บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ

2

14. การกํากับดูแลกิจการ

59

2. ข้อมูลสําคัญทางการเงิน

4

15. ความรับผิดชอบต่อสังคม

91

3. สารจากคณะกรรมการบริษัท

6

16. การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

107

4. คณะกรรมการบริษัท

7

17. รายการระหว่างกัน

108

5. ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

13

18. คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการ

110

6. ข้อมูลทั่วไป

14

19. รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

122

7. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

15

20. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

123

8. โครงสร้างรายได้

21

21. รายงานคณะกรรมการบริหาร

125

9. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

22

22. รายงานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

126

10. ปัจจัยความเสี่ยง

28

23. รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต

127

11. โครงสร้างการถือหุ้น

32

24. งบการเงิน

132

12. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

35

25. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

140

13. โครงสร้างการจัดการ

36

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.harn.co.th

1

2
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1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์
เราจะเป็นผู้น�าการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย
ระบบท�าความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

พันธกิจ

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

ค่านิยมองค์กร

Professional
Responsibility
ความรับผิดชอบ
อย่างมืออาชีพ

Ownership
มีความรัก ผูกพัน
และเป็นเจ้าขององค์กร

Sustainable
Development
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

Integrity

Teamwork

Innovation

Value Creation

Excellence

ความซื่อสัตย์และยึดมั่น
ในความถูกต้อง
และเป็นธรรม

ความร่วมมือ
ท�างานเป็นทีม

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

การสร้างคุณค่า

การมุ่งมั่น
สู่ความเป็นเลิศ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ

1
มุ่งเน้นการบริหารงาน
โดยการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้าหลัก
อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

2

เพิ่มการเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายสินค้าและเพิ่มจ�านวน
ผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ระบบวิศวกรรม
ความปลอดภัย ระบบท�าความเย็น
และระบบการพิมพ์ดิจิทัล
เพื่อเพิ่มทางเลือกและรองรับ
ความต้องการของลูกค้า
ขยายฐานลูกค้ารับเหมา
ได้ครบทุกกลุ่มมาตรฐาน
ของสินค้า
งานโครงการ กลุ่มลูกค้าโรงงาน

3

4
5

ขยายการจ�าหน่าย
สินค้าไปยังกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา
เวียดนาม กัมพูชา
เป็นต้น

อุตสาหกรรม และขยายธุรกิจ
ไปยังลูกค้าขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ลูกค้ากลุ่มผู้ใช้งาน
โดยตรงมากขึ้น

7

มุ่งเน้นให้มีการติดตาม
สร้างค่านิยม
ดูแลลูกค้ากลุ่มงานโครงการ
ร่วมกันภายในองค์กร
ติดต่อประสานงานผู้ออกแบบ
เพื่อให้บริษัทมีวัฒนธรรม
โครงการ เน้นการจ�าหน่ายสินค้าที่
การท�างานที่ดี
บริษัทเป็นเจ้าของตราสินค้าเอง
และสินค้าที่เป็นตัวแทน
รักษาระบบการท�างาน
จ�าหน่ายให้มากขึ้น

6

ที่เป็นมาตรฐานสากล และ
ปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานอย่างต่อเนื่อง

8
สร้างองค์กร
ให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ที่จะขับเคลื่อนบริษัท
ไปสู่ความส�าเร็จ

3

4
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2 ข้อมูลสําคัญทางการเงิน
2561

2560

2559

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,548.59
281.38
1,267.21

1,457.34
242.66
1,214.68

1,379.85
242.21
1,137.64

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,344.26
1,356.02
931.22
413.04
134.36
134.36

1,285.96
1,300.70
897.55
388.41
129.68
129.64

645.52
662.72
487.24
158.28
40.53
45.48

%
%
%
%
เท่า
เท่า

10.83
11.15
30.73
9.91
0.22
0.90

11.02
11.36
30.20
9.97
0.20
0.92

5.72
5.21
24.52
6.86
0.21
0.68

บาท
บาท
บาท
บาท

0.50
2.17
0.16
0.23

0.50
2.08
0.14
0.22

0.50
1.95
0.09
0.11

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลการด�
ผลการด�าาเนิ
เนินนงาน
งาน

