
กิจกรรมของชมุชนและสังคม โดยมุง่เน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชมุชน ส่ิงแวดล้อม มุง่สร้างสรรค์ 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

Smart Business การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
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 ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

1. ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้า
หน้าที่ของรัฐ

2. ก�าหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่วมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขัน
3. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันและการแข่งขันที่เป็นธรรม
4. สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
5. ใส่ใจต่อบรบิททางสงัคมท่ีอยู่แวดล้อมบรษิทัฯ และไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรอืทางสังคม เช่น ความยากจน

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า

1. ก�าหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินค้า
2. สนับสนุนให้บรษิทัอืน่ท่ีเก่ียวข้องยอมรบัและปรบัใช้นโยบายในลกัษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม
3. มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษัทที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมท่ัวทั้งห่วงโซ่คุณค่าทุกครั้งท่ีเป็นไปได้ ท้ังในด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการ

ด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของทุกกิจการในห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ การด�าเนินการจดัซือ้อย่างเหมาะสม เช่น การสร้างหลักประกันให้เกิดราคา
ที่เป็นธรรมด้วยเวลาส่งมอบที่เพียงพอและสัญญาการค้าที่มั่นคง เป็นต้น

 ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

1. ปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้และให้สิทธิใช้สอย
ทรัพย์สินต่างๆ

2. ไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมใดๆอันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน ได้แก่ การใช้ต�าแหน่งทางการตลาดท่ีเหนือกว่าในทาง
 มิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. ช�าระค่าการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม

 ท้ังน้ี บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนการกระท�าความผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณผ่านประธานกรรมการ
ตรวจสอบ โดยจดัให้มกีระบวนการด�าเนินการหลังจากมผู้ีแจ้งเบาะแส โดยให้มกีารตรวจสอบข้อมลูและมกีารรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทต่อไป
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึง
จรรยาบรรณและภาระความรบัผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสยีต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมการปฏิบติังานของ
บุคคลดังกล่าวให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ
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  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บรษิทัฯ มุง่มัน่เป็นผู้น�าการให้บรกิาร �โซลูชัน่ท่ีย่ังยืน� ของงานระบบวิศวกรรม โดยใช้ความรูค้วามเชีย่วชาญท่ีมใีนการคัดสรร
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมท่ีน�าหน้ามาสนองความต้องการ เพ่ือยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริโภค ด้วยสินค้า
คุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย การขายและบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ถูกต้อง และคุ้มค่า ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความพึง
พอใจให้ลูกค้า และสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขัน  ตลอดจนสร้างความเชื่อถือและความภักดีต่อตราสินค้าได้
ในระยะยาวและเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทฯ  อีกทั้งบริษัทฯ ยังค�านึงถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าอีกด้วย 
 บริษัทฯ พัฒนาความรับผิดชอบต่อลูกค้าผ่านขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝ่ายต่างๆ ตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทีบ่รษิทัฯ ได้รบัการตรวจประเมนิระบบในเดือนพฤศจกิายน 2560 และผ่านการรบัรองคุณภาพ เมือ่วันท่ี
31 มกราคม 2561  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จึงให้
ความใส่ใจในกระบวนการต่างๆ จนสินค้าถึงมือผู้บริโภค ดังนี้ 

 ผลความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2561
 บรษิทัฯ ก�าหนดเป็นนโยบายให้ท�าการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้บรษิทัฯ ได้รบัทราบผลงานท่ีได้
ส่งมอบแก่ลูกค้าในด้านต่าง ๆ 
 ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจ�าปี 2561 พบว่าทุกด้านได้รับคะแนนสูงขึ้นกว่าปี 2560 ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นท่ี
จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ดังนโยบายคุณภาพท่ีว่า �เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพสูง 
เทคโนโลยีที่น�าหน้า� และบริษัทฯ จะน�าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้าไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง สินค้า
และการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป

เลือกสรรเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
มีคุณภาพสูง

HARN

คัดเลือกเทคโนโลยี และแหล่ง
ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบตามห่วงโซ่
อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปร่งใส ตรวจ

สอบได้ มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีครบถ้วนถูกต้อง 
สามารถตรวจสอบรายละเอียด

ภาพการรับรองตาม
มาตรฐานสากล

มกีารจัดเก็บรับษาผลคิภัณฑ์ตามมาตรฐาน เพ่ือ
พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า

มีการขายและการตลาดท่ีไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค มีบริการหลังการขาย มีการติดต่อกับ
ลูกค้าอย่างต่อเน่ืองหลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว

มีกระบวนการรับค�าร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ 
ผ่านพนักงานของบริษัทฯ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยฝ่ายบริหารระบบคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบค�าร้องเรียน 
เพ่ือทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไข พร้อมทั้งหามาตรการเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดซ�้าจากสาเหตุเดียวกัน

ความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม

สินค้า
(คุณภาพความหลากหลายของสินค้า)

พนักงานขาย
(ความรู้เกี่ยวกับสินค้า การบริการ การแก้ไขปัญหา)

บริการอื่น
(การจัดการ การให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารกับบริษัท)

2561

87.43

88.06

87.93

86.31

84.80

85.40

82.00

2560

84.07

Smart Business ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
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  การค้นหาและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ส�านักพิมพ์สามมิติ หาญ-จุฬา”
 เกิดจากการเล็งเห็นความจ�าเป็นของการเผยแพร่เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติให้กับสังคม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขนัด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ ถึงแม้ว่าการพิมพ์สามมติิน้ันจะได้รบัการพัฒนามากว่า 20 ปีอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ต้นทุนในการสร้างชิ้นงานในปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าคณาจารย์และนิสิตจะเข้าถึงได้โดยง่าย ซึ่งปัจจัยดัง
กล่าวนับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและขยายองค์ความรู้ให้แพร่หลายในประเทศไทย 
 นับแต่เดือนพฤษภาคม 2559 บรษิทัฯ ทดลองเปิดให้บรกิารการพิมพ์สามมติิข้ึนมาในสถาบนัการศึกษา โดยได้รบัความร่วมมอื
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจดัสรรพ้ืนท่ีให้ 40 ตารางเมตร จนสามารถเริม่ต้นให้บรกิารการพิมพ์สามมติิด้วย
เทคโนโลยี FDM (fused deposition modeling) ในราคาที่ต�่ากว่าท้องตลาด ภายใต้โครงการ �QMakr Factory� ทั้งนี้ทาง QMakr 
Factory เปิดโอกาสให้นิสิตได้เห็นกระบวนการของการพิมพ์สามมิติ พร้อมท้ังอธิบายขั้นตอนและเหตุผลเพ่ือให้เกิดความรู้พ้ืนฐาน
และความเข้าใจ แก่นิสิตในวิชา Design Methodology ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยผลิตชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ด้วยการพิมพ์
สามมิติ และภาควิชาคอมพิวเตอร์นั้น นิสิตสามารถพิมพ์ชิ้นงานที่บรรจุแผงวงจรซึ่งเป็นส่วนประกอบภายในเป็นสินค้า 
 QMakr Factory มีส่วนร่วมการสนับสนุนการสร้างชิ้นงานต่างๆ ส�าหรับการวิจัยท้ังระดับปริญญาโทและเอก เกือบทุกภาค
วิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ตลอดจนให้บริการไปยังคณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์อีกด้วย   
 นับถึงปัจจุบัน มีสมาชิกที่เข้ามาขอรับบริการการพิมพ์สามมิติประจ�าเกินกว่า 250 คน โดยในแต่ละปี QMakr Factory พิมพ์
ชิ้นงานกว่า 1,500 ชิ้น และก�าลังได้รับการตอบรับมากขึ้น ถึงเวลาที่บริษัทฯจะปรับเปลี่ยน QMakr Factory ให้เป็นกิจกรรม �ส�านัก
พิมพ์สามมติิ หาญ - จฬุาฯ� ให้เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชมุชนและสังคมในด้านการศึกษาให้ประสบความส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม  ท้ัง
นี้บริษัทฯ ได้จัดหาเครื่องพิมพ์สามมิติเทคโนโลยีดีแอลพี (Digital Light Projection) ซึ่งมีความละเอียดสูงมาเสริมบริการเพื่อให้นิสิต
และคณาจารย์สามารถพิมพ์ชิ้นงานท่ีมีรายละเอียดสูงและมีผิวงานท่ีเรียบ ซึ่งจะช่วยให้สร้างชิ้นงานท่ีสลับซับซ้อนส�าหรับงานวิจัย
ที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่น การแพทย์ วิศวการแพทย์ ฯลฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการร่วมเปิดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ส�านักพิมพ์สามมิติ หาญ-จุฬาฯ ในวันที่ 8 มกราคม 2562

Smart Business การค้นหาและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 โครงการวิจัย 3DMed การสร้างแบบจ�าลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูงเพื่อช่วยวินิจฉัยและ
 วางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิความสามารถทางนวัตกรรมส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และตลาดหลักทรพัย์ เอม็ เอ ไอ โดยมวัีตถุประสงค์ในการมุง่สร้างนวัตกรรมมาเป็นเครือ่งมอืบรกิารจดัการอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป 
 บริษัทฯน�าเสนอ โครงการ 3DMed การสร้างแบบจ�าลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูงเพ่ือช่วยวินิจฉัยและ
วางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน�าเอาเทคโนโลยีสามมิติไปประยุกต์ใช้กับการแพทย์ของไทย
 เทคโนโลยีการสร้างภาพ CT/MRI ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1980 ถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 40 ปี ปัจจุบันมีการใช้
เทคโนโลยีการสร้างภาพ CT/MRI ในวงการแพทย์ของประเทศไทยอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีน้ีมข้ีอจ�ากัดได้แก่การสร้าง
ภาพในสองมติิเท่าน้ัน แพทย์ผู้อ่านภาพเหล่าน้ีจะต้องแปลผลจากภาพสองมติิจ�านวนมากและจ�าเป็นต้องอาศัยจนิตนาการเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในมิติที่สามซึ่งได้แก่ความลึก (depth) เพื่อวินิจฉัยโรคให้ถูกต้อง
 ความสามารถในการสร้างแบบจ�าลองอวัยวะเป็นสามมติิน้ันเป็นนวัตกรรมท่ีจะช่วยแพทย์อย่างมากให้เห็นถึงเห็นความผิดปกติ
หรอืรอยโรคได้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการรกัษาโรคท่ีมข้ีอจ�ากัดในสร้างภาพ MRI/CT เช่น การผ่าตัดเปิดหัวใจเด็กแรกเกิด
เนื่องจากมีขนาดหัวใจที่เล็กและเห็นภาพจาก MRI/CT ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ศัลยแพทย์สามารถประเมินความเสี่ยงและวางแผนการรักษา
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมถึงการจดัเตรยีมวัสดุอปุกรณ์ล่วงหน้า  การวางแผนท่ีดีย่อมน่าจะส่งผลให้การปฏบิติัการรกัษา/ผ่าตัดน้ัน
ด�าเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพหรอืลดเวลาในการปฏิบติัการลง ลดความเส่ียง และลดการใช้ทรพัยากรทางการแพทย์และบคุลากรลง  
ในต่างประเทศนั้นพบว่าการสร้างแบบจ�าลองกะโหลกศีรษะช่วยลดเวลาในการผ่าตัดได้ถึง 3-4 ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่าจากการลดการ
ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ทั้งห้องผ่าตัดและบุคลากรจ�านวนนับแสนบาทต่อการผ่าตัดครั้งหนึ่ง มีความคุ้มค่ามากหากเปรียบเทียบ
กับค่าใช้จ่ายในการสร้างแบบจ�าลองอวัยวะระดับพันหรือหมื่นบาท
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 การสร้างแบบจ�าลองอวัยวะในประเทศไทยน้ันเกิดขึ้นมาระยะหน่ึงแล้วแต่จ�ากัดอยู่ในระดับห้องวิจัย ครั้งน้ีบริษัทฯ ร่วมกับ
พันธมติรได้แก่ Materialise ซึง่เป็นผู้น�าของโลก มุง่มัน่สร้างให้เกิดบรกิารทางพาณิชย์ด้านการพิมพ์สามมติิในประเทศไทยเป็นครัง้แรก 
ที่ระบบบริการทางการแพทย์ของไทยสามารถเข้าถึงในราคาที่เหมาะสม ในโครงการนี้บริษัทฯ จะผลิตแบบจ�าลองอวัยวะจ�านวน 45 
ชิน้ ให้กับศูนย์ศัลยกรรมชัน้น�าของประเทศเพ่ือทดสอบทางคลินิกน�าในการรกัษาผู้ป่วยจรงิ ท้ังน้ีจะชีวั้ดความส�าเรจ็จากประสิทธิภาพ
การวางแผนการรกัษาและขณะปฏบิติัการรกัษาจรงิ ตลอดจนการใช้เป็นส่ือในการสือ่สารกับผู้ป่วยและญาติ และเป็นส่ือการเรยีนการ
สอนต่อไป   ความส�าเรจ็ในโครงการน้ีจะเป็นการยกระดับความสามารถของการแพทย์ไทยไปอกีขึน้หน่ึง ให้มคีวามสามารถใกล้เคียง
หรือเท่าเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ในระดับราคาที่เข้าถึงได้แบบพอเพียงต่อไป

 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้รับการสนับสนุนจากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติในเดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นมา นับถึงปัจจุบัน
ได้ท�าการผลิตแบบจ�าลองอวัยวะให้กับหน่วยงานดังต่อไปนี้

หน่วยงาน ความช�านาญสังกัด

หน่วยศัลยกรรมทรวงอก
หน่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด
หน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
หน่วยเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

คณะแพทยศาสตร์ รพ จุฬาลงกรณ์  
คณะแพทยศาสตร์ ม. เชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ ม. ขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ รพ จุฬาลงกรณ์  
คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี

หัวใจ
หัวใจ
หัวใจ

กะโหลกศีรษะและใบหน้า
กระดูก

  การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความความเคารพต่อชีวิตและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนทุกฝ่าย ส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน
ของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติอยู่บนพ้ืนฐานของศักด์ิศรีและให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็น
รากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บรษิทัฯ มแีนวทางท่ีจะส่งเสรมิและกระตุ้นให้มกีารปฏิบติัตามหลักการสิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐานและความเสมอภาค โดย
ไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการ เมือง หรือความเชื่อในทาง
อื่นใด ชาติพันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือสถานะ

2. บรษิทัฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธิมนุษยชน โดยหมัน่ตรวจสอบดูแลมใิห้ธุรกิจของตนเข้าไปมส่ีวนเก่ียวข้อง
กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น

3. บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถงึการมีอิสระในการให้ความ เห็นโดยปราศจาก
การแทรกแซง การได้รบัข้อมลูหรอืความคิดเห็นผ่านสือ่ต่างๆ รวมท้ังจดัให้มช่ีองทางการส่ือสารเพ่ือรบัฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

Smart People การเคารพสิทธิมนุษยชน
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  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญของบริษัทฯ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 
บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และก�าหนดนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
สภาพการจ้างงานท่ียุติธรรม มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนาความก้าวหน้า รวมท้ังมีสภาพการท�างานท่ีปลอดภัยและ
ถูกสุขอนามยั ตามท่ีได้ก�าหนดเป็นพันธกิจไว้ว่า เราเชือ่มัน่ในคณุค่า และศักยภาพของพนักงาน  และมุง่มัน่ท่ีจะสร้างบรรยากาศการ
ท�างานที่มีความสุข กระตือรือล้น มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู้ บนหลักการ
ของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ” 
 โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
2)  จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
3)  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4)  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
5)  การพิจารณาการแต่งตั้งและการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษ กระท�าด้วยความเป็นธรรม โดยค�านึงถึง

ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็นเกณฑ์
6)  ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ
7)  หลีกเล่ียงการกระท�าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึง่อาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน หรอืคุกคาม และ

สร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
8)  พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่ก�าหนด
9)  รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 

 บริษัทฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นเพ่ือดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กร เพ่ือเปิดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายอย่างเต็มท่ี เน่ืองจากพนักงานมีส่วนส�าคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจให้มีความเติบโตและ
มั่นคงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดให้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สามารถแข่งขัน
ได้กับบริษัทเอกชนชั้นน�าในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษัทฯ อยู่ในสถานภาพที่สามารถจะจ่ายได้
 รายละเอียดเกี่ยวผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ดูได้จาก หมวด 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหาร
บุคลากร หน้า 72
 ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

 บรษิทัฯ มคีวามห่วงใยในความปลอดภยัในการปฏบิติังานของพนักงานทุกคน และมุง่มัน่ด�าเนินการให้มมีาตรฐานตาม พรบ. 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554 โดยได้จัดตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย ซึ่งมีการ
ประชุมเป็นประจ�าทุกเดือน  เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวม
ถึงติดตามแก้ไขสภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภัย  และทบทวน �คู่มือความปลอดภัย�  รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

Smart People การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม



100 รายงานประจําป 2561

 • มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมพื้นฐานการดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนมีการวางแผน ก�าหนดผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน 
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561

 ผลการด�าเนินการอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อยู่ในเกณฑ์ดี  ประเมินโดยผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตจากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีพนักงานที่อยู่ในเกณฑ์ต้องรับการตรวจสุขภาพ

ทั้งหมดจ�านวน 227 คน เข้ารับการตรวจจริง 223 คน คิดเป็น 98%

จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ จ�าแนกตามลักษณะการประสบอันตรายและความร้ายแรง
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลักษณะการเกิด
อุบัติเหตุ

จ�านวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย (คน)

เสียชีวิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

20

2

2

20

ไม่หยุดงานหยุดงาน
เกิน 3 วัน รวมทุพพลภาพ ทรัพย์สิน

เสียหาย
หยุดงานแต่
ไม่เกิน 3 วัน

วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย / หล่นทับ

วัตถุหรือสิ่งของกระแทก / ชน

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ
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 ด้านพัฒนาบุคลากร

 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความสามารถอัน
จะสามารถสร้างผลงาน ความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยให้โอกาสแก่
พนักงานในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึก
อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยจัดให้มีการ
อบรมประจ�าปีท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงเดินทางไปอบรม และดูงานในต่างประเทศ เพ่ือเสริมทักษะงานตามความรับ
ผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี ้บรษิทัยังได้ให้ความส�าคัญกับการติดตาม วัดผลในการน�าความรูท่ี้ได้รบัน้ันมาประยกุต์
ใช้ในการท�างาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา
บคุลากร  ซึง่ถือเป็นปัจจยัส�าคัญของการด�าเนินงานให้ประสบความส�าเรจ็  บรษิทัฯ จงึมนีโยบายในการเสรมิสร้างและพัฒนาบคุลากร 
โดยน�าเป้าหมาย กลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของบริษัท ค่านิยมองค์กรมาเป็นกรอบในการฝึกอบรมและพัฒนา

 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้วางไว้ในปี 2561 อย่างครบถ้วนครอบคลุมในทุกระดับ นอกจาก
การเพ่ิมความรูแ้ละทักษะท่ีจ�าเป็นในการปฏิบติังานแล้ว บรษิทัฯ ยังส่งเสรมิให้มกิีจกรรมต่างๆ เพือ่เสรมิสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ 
และความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการท�างานได้อย่างมีความสุข