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
ก�าไรขั้นต้น
ก�าไรสุทธิ
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 1)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 2)
อัตราก�าไรขั้นต้น
อัตราก�าไรสุทธิ 1)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

สามัญญ
ข้ข้ออมูมูลลหุหุ้น้นสามั
ราคาพาร์ต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 3)
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น

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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

รายได้จากการขายและบริการรวม (ล้านบาท)

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

1,344.26

1,285.96

1,457.34

1,379.85
242.21

242.66

1,137.64

1,214.68

1,548.59
281.38

645.52

2559
ระบบดับเพลิง

2560
ระบบปรับอากาศ

2561

ระบบท�าความเย็น

ระบบการพิมพ์ดิจิทัล

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) และอัตราก�าไรสุทธิ (%)
(ใช้ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการค�านวณ)
6.86

9.97

2559
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

1,267.21

2560

2561

หนี้สินรวม (ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (D/E Ratio)
0.21

0.22

0.20

9.91

281.38

242.66
134.36

129.64

242.21
1,267.21

45.48

2559

2560
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2561
อัตราก�าไรสุทธิ

1,137.64

1,214.68

2559

2560

หนี้สินรวม (ล้านบาท)

2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

D/E (เท่า)

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) ROA

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ROE

(ใช้ EBIT ในการค�านวณ)

(ใช้ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการค�านวณ)

11.36

11.15

10.83

2560

2561

5.72

5.21

2559

11.02

2560

2561

2559

5
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3 สารจากคณะกรรมการบริษัท

ดร.ถกล นันธิราภากร

นายวิรัฐ สุขชัย

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
ใช้ตัวย่อหลักทรัพย์ HARN มีการด�าเนินธุรกิจ
จ�าหน่ายสินค้าและให้บริการในระบบวิศวกรรมที่
หลากหลาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบ
ปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น และผลิตภัณฑ์ระบบ
การพิมพ์ดิจิทัล ในปีที่ผ่านมาแม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ยัง
ประสบปัญหาบ้างจากภาวะสงครามการค้าโลก ส่งผลกระทบ
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ผลการด�าเนินงานของ HARN
ยังมียอดขาย รวมถึงผลก�าไร ที่เติบโต ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่น
ของคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน ในการด�าเนินธุรกิจให้มี
ความก้าวหน้าและเติบโตต่อเนื่องไป นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมี
แผนขยายธุรกิจด้วยสินค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ รวมถึงการ
ให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี 2562 ได้
มีแผนการจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนาม เพื่อการรุกเข้าสู่
ธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล อีกทั้งยังมีการพัฒนาด้านบุคลากรเพื่อให้
มีความรอบรู้เพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับการ
เติบโตในอนาคต ซึ่งพวกเรามั่นใจว่า จะท�าให้บริษัทฯ เพิ่มยอด
ขายและก�าไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

HARN ได้ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง เราด�าเนินงานด้วยความรับผิด
ชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึง่ จะเห็นได้เป็นรูปธรรมจากการทีไ่ ด้รบั คะแนนการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อีกทั้งบริษัทฯ
ยังได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ มีการจัดท�าคูม่ อื ออกนโยบายและประกาศเจตนารมย์
ให้แก่พนักงาน คูค่ า้ และสาธารณชน จัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบ
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 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย และก่อให้เกิดผลดีตอ่ ภาพรวมทาง
เศรษฐกิจและสังคมต่อไป

บ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

4 คณะกรรมการบริษัท
ทางการศึกษา
• 2555 - 2558
• 2548 - 2554

ดร.ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 73 ป
• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
- ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
• วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 43/2018
2. หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุน่ 36/2017
3. หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุน่ 1/2016
4. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ 228/2016
5. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ 3/2016
6. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 8/2005
7. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 8/2004
• ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ป
ทางธุรกิจ
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่
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.