 Professional

Responsibility

ความรับผิดชอบ
อย่างมืออาชีพ

Teamwork

ความร่วมมือ
ท�างานเป็นทีม

 Sustainable

Development

การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

Value Creation

การสร้างคุณค่า

Ownership

มีความรัก ผูกพัน
และเป็นเจ้าขององค์กร

Innovation

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

Integrity

ความซื่อสัตย์และยึดมั่น
ในความถูกต้อง

และเป็นธรรม

Excellence

การมุ่งมั่น
สู่ความเป็นเลิศ

 การฝึกอบรมและพัฒนา

 บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาบุคลากรต้ังแต่พนักงานเข้าใหม่ ในการสร้างความพร้อมท้ัง
ทักษะ ความรู ้และความฉลาดทางอารมณ์ โดยพนักงานใหม่จะได้เรยีนรูทั้กษะและเทคนิคในหลกัสตูรด้าน EQ เพ่ือเสรมิสร้างทัศนคติ
ที่ดี มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งผลสัมฤทธิ์ให้กับการท�างานรวมไปถึงการในชีวิตประจ�าวัน
 บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญด้านการขายและบริการซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของธุรกิจ โดยการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานขายและ
บริการเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติและแรงจูงใจท่ีดีในงานขายและบริการ เสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี มีจิตใจรักงานบริการ
ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการน�าเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ารวมถึงสามารถเป็น
ท่ีปรกึษาให้ค�าแนะน�าและแก้ไขปัญหาได้อย่างมอือาชพี สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพ่ือให้การบรหิารงานส�าเรจ็ตามวิสยัทัศน์
บริษัทฯ ท่ีว่า �เราจะเป็นผู้น�าการให้บริการโซลูชั่นส์ท่ีย่ังยืน...� รวมท้ังบริษัทฯ ได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง จึงมีการส่งพนักงานไปศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมในต่างประเทศ เพ่ือน�าความรู้ ประสบการณ์ มาพัฒนาปรับปรุง
สินค้าและบริการให้มีความก้าวหน้าต่อไป
 นอกจากน้ีแล้ว ยังมีการฝึกอบรมและพัฒนาในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท�างาน ได้แก่ หลักสูตรการแก้ปัญหาการ
ตัดสินใจ และการจดัการความขดัแย้งในการท�างาน หลักสูตรการขบัและบ�ารงุรกัษารถยกเครือ่งยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย หลกัสตูร 
HR Skill for Line Manager ท้ังยังพัฒนาจรยิธรรมท่ีดีในการท�างานในหลักสูตร HARN Anti-Corruption เพ่ือให้ผู้บรหิารและพนักงาน
ได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวปฏิบัติท่ีดี ท้ังยังรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน มีส่วนร่วมต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในองค์กร



102 รายงานประจําป 2561

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รอ้ยละของพนกังาน
ทีไ่ดร้บัการอบรม

45% 100% 57% 44% 97% 49% 12% 8%

ชัว่โมงการอบรม
เฉลีย่ของพนกังาน

2.4 3.7 5.2 4.8 10.8 7.9 47.6 82.1

ค่าใชจ้า่ยในการอบรมในประเทศ ค่าใชจ้า่ยในการอบรมต่างประเทศ

1,240,609.45 บาท 933,117.92 บาท

พฒันาศกัยภาพดา้น
การบรหิาร

การบรหิาร การเรยีนรู ้
การพฒันานวตักรรม

และเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพิม่
ศกัยภาพการแขง่ขนั

สรุปการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน ปี 2561

ขัน้พืน้ฐาน

เนน้ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัธรุกจิ
 นโยบาย คา่นิยม วฒันธรรมการ
ท างาน ความรูท้ีพ่นักงานทกุคน
จ าเป็นตอ้งทราบ และไดร้บัการ

ทบทวนตามระยะเวลา

เตรยีมความพรอ้ม
ขดีความสามารถหลกั

ความรูท้ีพ่นักงานจ าเป็นตอ้งมี
เพือ่ปฏบิตังิานตามหนา้ทีท่ี่

รบัผดิชอบไดต้ามเป้าหมาย สรา้ง
ความเขา้ใจและตระหนักในผลดี
และผลเสยีของงานทีร่บัมอบหมาย

เพิม่ประสทิธภิาพ
การท างาน

ความรูท้ีเ่พิม่ศกัยภาพการท างาน
 ท าใหเ้ขา้ใจปัจจยัทีม่ผีลกระทบ
ตอ่ตนเองหรอืงาน และสามารถ
แกไ้ข หรอืปรบัตวัไดก้บัสภาวะที่

เปลีย่นแปลงไป เพิม่ศกัยภาพการ
บรหิารจดัการ
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 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน�้าขอพรผู้บริหารเนื่องในวันปีใหม่ไทย

 กิจกรรมพนักงานในป 2561
 การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล TEMCA CHAMPIONS CUP 2018
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 การสื่อสารกับพนักงาน
 บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญเรือ่งการส่ือสารภายในองค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รบัทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบติังาน และข้อมลู
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานและเข้าใจในเป้าหมายทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารกับพนักงานตามความ
ส�าคัญของเรื่องที่จะสื่อสาร ดังนี้

• การประชุมใหญ่พนักงานประจ�าปี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้แก่พนักงานทุกระดับ

 กิจกรรมท�าบุญบริษัทประจ�าปี

 กิจกรรมท่องเที่ยวประจ�าปี

 กิจกรรมคนหาญไร้พุง (HARN NO FAT)

 กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่  
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• การส่ือสารโดยตรงจากประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารถึงพนักงานทุกคนผ่าน Application LINE Group �HARN� เดือนละ 1 ครัง้
 เพ่ือสร้างความเข้าใจในทิศทางธุรกิจ การเปล่ียนแปลง การสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงตอกย�้าค่านิยม วิสัยทัศน์ และ

นวัตกรรม
• การประเมินผล ความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการท�างาน  เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการสร้าง

ความมั่นคงในอาชีพของพนักงาน การดูแลให้มีชีวิตในการท�างานท่ีดี มีสุขภาพดี มีความสุข เป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง
ประสิทธิภาพในการท�างาน  ในปี 2561 มีพนักงานตอบแบบประเมินผล จ�านวน 150 คนจากพนักงานทั้งหมด 250 คน 
คิดเป็น 60.00% สรุปผลการประเมินปี 2561 เท่ากับ 68% 

• LINE@ เป็นช่องทางการสื่อสารท่ีรวดเร็ว นอกเหนือจากการส่ือสารผ่านอีเมล ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) 
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 HARN ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการท�างาน

 บริษัทฯ ค�านึงถึงความส�าคัญในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ต้ังแต่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ท�าลาย
ทรพัยากรธรรมชาติและเป็นมติรส่ิงแวดล้อม การปฏิบติัอย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบยีบท่ีออกโดยหน่วย
งานก�ากับดูแล  การลดเศษวัสดุในกระบวนการท�างาน  การรกัษาส่ิงแวดล้อมและการประหยัดพลงังานในสถานท่ีท�างาน  โดยก�าหนด
มาตรการในการใช้เครือ่งปรบัอากาศ ไฟแสงสว่าง เครือ่งคอมพิวเตอร์โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสดุของการใช้งาน เพ่ือเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่าย และสร้างจติส�านึกในการประหยัดพลงังานอย่างย่ังยืน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลงังานของ
รฐับาล ในปี 2561 บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญของการลดการใช้กระดาษจากกระบวนการท�างาน จงึก�าหนดมาตรการและวิธีปฏิบติั ดังน้ี 

โดยทุกกิจกรรมด�าเนินการส�าเร็จ 100% ในปี 2561 และก�าหนดให้เป็นโครงการที่ปฏิบัติต่อเนื่องในปีต่อไป

Smart Environment

Re-Duce Re-Use Re-Cycle

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1. ใช้ระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง 
Gmail Outlook

2. การจัดเก็บเอกสารแบบฟอร์มโดยใช้
 Data Center
3. การประชุมโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 e-meeting
4. ก�าหนดการพิมพ์เป็นแบบ Economy Mode
5 . ลดขนาดแบบฟอร์มมจาก A4 เป็น A5 
6. เปลี่ยนแบบสอบถามจากกระดาษเป็น

ออนไลน์โดยใช้ Google Form
7. ลดการแจกสารการอบรม โดยใช้
 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน

ใช้กระดาษ ที่ใช้แล้วหน้าเดียว 
น�ากลับมาใช้ใหม่

จัดให้มีถังขยะแยกประเภท คือ ขยะทั่วไป 
กระดาษที่ใช้งาน ขวด / พลาสติก และเพิ่ม
มูลค่าจากการจ�าหน่ายขยะประเภทกระดาษ
ขวด พลาสติก
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  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

 บริษัทฯ เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม อันเป็นการตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาสใน
งบประมาณที่เหมาะสม

1) โครงการล้างกรงเสือ กวาดกรงหมี ปรุงอาหารดีๆ ให้สัตว์ป่าของกลาง (CSR ครั้งท่ี 4) เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้
พนักงานได้มจีติส�านึกและมส่ีวนร่วมในด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ผ่านกิจกรรมเรยีนรูเ้ก่ียวกับสัตว์ป่า

 ของกลาง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก

Smart Environment กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)
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16
การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการด�าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อก�าหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้มีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2)
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณา
ผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เพียงพอเหมาะสม 
และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ารายไตรมาส
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17 รายการระหว่างกัน

1. ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
 ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีารท�ารายการระหว่างกันกับบคุคลท่ีเก่ียวข้องกันหลายรายการ ซึง่การท�ารายการดังกล่าวมคีวามจ�าเป็น
และสมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบรษิทัฯ โดยมกีารก�าหนดราคาของท�ารายการต่างๆ 
ท่ีเป็นราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงได้กับการท�ารายการกับบุคคลภายนอกอื่น และส�าหรับรายการลูกหน้ีผลประโยชน์
พนักงานได้อ้างอิงกับการประเมินมูลค่าผลประโยชน์พนักงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ซึ่งการท�ารายการระหว่าง
กันต่างๆ ที่ผ่านมาล้วนมีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล 
ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติ
รายการระหว่างกันของบรษิทั กับ บคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคต อาทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ 
จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องในเรือ่งดังกล่าว 
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดท่ีเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้
 ในกรณีท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าท�ารายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา และให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นในการ
ท�ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ 
 ท้ังน้ี การท�ารายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการทางการค้าท่ีมเีงือ่นไขการค้าท่ัวไป และการท�ารายการทางการค้าท่ีไม่เป็นเงือ่นไข
การค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้
การท�ารายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
 การท�ารายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯได้ก�าหนดกรอบการท�ารายการดังกล่าว ซึ่งได้
ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
โดยเมือ่มกีารท�าธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ สามารถอนุมติัการท�าธุรกรรมได้  โดยท�าธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้อง
มข้ีอตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนพึงกระท�ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้า
ท่ีปราศจากอทิธิพลในการท่ีตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรือบคุคลท่ีเกีย่วข้อง (Arm�s Length Basis) และจะต้องเป็นรายการ
ทางการค้าท่ีบริษัทฯ กระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มัก
กระท�าเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึง
เงื่อนไขทางการค้า ดังต่อไปนี้
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 1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป 
 2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
 3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท�านองเดียวกับบริษัทฯ ให้กับบุคคลทั่วไป 
 ทั้งนี้  เมื่อมีการท�าธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น  Arm�s Length Basis ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ 
จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ซึง่ภายหลงัจากท่ีฝ่ายจดัการพิจารณาอนุมติัแล้ว จะจดัท�ารายงานสรปุการท�าธุรกรรมรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ  ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่า 
มกีารด�าเนินการท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัจะร่วมกันด�าเนินการเพ่ือหา
ทางแก้ไขต่อไป
การท�ารายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการท�าธุรกรรมอื่นๆ
 การท�ารายการทางการค้าท่ีไม่เป็นเงื่อนไขการค้าท่ัวไป หรือการท�าธุรกรรมอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจ
มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มส่ีวนได้เสีย หรอือาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท�ารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้าน
ราคาและเงื่อนไขในการเข้าท�ารายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ท�ากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืท่ีประชมุผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มคีวาม
ช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความ
เห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการ จะไม่สามารถมี
ส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว 
 ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี

 3. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
 บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การเช่าพ้ืนท่ี
อาคารเพ่ือใช้เป็นท่ีต้ังส�านักงาน และการเช่าอาคารคลังสินค้า รวมถึงสิทธิเรยีกร้องในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะยังคงมอียู่
ต่อไป ส�าหรบัรายการระหว่างกันท่ียังคงมต่ีอไป หรอือาจเกิดขึน้ใหม่ในอนาคตจะมกีารก�าหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่าง
ชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งค�านึงถึงผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นส�าคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการ
ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส
 ท้ังน้ี รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบรษิทัต้องปฏบิติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย์ และข้อบงัคับ ประกาศ ค�าส่ัง หรอืข้อก�าหนดคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงการปฏบิติัตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเก่ียวโยงกันของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ (Management Discussion 
and Analysis : MD&A)

1. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติการท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
พร้อมอาคารคลังสินค้าส�าเรจ็รปูมลูค่า 117.00 ล้านบาท ต่อมาเมือ่วันท่ี 6 ธันวาคม 2561 บรษิทัได้ท�าสญัญาซือ้และจดทะเบยีนโอน
ที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้าส�าเร็จรูปดังกล่าว ณ กรมที่ดินและช�าระราคาครบถ้วนแล้ว ขนาด 6-2-00 ไร่ พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 
5,690 ตารางเมตร ต้ังอยูต่�าบลบางพลใีหญ่ อ�าเภอบางพลี จงัหวัดสมทุรปราการ โดยท่ีดินพร้อมอาคารคลังสินค้าส�าเรจ็รปูดังกล่าวได้
มีผู้เช่าอยู่ในปัจจุบัน 2 ราย สัญญาเช่ามีก�าหนดเวลาสิ้นสุดตามสัญญา 15 มีนาคม 2562 และ 30 เมษายน 2563  และบริษัทฯ ได้จัด
ให้มกีารประเมนิมลูค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระท่ีได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
(กลต.) ซึ่งได้ใช้วิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) มูลค่าราคาประเมินเท่ากับ 121.27 ล้านบาท ตามรายงานลงวันที่ 2 มกราคม 2562 
 บริษัท ฯ มีการโอนเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการถือครองที่ดินที่ได้มาในปี 2560 มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 114.95 ล้านบาทจาก
เดิมเพ่ือรองรบัการรวมศูนย์คลงัสนิค้าและโลจสิติกส์ในอนาคต ไปเป็นเพ่ือหาประโยชน์จากการเพ่ิมมลูค่าของท่ีดิน และบรษิทั ฯ ได้จดั
ให้มกีารประเมนิมลูค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระท่ีได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
(กลต.) ซึ่งได้ใช้วิธีมูลค่าตลาด (Market Approach) มูลค่าราคาประเมินเท่ากับ 117.04 ล้านบาท ตามรายงานลงวันที่ 17 กันยายน 
2561
 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้อนุมัติการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทในประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้านดองเวียดนาม 
(หรือประมาณ 1.14 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน บริษัทดังกล่าวจะมีสถานะเป็น
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เพือ่เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรกิารลูกค้า โดยเริม่จากหน่วยธุรกิจ �ระบบการ
พิมพ์ดิจิทัล� เป็นหน่วยธุรกิจแรก ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการด�าเนินการจดทะเบียนบริษัทย่อย ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
และเปิดบัญชีต่างประเทศ (Offshore Account) ในนามบริษัทฯ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่า
ใช้จ่ายส�านักงานต่างๆ เพื่อใช้เป็น Contribution Capital ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายประเทศเวียดนาม และจากมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย เป็น
ไม่เกิน 2,400 ล้านดองเวียดนาม เพื่อให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานและให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมในรูปเงินทุนหมุนเวียน แต่เมื่อรวม
กับทุนจดทะเบียนแล้วไม่เกิน 4.5 ล้านบาท คาดว่าจะด�าเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2562
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 ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2559 - 2561
• • รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการ            

1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ  569.59   42.00  579.54 44.56      546.09         82.40 
2. ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  89.33   6.59  86.17 6.62        48.53           7.32 
3. ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น  320.39   23.63  312.51 24.03        23.97           3.62 
4. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล  364.96   26.91  307.74 23.66        26.93           4.06 
รวมรายได้จากการขายและบริการ  1,344.26    99.13  1,285.96 98.87     645.52       97.40 
รายได้อื่น 1)  11.76    0.87  14.74 1.13      17.20         2.60 
รายได้รวม  1,356.02 100.00 1,300.70 100.00     662.72      100.00

หมายเหตุ : 1) รายได้อื่น ประกอบด้วยก�าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายได้เงินปันผล 
และก�าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นต้น

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม
ประเภทค่าใช้จ่าย ปี 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2560 ปี 2559

2. คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการจากงบการเงินของบริษัทฯ
 2.1 ค�าอธิบายภาพรวมผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไรจากงบการเงินของบริษัทฯ

 หลักเกณฑ์การรบัรูร้ายได้และต้นทุนของบรษิทัจาก 4 หน่วยธุรกิจ ได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีประกาศใช้ในปัจจุบัน กล่าวคือการขายสินค้าจะรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบหรือเมื่อโอนความเส่ียงและผลตอบแทน
ท่ีเป็นสาระส�าคัญไปยังผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ส�าหรับรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการจะรับรู้เมื่อได้ให้บริการเสร็จส้ินแล้ว และ
สัญญาติดต้ังโครงการระบบดับเพลิงจะรบัรูต้ามขัน้ความส�าเรจ็ของงาน (Percentage of Completion) โดยอ้างองิกับสัดส่วนต้นทุนท่ี
เกิดขึ้นจริงกับประมาณการต้นทุนทั้งหมด ประกอบกับการประเมินโดยวิศวกรโครงการ ส�าหรับปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า ท�าให้การรับรู้รายได้จะ
เปล่ียนไปให้ความส�าคัญกับการระบภุาระท่ีต้องปฎิบติัให้ลูกค้า (Performance Obligations) ซึง่บรษิทั ฯ ต้องประเมนิว่าแต่ละภาระ
ที่ต้องปฏิบัติให้ลูกค้าแล้วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Point in time) หรือแล้วเสร็จในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Overtime) ซึ่งจะส่งผล
ต่อการรบัรูร้ายได้ในแต่ละภาระท่ีต้องปฏบิติั ซึง่บรษิทั ฯ ได้ปรบัเปลีย่นนโยบายการรบัรูร้ายได้ในปัจจบุนัให้เป็นแนวทางใกล้เคียงกับ
มาตรฐานการรายงานฉบับนี้ไว้แล้ว และเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญจากการประกาศใช้มาตรฐาน TFRS 15 ในปี 
2562
 รายได้จากการขายและบรกิารของบรษิทัฯ ประกอบด้วย รายได้จากผลิตภณัฑ์ระบบดับเพลงิและโครงการในสดัส่วน 42.00% 
ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรบัอากาศในสัดส่วน 6.59%  ผลิตภณัฑ์ระบบท�าความเยน็ ในสัดส่วน 23.63% ผลิตภณัฑ์ระบบการ
พิมพ์ดิจิทัลในสัดส่วน 26.91% และรายได้อื่น 0.87% โดยมีรายได้รวมส�าหรับปี 2559 - 2561 จ�านวน 662.72 ล้านบาท 1,300.70 
ล้านบาท และ 1,356.02 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งมาจากการจ�าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้นและจากรายได้จากการให้เช่าตามสัญญาเช่า
ทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นของส่วนงานระบบการพิมพ์ดิจิทัล รวมทั้งในปี 2561 บริษัทมีรายได้อื่นจากการให้เช่าที่ดินและคลังสินค้าของ
บรษิทัเพ่ิมเติม จากโครงสร้างรายได้จะเห็นว่าบรษิทัมคีวามสามารถในการลดความเส่ียงเรือ่งการพ่ึงพาผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หน่ึง
ได้เป็นอย่างดี จากสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการที่เคยมีสัดส่วนรายได้สูงถึง 82.40% ในปี 2559 มาเป็น 
42.00% ในปี 2561



112 รายงานประจําป 2561

โครงสร้างรายได้ ปี 2561
ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

โครงสร้างรายได้ ปี 2560
ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

รายได้อื่น 0.87% รายได้อื่น 1.13%

HARN

1,356.02

HARN

1,300.70

ผลิตภัณฑ์
ระบบดับเพลิง

และงานโครงการ
ติดตั้งระบบดับเพลิง

42.00%

ผลิตภัณฑ์
ระบบดับเพลิง

และงานโครงการ
ติดตั้งระบบดับเพลิง

44.56%

ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล

6.62%

ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล

6.59%

ผลิตภัณฑ์ระบบ
ท�าความเย็น
23.63%

ผลิตภัณฑ์
ระบบ
ท�าความเย็น
24.03%

ผลิตภัณฑ์ระบบ
การพิมพ์ดิจิทัล
26.91%

ผลิตภัณฑ์ระบบ
การพิมพ์ดิจิทัล
23.66%

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม
ประเภทต้นทุน ปี 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2560 ปี 2559

ต้นทุนจากการขายและบริการ            

1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ  420.57   73.84  436.54 75.33      419.86 76.88 
2. ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  66.95   74.95  63.92 74.17        34.18 70.43 
3. ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น  220.85   68.93  216.28 69.21 16.50 68.84   
4. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล  222.86   61.06  180.81 58.75 16.70 62.01
รวมต้นทุนจากการขายและบริการ 931.22   69.27  897.55 69.80     487.24 75.48
ก�าไรขั้นต้น  413.04   30.73  388.41 30.20     158.28 24.52

• • ต้นทุนขายและบริการ

 ส�าหรบัต้นทุนขายและบรกิารท่ีส�าคัญ คือ ต้นทุนค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายในการน�าเข้าและขนส่ง รวมถึงเงินเดือนทีมวิศวกรผู้ควบคุม
งานและทีมติดต้ัง และค่าจ้างผู้รับเหมาในการติดต้ังอุปกรณ์ โดยส�าหรับปี 2559 - 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการจ�านวน
ทั้งสิ้น 487.24 ล้านบาท 897.55 ล้านบาท และ 931.22 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็น 75.48% และ 69.80% และ 69.27% ของ
รายได้จากการขายและบริการ คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับ 24.52% และ 30.20% และ 30.73% ตามล�าดับ อัตราก�าไรขั้นต้น
ท่ีเพ่ิมขึน้มาจากต้นทุนการน�าเข้าสินค้าลดลงจากค่าเงนิบาทท่ีแขง็ค่าขึน้ในช่วงปี 2560 และ 2561 และการจดัประเภทรายการต้นทุน
จากการให้บริการของส่วนงานระบบพิมพ์ดิจิทัลในปี 2560 และ 2559 เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลเปรียบเทียบและเหมาะสมมาก
ขึ้น ส�าหรับนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดูเพิ่มเติมในหัวข้อความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม
ประเภทค่าใช้จ่าย ปี 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2560 ปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร            

ค่าใช้จ่ายในการขาย  118.97   8.77   105.19   8.09         42.08 6.35 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  138.31   10.20   136.83   10.52         82.66 12.47
รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร  257.28   18.97   242.02   18.61      124.74 18.82 
รายได้รวม  1,356.02   100.00  1,300.70     100.00      662.72 100.00 

• • ค่าใช้จ่ายในการขาย

 ค่าใช้จ่ายในการขายของหาญฯ ในปี 2559 - 2561 มีจ�านวน 42.08 ล้านบาท 105.19 ล้านบาท และ 118.97 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ ในปี 2561 อัตราค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็น 8.77% เพิ่มขึ้นจากปี 2560 และ ปี 2559 ที่มีอัตราเท่ากับ 8.09% และ 6.35% 
ของรายได้รวมตามล�าดับ ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบไปด้วยเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานขาย ค่านายหน้า ค่าจูงใจ
ค่าขนส่งสินค้า รวมท้ังค่าสินค้าตัวอย่างและค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงสินค้า ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการขายปี 2560 และ 2559
ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ในรายการค่านายหน้าของทีมบริการและติดตั้งของส่วนงานผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล (เดิมแสดง
อยู่ในตน้ทนุขายและบริการ) เพือ่ให้การเปรียบเทียบข้อมูลเป็นไปอย่างเหมาะสมมากยิง่ขึ้น ส�าหรบัปี 2561 บริษัทมีจ�านวนพนกังาน
ขายและวิศวกรโครงการเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการจ�าหน่ายสินค้าใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และการขยาย
ตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
• • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารของบรษิทัฯ ส�าหรบัปี 2559 - 2561 มจี�านวน 82.66 ล้านบาท 136.83 ล้านบาท และ 138.31 ล้านบาท
ตามล�าดับ ส�าหรบัปี 2561 ค่าใช้จ่ายในบรหิารของบรษิทัฯ เป็นสัดส่วน 10.20% ลดลงจากปี 2560 และ 2559 ท่ีมจี�านวนอยูท่ี่ 10.52% 
และ 12.47% ของรายได้รวมตามล�าดับ ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ประกอบไปด้วยเงนิเดือนและสวัสดิการในส่วนงานสนับสนุน ผู้บรหิาร
และคณะกรรมการบรษิทั ค่าเช่าอาคารและคลังสนิค้า ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าเส่ือมราคา และค่าธรรมเนียมวิชาชพีต่าง ๆ  นอกจาก
น้ียังมค่ีาใช้จ่ายท่ีไม่เป็นตัวเงนิอนัเก่ียวกับการตัดจ�าหน่ายความสัมพันธ์ลูกค้าและค่าเส่ือมราคาสินทรพัย์ถาวรส่วนเพ่ิมท่ีเกิดจากการ
ประเมนิมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ถาวรซึง่ได้มาจากการซือ้และรบัโอนกิจการท้ังหมด ท้ังน้ีเป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีแต่ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดออกไป (Non-Cash Items)
• • ก�าไรสุทธิ

 บริษัทฯ มีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2559 - 2561 มีจ�านวน 45.48 ล้านบาท 129.64 ล้านบาท และ 134.36 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ โดยบริษัทฯ มีอัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ 6.86%, 9.97% และ 9.91% จากรายได้รวมในปีนั้น ตามล�าดับ ส�าหรับก�าไรเบ็ดเสร็จรวม
ที่เพิ่มขึ้นมาจากจ�านวนรายได้และก�าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560
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 บรษิทั ฯ มกี�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษเีงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) ส�าหรบัปี 2559 - 2561 จ�านวน 
57.86 ล้านบาท 192.06 ล้านบาท และ 198.76 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็น 8.73%, 14.77% และ 14.66% เมื่อเปรียบเทียบกับราย
ได้รวมตามล�าดับ  ส�าหรับก�าไรที่เป็นตัวเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากจ�านวนรายได้และก�าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560
 2.2 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สินจากงบของบริษัทฯ
 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 จ�านวน 1,379.85 ล้านบาท 1,457.34 ล้านบาท และ 1,548.59 
ล้านบาท ตามล�าดับ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึง่มส่ีวนประกอบของสินทรพัย์ท่ีส�าคัญ ได้แก่ เงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราวคิดเป็น 12.70% ลกูหนี้
การค้า ลกูหน้ีอืน่ มลูค่างานท่ียังไม่ได้เรยีกเก็บและลูกหน้ีภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิคิดเป็น 21.24% สินค้าคงเหลอืคิดเป็น 19.66%  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคิดเป็น 14.97% ประกอบด้วยที่ดินเปล่า ซอยเฉลิมพระเกียรติ 1 แปลง ขนาด 5-0-90 ไร่ และที่ดิน
พร้อมคลังสินค้าส�าเร็จรูป ขนาด 6-2-00 ไร่ พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 5,690 ตารางเมตร รวมมูลค่าราคาทุนทั้ง 2 โครงการ 231.95 
ล้านบาท (ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 238.31 ล้านบาท) และค่าความนิยมคิดเป็น 21.61% และความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าท่ีถือเป็นสินทรพัย์ไม่มตัีวตนอกีประเภทหน่ึง คิดเป็น 4.73% ท้ังค่าความนิยมและความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ผ่านการทดสอบการ
ด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกปีอย่างสม�่าเสมอ
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึง่มส่ีวนประกอบของสินทรพัย์ท่ีส�าคัญ ได้แก่ เงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราวคิดเป็น16.54% ลูกหน้ี
การค้า ลูกหน้ีอื่น มูลค่างานท่ียังไม่ได้เรียกเก็บและลูกหน้ีภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินคิดเป็น 21.00% สินค้าคงเหลือคิดเป็น 
19.99% ท่ีดินและอุปกรณ์คิดเป็น 10.32% และค่าความนิยมคิดเป็น 22.96% และความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีถือเป็นสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอีกประเภทหน่ึง คิดเป็น 6.04% ท้ังค่าความนิยมและความสัมพันธ์ลูกค้าได้ผ่านการทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินแล้ว เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดินขนาด 5-0-90 ไร่ เป็นจ�านวนเงิน
ทั้งสิ้น 114.95 ล้านบาท ซึ่งตั้งอยู่ที่ต�าบลดอกไม้ (ส�าโรงฝั่งเหนือ) อ�าเภอประเวศ (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร จากการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้าแบบรวมศูนย์ และ
ได้โอนกรรมสทิธิท่ี์ดนิแล้ว ในวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 ต่อมาบรษิทั ฯ ได้เปลีย่นวัตถปุระสงค์การครอบครองจากเดิมเพ่ือการใช้เป็นคลงั
สินค้าในอนาคต เป็นเพื่อหาประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของที่ดิน

• • ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA)

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBT) 167.51 12.35 161.13 12.39 50.74 7.66
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย - ปกติ 14.52 1.07 13.79 1.06 5.52 0.83
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย - ส่วนเพิ่มจากวัดมูลค่า
ยุติธรรม 1.83 0.13 2.24 0.17 0.28 0.04
ค่าตัดจ�าหน่ายความสัมพันธ์ลูกค้า - จากการวัดมูลค่ายุติธรรม 14.90 1.10 14.90 1.15 1.32 0.20
ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตัดจ�าหน่าย (EBTDA) 198.76 14.66 192.06 14.77 57.86 8.73
รายได้รวม 1,356.02 100.00 1,300.70  100.00 662.72  100.00