•

•
•
•

คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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
• กรรมการมูลนิธเิ ฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
• กรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• (อดีต) นายก (ก่อตั้ง) สโมสรไลออนส์แห่งประเทศไทย แคมปัสนิด้า
ตําแหน่งที่สําคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1)
• บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จ�ากัด (มหาชน)
2. บริษัทจ�ากัด
- ไม่มี 3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
- ไม่มี 4. รัฐวิสาหกิจ
- ไม่มี การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ย้อนหลัง - ไม่มี -

7
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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)
• วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5 กันยายน 2555
• คุณวุฒิการศึกษา
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต University of Wisconsin, USA.
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Wisconsin, USA.
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร 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 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
• 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)
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. รัฐวิสาหกิจ
- ไม่มี • การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ
- ไม่มี • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี • ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ย้อนหลัง - ไม่มี -

• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
- ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
5 กันยายน 2555
• วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
• คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Middle Tennessee State University, USA.
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร 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)
• บริษทั ทิสโก้ ไฟแนลเชียลกรุป๊ จ�ากัด (มหาชน)
2. บริษัทจ�ากัด
- ไม่มี 3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
- ไม่มี 4. รัฐวิสาหกิจ
- ไม่มี • การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ
- ไม่มี • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี • ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ย้อนหลัง - ไม่มี -

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ

นายวิรัฐ สุขชัย

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อายุ 52 ป

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 53 ป

• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
- ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
• วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ 12/2017
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 195/2014
3. หลักสูตร 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 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง บริษัท เอทีพี 30 จ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - 2560
กรรมการ บริษัท บลูฟินิกซ์อินโนเวชั่น จ�ากัด
• 2557 - 2560
ผูอ้ า� นวยการโครงการร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์
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 ประเทศญีป่ นุ่
• ตําแหน่งที่สําคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1)
• บริษทั เอทีพี 30 จ�ากัด (มหาชน)
2. บริษัทจ�ากัด
- ไม่มี 3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ (1)
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. รัฐวิสาหกิจ
- ไม่มี • การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ
- ไม่มี • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน
- ไม่มี • ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ย้อนหลัง
- ไม่มี -

• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
87,981,135 หุ้น (15.05%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
• วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5 กันยายน 2555
• คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุน่ 12/2017
2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุน่ 24/2015
3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 204/2015
4. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 36/2015
5. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
รุน่ 14/2015
6. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ SET/2012
• หลักสูตรอื่นๆ
- ISO 9001 : 2015 Understanding and Implementation
- หลักสูตร 12 คุณภาพผูน้ า� สูก่ ารเปลีย่ นแปลงยุคดิจติ อลและ AEC
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ งขององค์กร
- หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
- หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
- หลักสูตร marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
- หลักสูตร 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
- หลักสูตร HYGOOD SAPPHIRE FIRE SUPPRESSION SYSTEM
- หลักสูตร TQM : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
- หลักสูตร การตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภยั ของอาคาร
• 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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รายงานประจําป 2561

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)
1 พฤศจิกายน 2559
• วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
• คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
2. หลักสูตร 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)
1 พฤศจิกายน 2559
• วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
• คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
2. หลักสูตร 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 -

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ดร.เจน ชาญณรงค์

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์

กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ 52 ป

กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 56 ป

• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
72,319,130 หุ้น (12.37%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
• วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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. หลักสูตร 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
- ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีสา� คัญสู่ 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 -

• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
72,649,151 หุ้น (12.43%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
5 กันยายน 2555
• วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
• คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA, Stanford, USA.
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)
รุ่น 5/2018
2. หลักสูตร 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)
5 กันยายน 2555
• วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
• 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 ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต บริษทั 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)
• วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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
- หลักสูตร เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษีเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการ
- 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 และกรรมการบริหาร บริษทั ชิลแมทช์ จ�ากัด
• 2550 - 2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั คิว ทู เอส จ�ากัด
• 2552 - 2558 กรรมการ บริษัท โปรมาร์ค จ�ากัด
• 2550 - 2555 ผูอ้ า� นวยการสายงานการเงิน บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ 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 -

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

5 ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
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04

05

นายวิรัฐ สุขชัย

นายวสันต์ นันทขว้าง

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

นายประชา พร้อมพรชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบ
ดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล

กรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบ
ท�าความเย็น

กรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบการ
พิมพ์ดิจิทัล

ผู้อ�านวยการสายงานขายงานโครงการ ผู้อ�านวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบ
: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และ ดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
สุขาภิบาล

06
นายสุชาติ สุวัฒโนดม

07
นายนันทวัธน์ จีราคม

08
นายสุกิจ ลิติกรณ์

ผู้อ�านวยการสายงานขายปิโตรเคมี : ผู้อ�านวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบ ผู้อ�านวยการสายงานสนับสนุน
ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และ ท�าความเย็น
วิศวกรรม : ธุรกิจระบบท�าความเย็น
สุขาภิบาล
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09
นายวิฑูรย์ ทามี

10
นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล

ผู้อ�านวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบ ผู้อ�านวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ :
การพิมพ์ดิจิทัล
ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

13

นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ นายฉัตรอภิชยั เอือ้ เอนกกุลชัย นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์
ผู้อ�านวยการสายงานก�ากับดูแลกิจการ ผู้อ�านวยการสายงานบริหารทั่วไป
และเลขานุการบริษัท

นายรัตนพันธ์ มุขหริวฒ
ั นานนท์

ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน
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6 ข้อมูลทั่วไป
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED
HARN
0107557000217
mai
บริการ
13 พฤศจิกายน 2557
0.50 บาท
292,250,000 บาท (หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น)
292,250,000 บาท (หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น)
ประกอบธุรกิจน�าเข้า และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล ระบบ
ท�าความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล รวมทั้งให้ค�าปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ
และการให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมครบวงจร
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ (02) 203-0868, โทรสาร (02) 203-0245
ที่ตั้งคลังสินค้าศูนย์วิจัย
เลขที่ 503/1, 509 ซอยศูนย์วจิ ยั 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
-ไม่มีชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริษัท
ตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย
ราคาพาร์
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผู้สอบบัญชี

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
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ ทรัพย์ (ประชาชืน่ 20) ถนนประชาชืน่ แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่
กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ (02) 596-0500 โทรสาร (02) 596-0539

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่ได้แสดงไว้ใน
เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.harn.co.th

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

7 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง และความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ในระบบอาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ่ รวมทัง้ โรงผลิตไฟฟ้าและโรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ส�าหรับการป้องกัน เตือนภัย และเพือ่ ควบคุมเพลิงและควันไฟ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงทีบ่ ริษทั ฯ จัดจ�าหน่าย
ประกอบด้วย วาล์วและข้อต่อ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในระบบป้องกันอัคคีภัย 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
นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ค�าปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญติดต่อ
ประสานงานกับลูกค้า แนะน�าสินค้าทีจ่ า� หน่าย รวมถึงการออกแบบ และน�าเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลกู ค้าตามมาตรฐานดับเพลิง
สากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแล้ว
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2) ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล

ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ เป็นอุปกรณ์ร่วมที่ประกอบรวมกับระบบปรับอากาศหลักในอาคารขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบปรับ
อากาศด้วยน�้าเย็นส�าหรับการปรับทั้งอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากาศให้อยู่ในอุณหภูมิ และคุณภาพที่เหมาะสม ในขณะที่ผลิตภัณฑ์
ระบบสุขาภิบาลเป็นอุปกรณ์ในระบบอาคารได้แก่ ระบบประปา ระบบท่อระบายน�้าทิ้ง และระบบท่อระบายอากาศ เป็นต้น บริษัทฯ
จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ในระบบควบคุมระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ได้แก่ วาล์ว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยใน
การเปิดหรือปิดน�า้ เย็นและควบคุมอัตราการไหลของน�า้ ให้คงทีเ่ พือ่ ทีจ่ ะท�าให้เครือ่ งปรับอากาศท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ
ระบบสุขาภิบาลทีต่ ดิ ตัง้ อยูก่ บั ท่อของระบบดังกล่าว นอกจากนี้ ในระบบสุขาภิบาล และปรับอากาศ ยังมีอปุ กรณ์ทเ่ี ป็นส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ร่วมที่ส�าคัญ ได้แก่ ท่อทองแดง ข้อต่อ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและแรงดันของน�้าในระบบ และสวิตช์แจ้งการไหลของน�้าใน
ระบบ (Flow Switch) เป็นต้น
3) ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็นเป็นอุปกรณ์ในระบบห้องเย็นหรือระบบขนส่งสินค้าเพือ่ ท�าการแช่แข็งหรือลดอุณหภูมขิ องสินค้า
ซึง่ ต้องการการควบคุมอุณหภูมทิ คี่ งที่ โดยทัว่ ไประบบท�าความเย็นสามารถลดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ -30oC ถึง +25oC บริษทั ฯ จัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็นอย่างครบวงจร รายละเอียดปรากฎตามแผนภาพวงจรระบบท�าความเย็น ซึ่งประกอบด้วย คอยล์ร้อน
(Condenser) คอยล์เย็น (Evaporator) อุปกรณ์ควบคุมการละลายน�้าแข็งอัตโนมัติ (DOD) เป็นต้น และในระบบท�าความเย็นยังมี
วาล์วซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ส�าคัญ ที่ช่วยในการเปิดหรือปิดของเหลวและความดันของระบบท�าความเย็น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ออกแบบ
และผลิตชุดคอนเดนซิง่ (Condensing Units) โดยการประกอบรวมอุปกรณ์และหลักการระบบท�าความเย็นต่างๆ เป็นหน่วยผลิตภัณฑ์
หนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ติดตั้งระบบห้องเย็นหรือระบบขนส่งสินค้าได้ทันที
4) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล

4.1) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลกลุ่มเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต/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 วัตถุประสงค์เพือ่ แสดงเป็นภาพคุณภาพสูง บ่งชีบ้ ริเวณทีป่ กติ หรือผิดปกติได้ชดั เจน และยังรวมถึงการพิมพ์โมเดลอวัยวะ
จากไฟล์ MRI/CT Scan ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4.3) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดจิ ทิ ลั กลุม่ เครือ่ งพิมพ์ลาเบลสติคเกอร์ระบบ Digital UV Inkjet จัดจ�าหน่ายเครือ่ งพิมพ์ลาเบลสติคเกอร์
ระบบ UV Digital Inkjet ซึ่งสามารถพิมพ์ลาเบลสติคเกอร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูง คมชัดสวยงาม สีสันสดใส ที่
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 ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่บริษัทฯ จ�าหน่ายหรือติดตั้งให้แก่
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
บริษทั ฯ ให้ความส�าคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าทีจ่ ดั จ�าหน่าย เพือ่ ให้ลกู ค้ามัน่ ใจในคุณภาพและความปลอดภัย
ของสินค้า ว่าเป็นไปตามข้อก�าหนดทีล่ กู ค้าได้ตกลงไว้กบั บริษทั ฯ โดยสินค้าทีบ่ ริษทั ฯ จัดจ�าหน่ายส่วนใหญ่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน
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
ส่วนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จ�ากัด ต่อมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสร้างการบริหารงานแบบครอบครัวสู่การบริหาร
งานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ�ากัด ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริม่ แรก 1 ล้านบาท โดยกลุม่ นามสกุลชาญณรงค์5 และคุณวิรฐั สุขชัย ซึง่ เป็นอดีตผูบ้ ริหารเดิมของ 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 โดยเพิ่มสายงานขายโครงการ ซึ่งให้บริการให้ค�าปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบ
ดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิงด้วยน�้า ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณ
เตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการรับงานโครงการที่มีขนาดไม่ใหญ่
มากนัก เช่น โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในปี 2548 เพิม่ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัตดิ ว้ ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) 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