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม
EBIT และ EBITDA ปี 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2560 ปี 2559
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 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

*AR turnover ค�านวณรวมรายได้จากการขายทั้งปีตามข้อมูลภายในของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้การค้า ปี 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทTurn over 
(days)

Turn over 
(days)

Turn over 
(days)

ปี 2560 ปี 2559

ลูกหนี้การค้าแยกตามประเภทธุรกิจ            

1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ  139.86   76.79  137.36 71.80 124.54 73.03 
2. ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น*  64.91   77.26  70.72 86.57 77.51 74.95 
3. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล*  58.34   56.58  54.81 66.48 57.28 52.52 
รวมลูกหนี้การค้าแยกตามประเภทธุรกิจ*  263.11   71.42  262.89 74.12 259.33 68.17

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ปี 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2560 ปี 2559

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น            
ลูกหนี้การค้า  263.11   92.47  262.89 95.65 259.33  89.02 
ลูกหนี้อื่น  26.90   9.45  16.24 5.91 37.40  12.84
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5.48) (1.92) (4.29) (1.56) (5.41) (1.86)
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น - สุทธิ  284.53   100.00  274.84 100.00  291.32 100.00

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า แยกตามสายผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มอันได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง 
โครงการ  สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล มีอัตราการหมุนเวียน
ลูกหนี้ ในปี 2559 -2561 (ไม่รวมลูกหนี้อื่นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) เท่ากับ 68.17 วัน 74.12 วัน และ 71.42 วันตามล�าดับ
 บริษัทฯ มีนโยบายในการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ี
ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ รวมถึงฐานะการเงินของลูกหนี้ที่มีความ
เสี่ยงทางด้านเครดิตบางรายเป็นการเฉพาะประกอบกัน และจะตัดจ�าหน่ายออกจากบัญชีเมื่อไม่สามารถติดตามหนี้ได้ คดีความสิ้น
สุด หรอื ไม่สามารถบงัคับคดีตามค�าพิพากษาของศาลได้ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มคีวามระมดัระวังและมขีัน้ตอนในการอนุมติัเครดิต
อย่างรดักุมมผีลท�าให้ อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอยู่ในอตัราต�า่ส�าหรบัปี 2559 - 2561 มอีตัราร้อยละเท่ากับ 1.86 ร้อยละ 1.56 และ
ร้อยละ 1.92 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
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 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 จ�านวน 13.67 ล้านบาท 
จากการท�าสัญญาให้เช่าเครื่องพิมพ์ดิจิทัลใหม่เพิ่มเติมที่ถือเป็นสัญญาเช่าการเงินของกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่ในปี 
2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ปี 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2560 ปี 2559

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่
ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  11.79 35.81 8.78 45.61 10.02 49.95
ลูกหนี้ระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 21.13 64.19 10.47 54.39 10.04 50.05
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน  32.92 100.00 19.25 100.00 20.06 100.00

 สินค้าคงเหลือ

*INV turnover ค�านวณรวมต้นทุนขายทั้งปีตามข้อมูลภายในของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินค้าส�าเร็จรูป ปี 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทTurn over 
(days)

Turn over 
(days)

Turn over 
(days)

ปี 2560 ปี 2559

สินค้าส�าเร็จรูปแยกตามประเภทธุรกิจ            

1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาลฯ  137.40   99.70  128.94 88.66 114.18  85.31 
2. ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น*  63.75   113.58  73.70 107.25 53.39       86.35 
3. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล*  60.81   82.79  40.29 85.10 44.02       87.23  
รวมสินค้าส�าเร็จรูป  261.96   98.95  242.93 92.42     211.59       86.02 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินค้าคงเหลือ ปี 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2560 ปี 2559

สินค้าคงเหลือ            
สินค้าส�าเร็จรูป  261.96   86.05  242.93 83.40      211.59 89.06 
สินค้าระหว่างทาง  58.62   19.26  61.75 21.20        40.96 17.24
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหมุนช้า (16.14) (5.30) (13.41) (4.60) (14.98) (6.31)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ  304.44 100.00 291.27 100.00 237.57 100.00 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือแยกตามสายผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มอันได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง 
โครงการ  สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล มีอัตราการหมุนเวียน
สินค้า (ไม่นับรวมรายการสินค้าระหว่างทาง) ของปี 2559 -2561 เท่ากับ 86.02 วัน 92.42 วัน และ 98.95 วันตามล�าดับ เนื่องจาก
ผู้ผลิตสินค้าส�าคัญของบริษัทฯ ได้ย้ายฐานการผลิตใหม่ บริษัทฯ จึงได้มีการพิจารณาการส�ารองสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้าอยู่เสมอ เพ่ือลดต้นทุนเสียโอกาส แต่ท้ังน้ีก็ได้มีการพิจารณาต้นทุนการเก็บรักษาและความเสี่ยงจากสินค้าเส่ือมสภาพ
หรือหมุนช้าในทุกมิติประกอบกัน
 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยังมนีโยบายในการต้ังค่าเผือ่สินค้าเส่ือมสภาพหมนุช้า โดยได้ก�าหนดเงือ่นไข 2 ข้อเพ่ือใช้ในประกอบการ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหมุนช้า ได้แก่ 1) สินค้ามีอายุตั้งแต่สองปีขึ้นไป และ 2) มีการหมุนเวียนต่อปีน้อยกว่าร้อยละ 20 
ของสินค้าคงเหลือรายการนั้นต่อเนื่องกันสองปี บริษัทฯ เชื่อว่านโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหมุนช้านี้ จะระมัดระวังเพียง
พอที่จะไม่ท�าให้สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับหรือ Net Realizable Value ตามมาตรฐานการบัญชี อย่างไร
ก็ตาม อตัราค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมสภาพหมนุช้าอยู่ในอตัราต�า่ส�าหรบัปี 2559 - 2561 มอีตัราเท่ากับร้อยละ 6.31 ร้อยละ 4.60 และร้อยละ
5.30 ตามล�าดับของสินค้าคงเหลือ -สุทธิ

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ตามท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษิทั ครัง้ท่ี 5/2561 เมือ่วันท่ี 9 พฤศจกิายน 2561 ได้มมีติให้ซือ้ท่ีดินพร้อมอาคารคลงัสินค้า 
ขนาดท่ีดิน 6-2-00 ไร่ เป็นจ�านวนเงนิท้ังสิน้ 117.00 ล้านบาท พ้ืนท่ีใช้สอยของอาคารคลงัสินค้าประกอบด้วย อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็
สูง 2 ชั้น จ�านวน 3 คูหาพื้นที่ใช้สอย 5,690 ตารางเมตร รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดัง
กล่าวได้มีผู้เช่าอยู่ในปัจจุบัน 2 ราย สัญญาเช่ามีก�าหนดเวลาสิ้นสุดตามสัญญาในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และวันที่ 30 เมษายน 
2563 และบริษัทมีรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ�านวนเงิน 922,886 
บาท และมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานจ�านวนเงิน 131,824 บาท รวมทั้งยังมีการโอนเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการถือครองที่ดิน ซอย
เฉลิมพระเกียรติ ขนาด 5-0-90 ไร่ที่ได้มาในปี 2560 จ�านวนเงิน 114.95 ล้านบาทจากเดิมเพื่อการใช้ในอนาคตเป็นเพื่อหาประโยชน์
จากการเพิ่มมูลค่าของที่ดิน

ลักษณะการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ประเภทของทรัพย์สิน ภาระผูกพันการโอนเปลี่ยน
วัตถุประสงค์

การซื้อ
ทรัพย์สิน - 
ราคาทุน

การซื้อ
ทรัพย์สิน - 

ค่าเสื่อมราคา
สะสม

ที่ดิน 114.95 57.70 - 172.65 ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - 55.68 (0.10) 55.58 ไม่มี
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - 2.67 (0.02) 2.65 ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ - 0.95 (0.01) 0.94 ไม่มี
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -สุทธิ 114.95 117.00 (0.13) 231.82

มูลค่าตาม
บัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษิทัมท่ีีดิน อาคารและอปุกรณ์ -สุทธิ จ�านวน 32.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ�านวน 117.79 
ล้านบาท เน่ืองจากมีการเปล่ียนวัตถุประสงค์ของการถือครองท่ีดินจากเดิมเพ่ือการใช้ในอนาคตเป็นเพ่ือหาประโยชน์จากการเพ่ิม
มูลค่าของท่ีดิน บริษัทจึงได้โอนท่ีดินดังกล่าวจากท่ีดินท่ีมีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุนจ�านวน 114.95 
ล้านบาท

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 บริษัทฯ มีนโยบายการรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ อันได้แก่ ผู้ขายสินค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ ผู้ให้
บรกิารตามสัญญารบัเหมาติดต้ัง และคู่ค้าอืน่ๆ เป็นต้น ซึง่การรกัษาความสมัพันธ์ท่ีดีย่อมมรีากฐานมาจากการรกัษาเครดิตทางการ
เงินเป็นส�าคัญ นอกจากการรักษาความสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถต่อรองราคาสินค้าและบริการซึ่งถือเป็นต้นทุนท่ี
ส�าคัญที่สุดของบริษัทที่ท�าธุรกิจซื้อขายสินค้าได้อีกทางหนึ่ง อันจะเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

 ที่ดิน และอุปกรณ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทลักษณะทรัพย์สิน ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ที่ดิน - 114.95 -
เครื่องมือและอุปกรณ์ 1.18 1.10 1.44
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 7.94 11.06 14.01
ยานพาหนะ 11.98 11.73 14.05
สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต 11.56 11.63 12.07
สินทรัพย์ระหว่างท�า 0.02 - -
รวมที่ดิน และอุปกรณ์ - สุทธิ 32.68 150.47 41.57

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ปี 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทTurn over 
(days)

Turn over 
(days)

Turn over 
(days)