2
3
4

5
6

Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters Laboratories Inc. (UL) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลก�าไรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ด�าเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ จัดท�ามาตรฐานด้านความปลอดภัย และให้การรับรองความปลอดภัยของสินค้า
Factory Mutual (FM) หน่วยงานที่ท�าการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของกลุ่มประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศสหราชอาณาจักร (The British Standard Institution หรือ BSI)
Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย
กลุ่มนามสกุลชาญณรงค์ ประกอบด้วย นางประยูรศรี ชาญณรงค์ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เป็นระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใช้สารเคมีชนิดที่ไม่ท�าความเสียหายต่อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เหมาะส�าหรับติดตั้งในห้องส�าคัญ เช่น Server Room, Data Center, UPS
Room

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปี 2561 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ลงนามท�าสัญญารับทุนโครงการนวัติกรรม 3DMed: การสร้างแบบจ�าลอง

อวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูง เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ จาก
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

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

ปี 2560 • วันที่ 21 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ิ (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
และได้รบั ใบประกาศนียบัตร จากสมาคมการพิมพ์ไทย และสมาคมการบรรจุภณ
ั ฑ์ไทย และ บริษทั เมสเซ่ ดุสเซล
ดอร์ฟ เอเชีย
• บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมส�าหรับบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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
• บริษทั ฯ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงส�าหรับห้องครัว Wet Chemical System
ของ Lehavot ประเทศอิสราเอล
• บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนเดนเซอร์แบบไอระเหย ของ EVAPCO ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• บริษทั ฯ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์ในระบบท�าความเย็น และชุดคอนเดนซิง่ ยูนติ
ของ DANFOSS ประเทศเดนมาร์ก

ปี 2559 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีมติให้ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ
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

19

20

รายงานประจําป 2561

ปี 2558 • บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ ของ SIEX ประเทศ
ราชอาณาจักรสเปน

• บริษัทฯ ได้มีการเริ่มด�าเนินการขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
• บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายขายโครงการปิโตรเคมีคอล ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบ
ป้องกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก
• บริษัทฯ น�าระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP มาใช้ในการ
จัดการ โดยเชื่อมโยงการท�างานทุกระบบ ลดกระบวนการท�างาน ช่วยให้การรายงานผลทางบัญชีมีความถูกต้อง
แม่นย�า และทันต่อเวลา อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ฉับไวมากยิ่งขึ้น

ปี 2557 • 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 เพือ่ น�าเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ โดยบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิม่
ทุนช�าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
• วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แปรสภาพจากบริษัท
จ�ากัดเป็นบริษทั มหาชนจ�ากัด และเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 130 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญ
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)
• วันที่ 19 กันยายน 2557 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 มีมติอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของ
บริษัทฯ จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะมีจ�านวนหุ้นจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 175,000,000
หุ้น เป็น 350,000,000 หุ้น และอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดของบริษัทฯ 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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

8 โครงสร้างรายได้
ประเภทรายได้

ปี 2560

ปี 25611)

ปี 2559

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

569.59

42.00

579.54

44.56

546.09

82.40

2. ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล

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 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

รายได้จากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง
และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

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

โครงสร้างรายได้ป 2561
รายได้อื่น 0.87%
ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล

26.91%

HARN
1,356.02

ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง
และงานโครงการ
ติดตั้งระบบดับเพลิง

42.00%

ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น

23.63%

ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล

6.59%

21

22

รายงานประจําป 2561

9 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของบริษัท
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
และสุขาภิบาล และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลส�าหรับอุตสาหกรรม รวมทั้งให้บริการให้ค�าปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบ
ดับเพลิงให้กับงานโครงการต่างๆ โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอาคาร 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
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึง่ เป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
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 โดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน กลุม่ ประเทศยูโรโซน และญีป่ นุ่ ซึง่ จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศส�าคัญอืน่ ๆ และประเทศก�าลังพัฒนา
ชะลอตัวลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพิงการส่งออกสูง
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562
มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 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
ความเสี่ยงด้านความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมากขึ้น แต่ในกรณีฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวในเกณฑ์
ตามแรงขับเคลือ่ นจากการปรับตัวดีขนึ้ ของอุปสงค์ในประเทศทัง้ ในด้านการใช้จา่ ยภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุน
ภาครัฐ รวมทัง้ การปรับตัวดีขนึ้ ของภาคการท่องเทีย่ วและการเปลีย่ นแปลงในทิศทางการค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศ ซึง่
จะช่วยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเพิม่ ขึน้ ของมาตรการกีดกันทางการค้าทีท่ า� ให้การส่งออกและการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ชะลอตัวลงอย่างช้าๆ จากปี 2561