ปี 2560 ปี 2559

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น            

เจ้าหนี้การค้า  128.37   45.69  109.51 41.00     104.57         51.19 
เจ้าหนี้อื่น       
     • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  40.64   n/a  39.32  n/a        43.80   n/a
     • เจ้าหนี้อื่น  41.17   n/a  25.65  n/a         28.20  n/a  
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 210.18   45.69  174.48 41.00     176.57 51.19
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 ประเภทสินเชื่อวงเงินและอัตราดอกเบี้ย

ประเภทสินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชี 11.00 11.00 MOR MOR

เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีท 160.00 160.00 MLR-1, MMR MLR-1, MMR
หนังสือค�้าประกัน 54.00 24.47 1.65 - 2%- 1.65 - 2%
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 562.39 562.39    
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 5.00 5.00 MLR MLR
เช็คต่างจังหวัดรอเรียกเก็บ - -    
 รวม  792.39 762.86    
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
  (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 3.00 3.00

วงเงิน (ล้านบาท) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

เงินฝากประจ�า

2561 2561

เงินฝากประจ�า

2560 2560

 บริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง เห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่อยู่ในระดับ 3.48 เท่า และ 4.19  เท่า ในปี 2561 และ 
2560 ตามล�าดับ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้วงเงินหนังสือค�้าประกันเพิ่มข้ึนจากปี 2560 จ�านวน 30.00 ล้านบาทและได้เวนคืนหนังสือ
ค�้าประกันของบริษัท ชิลแมทช์ จ�ากัดมูลค่า 0.47 ล้านบาท และปิดภาระค�้าประกันธนาคารในวงเงินของบริษัท ชิลแมทช์ จ�ากัดและ
บริษัทย่อยทั้งหมด ภายในปี 2561นอกจากนี้ หาญฯ ยังมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อมากพอเพื่อใช้ในการน�าเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ เงนิทุนหมนุเวียนในรปูของวงเงนิเบกิเกินบญัชหีรอืต๋ัวสัญญาใช้เงนิ การค�า้ประกันทางธุรกิจต่างๆ และการบรหิารความ
เสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งโอกาสในการซื้อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมอื่นในอนาคต

 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

สกุลเงิน เงินตรา
ต่างประเทศ

เงินตรา
ต่างประเทศ

สัดส่วนคิดจาก
มูลค่าการน�าเข้า

สัดส่วนคิดจาก
มูลค่าการน�าเข้า

ยอดซื้อสินค้าปี 2561 ยอดซื้อสินค้าปี 2560

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 12,338,899 53.94 10,984,629 56.63
ดอลลาร์สิงคโปร์ 1,803 0.01 956,686 3.60
ยูโร 3,337,481 17.39 2,922,464 17.11
ปอนด์สเตอร์ลิง 4,734,786 27.66 3,219,863 21.42
เยน 20,778,016 0.83 27,386,980 1.24
หยวนจีน 268,402 0.17 - -
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 บรษิทัฯ ท�าสัญญาซือ้/ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับทางธนาคาร พิจารณาจากอตัราแลกเปลีย่น
และระยะเวลาการส่งมอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เพียงพอต่อการจ่ายช�าระหน้ี โดยติดตามข่าวสารข้อมูลและบทวิเคราะห์แนวโน้มการ
เคลื่อนไหวของเงินบาท นอกจากนี้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัท ฯ มีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินปอนด์สเตอร์
ลิงส�าหรับรายการค้าประเภทค�าสั่งซื้อสินค้าที่บอกเลิกไม่ได้ (Firmed Commitment) เนื่องจากมูลค่าสินค้ามีมูลค่าสูงและบริษัท ฯ 
ออกใบส่ังขายให้ลูกค้าโดยได้ตกลงเงื่อนไขช�าระราคาเป็นเงินบาท จึงถือว่าบริษัท ฯ ได้ปิดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนส�าหรับ
กรณีดังกล่าวครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งก�าไรจากความผันผวนของค่าเงิน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท
และไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของค่าเงินเพียงพอ เพียงแต่ต้องการลดความเสี่ยงทางด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีต่อกระแสเงินรับและจ่ายในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้
 2.3  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 
   2.3.1 กระแสเงินสดจากงบการเงินของหาญฯ

 การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีได้มาจากการด�าเนินงานส�าหรับปี 2561 จ�านวน 163.44 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 56.30 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักมาจากก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.68 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 35.71 ล้านบาท
สินค้าคงเหลือก่อนค่าเผ่ือการลดมูลค่าเพ่ิมขึ้น 15.90 ล้านบาท ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นก่อนหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น 
10.88 ล้านบาท และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 13.67 ล้านบาท

สกุลเงิน
สัญญาซื้อล่วง
หน้า (คงเหลือ)

สัญญาซื้อล่วง
หน้า (คงเหลือ)

การป้องกันความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงเจ้าหนี้การค้า
ณ 31 ธ.ค. 2561

ตปท.

เจ้าหนี้การค้า
ณ 31 ธ.ค. 2560

ตปท.สัดส่วน สัดส่วน

ปี 2561 ปี 2560

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,617,842 1,293,213 79.93 1,428,318 1,139,461 79.78
ดอลลาร์สิงคโปร์ 1,000 - - 200 - -
ยูโร 419,773 153,314 36.52 186,933 74,989 40.12
ปอนด์สเตอร์ลิง 610,009 897,792 147.18 574,723 494,614 86.06
เยน 575,000 575,000 100.00 8,303,900 8,303,900 100.00

รายการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 163.44 107.14 17.39
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (94.26) (48.44) 33.69
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (81.83) (52.61) (43.39)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (12.65) 6.09 7.69
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 41.96 35.87 28.18
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 29.31 41.96 35.87
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 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส�าหรับปี 2561 จ�านวน 94.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45.82 ล้านบาท จากการ
ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 117.00 ล้านบาท จากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 31.81 ล้านบาท
 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจ�านวน 81.83 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.22 ล้านบาท
 การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 บริษัทฯ มีมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการด�าเนินงานส�าหรับปี 2560 จ�านวน 107.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.75 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการที่มีก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2560 จ�านวน 129.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนจ�านวน 89.15 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมียอดลดลงจ�านวน 13.67 ล้านบาท เปรียบเทียบจากปีก่อนที่มียอดลูก
หนี้เพิ่มขึ้น 18.81 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การส�ารองสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมีผลท�าให้กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานลดลงจ�านวน 
56.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42.03 ล้านบาท
 กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส�าหรบัปี 2560 จ�านวน 48.44 ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจากการซือ้ท่ีดินเพ่ือก่อสร้างคลงั
สินค้าและอุปกรณ์ จ�านวน 117.26 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อน 115.63 ล้านบาทและเงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในกองทนุ
รวมส่วนบุคคลและกองทุนรวมตราสารหนี้ จ�านวน 68.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 67.98 ล้านบาท
 กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจการจดัหาเงนิ เกิดจากการจ่ายเงนิปันผล จ�านวน 52.61 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 17.61 ล้านบาท
   2.3.2 โครงสร้างเงินทุนจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 จ�านวน 242.21 ล้านบาท 242.66 ล้านบาท และ 281.38 ล้านบาท 
คิดเป็นอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.21 เท่า 0.20 เท่าและ 0.22 เท่า ตามล�าดับ ซึง่มส่ีวนประกอบของหน้ีสินท่ีส�าคัญ 
ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหน้ีอืน่ เงินประกันรบัจากพนักงาน  และหน้ีสินหมนุเวียนอืน่ เป็นต้น โดยไม่มภีาระหน้ีสินท่ีมดีอกเบีย้จ่าย 
มีรายละเอียด ดังนี้
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 281.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 38.71 ล้านบาท  จาก
เจ้าหนี้การค้า 18.87 ล้านบาท จากการซื้อสินค้าในช่วงไตรมาส 4 เพื่อให้เพียงพอต่อการจ�าหน่าย และเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและ
บรกิาร 15.69 ล้านบาท จากการขายสนิค้าพร้อมให้บรกิารตดิต้ังของเครือ่งพิมพ์ท่ีมมีลูค่าสงู แต่อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ยังคงมโีครงสร้าง
เงินทุนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 242.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 0.45 ล้านบาท ซึ่งถือว่า
เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีสาระส�าคัญ แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ สามารถรักษาโครงสร้างเงินทุนได้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
 ด้วยโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ที่ไม่ได้พึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคารแต่อย่างใด มีผลท�าให้บริษัทฯ ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย ท�าให้
บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม�่าเสมอ โดยในปี 2559 - 2561 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.09 บาท 
และ 0.14 บาท และ 0.16 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 81.82 ร้อยละ 63.64 และร้อยละ 
69.57 ตามล�าดับ ส�าหรบัเงนิปันผลประจ�าปี 2561 ยังมคีวามไม่แน่นอนจนกว่าท่ีประชมุผูถื้อหุ้นสามญัประจ�าปีจะได้พิจารณาอนุมติั
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19
รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน
ทางการเงิน

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

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์  จ�ากัด (มหาชน) (�บริษัทฯ�) (เดิม
ชือ่ บรษิทั ไฟร์วิคเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)) ซึง่ได้จดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ของประเทศไทย 
ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศขึ้นใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอ
รายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้มีการพิจารณานโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบติัอย่างสม�า่เสมอ การใช้ดุลพินิจอย่างระมดัระวังรอบคอบ และการรายงานท่ีสมเหตุสมผลในการจดัท�างบการเงิน รวมท้ัง
ให้มกีารเปิดเผยข้อมลูท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไป
 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่ง
สินทรัพย์ ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการด�าเนินงานในรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล สอบทาน
ความน่าเชือ่ถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ  ซึง่ได้ก�ากับดูแลท�าการประเมนิระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความ
เสีย่ง และการตรวจสอบภายในให้มปีระสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรือ่งน้ีได้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว
 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้ความเชื่อมั่น
ได้ว่างบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์  จ�ากัด (มหาชน)  ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น แสดงฐานะ
การเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามท่ีสมควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ  ซึง่ผูส้อบบญัช ีได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชตีาม
ที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว
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20 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะ
กรรมการบริษัท  ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน 
ดังนี้
 1. ดร.ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการ 
    ตรวจสอบ
 2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ
 3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบ
ทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ให้มกีารรายงานทางการเงนิ
อย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลมีการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง  
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยมี นายวิศิษฏ์
วชิรลาภไพฑรูย์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  ปฏิบัติ
หน้าท่ีภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ดร.ถกล นันธิราภากร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 ส�าหรับในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการ
ประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่านได้เข้าร่วม
ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การประชมุ หารอื แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับผู้บรหิาร  ผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบญัชใีนเรือ่งท่ีเก่ียวข้อง  โดยมสีาระส�าคัญสรปุ
ได้ดังนี้
 1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบ
  งบการเงนิประจ�าปี  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน

งบการเงนิรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงนิประจ�าปี 
2561 ที่ตรวจสอบโดย บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด 
โดยได้สอบถามและรับฟังค�าชี้แจงจากผู้บริหาร และ

  ผู้สอบบญัชใีนเรือ่งความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบติัตาม
มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

  และมีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ
  กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องตามท่ีควร
ในสาระส�าคัญ  รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วน และเชือ่ถือได้ เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทั
พิจารณาอนุมัติ  

 2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบ
ท่ีมีประสิทธิผล โดยได้รับรายงานจากผลการตรวจสอบ
ทุกไตรมาสท่ีจัดท�าโดยผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท

  อลัทิมา แอดไวเซอรี ่จ�ากัด เพ่ือประเมนิความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในท่ีจะส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ท้ังในด้านประสทิธิผลและประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ



124 รายงานประจําป 2561

 3. การสอบทานและพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือ
รายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ัง
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ  
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 4. การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ

  ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัทฯ และข้อ
ผูกพันท่ีบรษิทัฯ มไีว้กับบคุคลภายนอก  ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญในเรือ่งการไม่
ปฏบิติัตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชปีระจ�าปี 2562 เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ให้ขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�า
ปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่า

ตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งต้ัง นายธนะวุฒ ิพิบลูย์สวัสด์ิ
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699, นายพีระเดช 

พงษ์เสถียรศักด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
4752, นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 7517, นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838, นางสาวธัญพร

  ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในรอบปี 2561  
บรษิทัฯ มรีะบบการก�ากับดูแลกิจการและมกีารควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม การจดัท�ารายงานทางการเงนิแสดงข้อเท็จจรงิในส่วน
ที่เป็นสาระส�าคัญครบถ้วน  ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเป็น
ไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เก่ียวข้อง มีการบริหารความ
เส่ียงท่ีอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการท่ี
เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่าย
บริหารได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�าเนินงานที่สอดคล้อง
และอยู่ภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ไม่พบรายการ
ผิดพลาดท่ีมีสาระส�าคัญท่ีจะกระทบฐานะการเงินของบริษัทฯ
มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ตลอดจน
การปฏิบัติงานท่ีเป ็นไปตามระเบียบของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจของ บริษัทฯ
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21 รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน
6 ท่าน ดังน้ี
1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานกรรมการบรหิาร
   และประธาน
   เจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวสันต์ นันทขว้าง กรรมการบริหาร 
   และกรรมการผู้จัดการ
3. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหาร 
   และกรรมการผู้จัดการ
4. ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการบริหาร
5. นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ กรรมการบริหาร 
   และผู้อ�านวยการสายงาน
   การเงิน
6. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ กรรมการบริหาร 
   และเลขานุการบริษัท
 แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังคงผันผวนและมีความ
เส่ียงอยู่ในหลายด้าน แต่โอกาสของธุรกิจโดยรวมยังคงมอียู ่โดย
เฉพาะในภาคเศรษฐกจิท่ียังมช่ีองทางขยายตัว เช่น ธุรกิจท่ีเก่ียว
เนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ภาคการลงทุนภาครัฐ รวมถึงธุรกิจที่
ใช้เทคโนโลยี 4.0 เป็นตัวช่วยในการต่อยอด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ 
จึงจ�าเป็นต้องเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในทุกๆ 
ด้าน เพ่ือให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง และพร้อมก้าว
สู่การต่อยอดการขยายธุรกิจเพ่ือความเติบโตอย่างยั่งยืน โดย
คณะกรรมการบริหารได้ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทใน
การพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ท่ีส�าคัญ ก่อน
น�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณา ท�าให้บรษิทัฯ สามารถ

นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด�าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยม ีนางวรนิกาญจน์ ธีระอมัรานนท์ 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร ปฏบิติัหน้าท่ีภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
 ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการ
ประชมุรวม 12 ครัง้ เพ่ือพิจารณาเรือ่งต่างๆ ท่ีส�าคัญของบรษิทัฯ 
โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
 1. ก�าหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ พิจารณาทบทวน

วิสยัทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบรษิทัในรอบปีท่ีผ่านมา 
เพ่ือก�าหนดกลยุทธ์และแผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ในแต่ละสายธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์และพันธกิจ
ของบริษัท โดยค�านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมี
ผลกระทบ รวมถึงโอกาสและความเส่ียงท่ียอมรบัได้  โดย
มกีารถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บรหิารและพนักงานทุก
ระดับในบริษัทให้ได้ทราบ และติดตามดูแลให้มีการน�า
กลยุทธ์ของบรษิทัไปปฏบิติั เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ได้ก�าหนดไว้ และรายงานความคืบหน้าตามแผนกลยุทธ์
ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

 2. ตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ  
พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินงานของทุก
สายธุรกิจเป็นประจ�าทุกเดือน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน 
และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 3. พจิารณางบประมาณและโครงการลงทนุของบรษัิทฯ 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจ�าปี

  และการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ท่ีฝ่าย
จัดการเสนอ ก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 4. ก�าหนดนโยบายอตัราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงนิ
เดือนของพนักงาน และผู้บริหาร พิจารณานโยบาย
อัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน 
ก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ

 5. พจิารณาการสรรหาว่าจ้างผู้บรหิารระดบัสงู พิจารณา
โครงสร้างกรอบอ�านาจหน้าที ่และประเมนิผลการปฏบิติั
งานของบรหิารระดับสงู ก่อนเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการ

  บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และพร้อมที่จะพัฒนา
ธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ 
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมท้ังดูแลให้
บรษิทัฯ มรีะบบการด�าเนินงานท่ีเป็นไปในลกัษณะท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย และมจีรยิธรรมตามหลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือ
น�าพาองค์กรสู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
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22 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ในการก�ากับดูแลการบรหิารจดัการความเส่ียงขององค์กร
ให้สามารถบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจท่ีต้ังไว้ สร้างความมัน่ใจและ
ความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่
ได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วย กรรมการ
ผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความ
เข้าใจการด�าเนินธุรกิจ จ�านวน 14 ท่าน ดังนี้
1. ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร 
   ความเสี่ยง
2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการบรหิารความเสีย่ง
3. นายวสันต์ นันทขว้าง กรรมการบรหิารความเสีย่ง
4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบรหิารความเสีย่ง
5. นายประชา พร้อมพรชัย กรรมการบรหิารความเสีย่ง
6. นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท ์กรรมการบรหิารความเสีย่ง
7. นายสุชาติ สุวัฒโนดม กรรมการบรหิารความเสีย่ง
8. นายนันทวัธน์ จีราคม กรรมการบรหิารความเสีย่ง
9. นายสุกิจ ลิติกรณ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง
10. นายวิฑูรย์ ทามี กรรมการบรหิารความเสีย่ง
11. นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล กรรมการบรหิารความเสีย่ง
12. นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย กรรมการบรหิารความเสีย่ง
13. นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง
14. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ท�าหน้าท่ีก�าหนดและ
ทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร นโยบายและ

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเส่ียงตามบทบาทหน้าท่ีในกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการบรหิารจดัการความเส่ียงให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ
อย่างมปีระสทิธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางกลยทุธ์การด�าเนินงาน
และแผนธุรกิจ รวมท้ังสนับสนุนและพัฒนาการบรหิารความเส่ียง
ในทุกระดับท่ัวทั้งองค์กรอย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมี
นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
 ส�าหรบัในปี  2561  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงได้จดัให้
มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
 1. พิจารณาแผนบรหิารความเสีย่งประจ�าปีท่ีฝ่ายบรหิารจาก

ทุกหน่วยงานได้ท�าการประเมินความเสี่ยง
 2. จดัระดบัความส�าคญัของความเส่ียงพร้อมก�าหนดผลกระทบ
  ที่เกิดขึ้น เพื่อก�าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง
 3. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงให้เกิดข้ึน

อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
 4. ติดตามและทบทวนการด�าเนินงานตามแผนการบริหาร

จัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหาร
ความเส่ียงท่ีก�าหนดไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายในท�าการ
ติดตาม และสอบทานการบริหารความเส่ียงอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ

 5. ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับ
  ความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับ

กรอบมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอร์รัปชั่นทีป่ระกาศใช้
ในปี 2561

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จัดให้มี 
Workshop จ�านวน 3 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับผู้จัดการเข้า
ร่วมเพ่ือทบทวนความเข้าใจและเพ่ิมทักษะในการวิเคราะห์
ความเส่ียง เพ่ือให้ความเส่ียงของแต่ละฝ่ายเป็นสัญญาณ
ล่วงหน้าในการลดความสูญเสยีจากการด�าเนินงานอย่างแท้จรงิ 
ดังน้ันคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จงึมคีวามเห็นว่า บรษิทัฯ
ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุม
ปัจจัยเส่ียงทุกด้าน มีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองและ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมกีารประชมุของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�า เพื่อพิจารณาความ
เส่ียงท่ีส�าคัญและเร่งด่วนอย่างทันท่วงที ซึง่ท�าให้เกดิประสทิธิผล
ของการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ได้มีการบริหารจัดการความเส่ียงส�าคัญระดับองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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23 รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต
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24 งบการเงิน
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25 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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