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ปัจจัยเสริมที่จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ อย่างต่อเนื่อง 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
การขยายตัวในเกณฑ์ดขี องการลงทุนภาคเอกชนทีม่ แี นวโน้มปรับตัวดีขนึ้ อย่างช้าๆ และต่อเนือ่ ง ประกอบด้วย (1) การเพิม่ ขึน้
ของอัตราการใช้ก�าลังการผลิตในปี 2561 ซึ่งในช่วง 9 เดือนแรกเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 68.5 รวมทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 ตามแนวโน้มการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการใช้ก�าลังการผลิต
สูงกว่าร้อยละ 75.08 ในไตรมาสทีส่ ามอัตราการใช้กา� ลังการผลิตของอุตสาหกรรมทีส่ งู กว่าร้อยละ 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)
โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งออก (2) ความคืบหน้าของการลงทุนภาครัฐฯ ที่เริ่มมีบทบาทในการสนับสนุนการขยายตัวของ
การลงทุนภาคเอกชนมากขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากการลงทุนของภาคเอกชนในด้านการก่อสร้างในไตรมาสที่สามของปี 2561 ซึ่งเริ่มกลับ
มาขยายตัวอย่างชัดเจนมากขึ้น และ (3) การย้ายฐานการผลิตและการลงทุนของบริษัทต่างชาติที่มีปัจจัยสนับสนุนมาจากการเพิ่ม
ขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจหลัก
การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว ในช่วงครึ่งหลังและทั้งปี 2561 ทั้งในด้านการเพิ่มความเข้มงวดด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และการด�าเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมทั้งในตลาดจีนและตลาด
หลักอื่นๆ
การส่งออกยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมี
แนวโน้มชะลอตัวลงจากปี 2561 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส�าคัญ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีน คาดว่าในปี 2562
เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.8 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ปริมาณการค้าโลกที่ยังสามารถสนับสนุนการขยายตัวของการส่งออกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ โดยสินค้าและสาขาการผลิตซึ่งอยู่ในข่ายที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงในทิศทางการค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศ ทัง้ ในด้านการส่งออกและการใช้กา� ลังการผลิต
รวมทั้งการย้ายฐานการผลิตเช่น การแปรรูปเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์และวัตถุดิบ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และชิ้นส่วน
ยานยนต์ โดยมีประเทศเป้าหมายปลายทางที่ส�าคัญๆ เช่น ประเทศในกลุ่ม ASEAN อินเดีย เม็กซิโก และบังกลาเทศ
ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตัดย่อบทความโดยธรรมนูญ ต.)

ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
สภาวะตลาดของธุรกิจระบบดับเพลิงและปรับอากาศ ยังคงทรงตัว โดยกลุม่ ลูกค้าหลักทีเ่ ป็นผูร้ บั เหมายังคงมีโครงการในมือ
ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมแนวเขตรถไฟฟ้า และกรุงเทพชัน้ ใน ยังได้รบั ความ
นิยม งานในส่วนโครงการของภาคอุตสาหกรรมเริม่ มีการฟืน้ ตัวบ้าง ส่วนงานภาครัฐ ยังคงอยูใ่ นระยะด�าเนินการ คาดว่าจะเริม่ ทยอย
ส่งมอบงานโครงการของภาครัฐตัง้ แต่ปี 2562 ในปริมาณทีม่ ากขึน้ คาดการณ์วา่ แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขต กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลยังมีแนวโน้มที่ดี และมีทยอยเปิดตัวโครงการใหม่ โดยจะเน้นกลุ่มลูกค้าตลาดกลาง-บน มากขึ้น แต่มีปัจจัยลบบ้างในเรื่อง
ของอัตราดอกเบีย้ ทีม่ ีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ รวมทัง้ การจ�ากัดสินเชือ่ ตลอดจนการควบคุมอัตราเงินดาวน์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่
จะก�าหนดให้ผู้ซื้อบ้านหลังที่สอง และบ้านที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ต้องจ่ายเงินดาวน์ไม่น้อยกว่า 20%
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สายงานขายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ดบั เพลิง : มียอดขายเท่ากับปีทผี่ า่ นมาแต่มกี า� ไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น และ
ยังรอการส่งมอบสินค้าให้กบั โครงการขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างต่อเนือ่ ง ส่วนผลิตภัณฑ์ในระบบปรับอากาศ เช่น วาล์วควบคุมระบบ
ปรับอากาศ ยังท�าตลาดเพิ่มขึ้นได้ในระดับที่ดี ส่วนท่อทองแดงในปี 2561 ที่ผ่านมาก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 และมี
แนวโน้มที่ในปี 2562 จะมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯได้มีการเริ่มให้บริการหลังการขายเพิ่มขึ้น ซึ่ง
มีแนวโน้มที่ดี และคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต
สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม : ยอดขายในงานติดตั้งของโครงการ มีงานระหว่างการติดตั้งจ�านวน
หนึ่ง และบริษัทได้รับงานติดตั้งเข้ามาเพิ่มเติมหลายโครงการ ส่วนงานขายระบบก๊าซดับเพลิงในปีนี้มีความโดดเด่น จากโครงการ
ในมือระหว่างติดตั้งหลายแห่ง และยังมีโครงการขนาดใหญ่รอติดตั้งและส่งมอบในปีหน้าอีกจ�านวนมาก ซึ่งคาดว่าจะมียอดขายใน
ระบบก๊าซดับเพลิงที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สินค้าระบบ Fire Alarm และอุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยความไวสูง มีการแข่งขันค่อนข้างสูง
ในหลายโครงการ ส่วนงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิงมีการเติบโตมากในปีทผี่ า่ นมา จากโครงการทีบ่ ริษทั ได้ตดิ ตัง้ ซึง่ มีแนวโน้ม
ที่งานบริการจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี
สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการปิโตรเคมีคลั และโรงไฟฟ้า : แผนกโครงการปิโตรเคมีคลั และโรงไฟฟ้า มีงานโครงการ
ระหว่างการติดตัง้ อยูจ่ า� นวนหนึง่ และอยูใ่ นระหว่างการติดตามโครงการขนาดใหญ่ทจี่ ะเริม่ ประมูลในปี 2562 ซึง่ มีโอกาสขยายตัวได้
มากขึ้นในปี 2562 เนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีการลงทุนขยายโรงงานและปรับปรุงอุปกรณ์ระบบดับเพลิงเพิ่มเติมในระยะ
ถัดไป

ธุรกิจระบบท�าความเย็น
สภาวะตลาดเครือ่ งท�าความเย็น มีการขยายตัวไม่มากนัก ผูเ้ ล่นในอุตสาหกรรมมีการแข่งขันทีร่ นุ แรง เป็นผลจากภาพรวมของ
เศรษฐกิจในประเทศ ก�าลังซื้อลดถอยลง งานโครงการในการขยายก�าลังการผลิตของผุ้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ได้
มีแผนลงทุนมากนัก
อย่างไรก็ตาม ยังมีอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตที่น่าสนใจได้แก่
1. อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูป
อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทยในปี 2561-2563 มีแนวโน้มเติบโตตามความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามตลาด
ส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตเร่งขึ้นอานิสงส์จาก 1) ประเทศคู่ค้าทยอยยกเลิกมาตรการระงับน�าเข้าไก่แช่แข็งจากไทยอย่างต่อเนื่อง
2) การขยายตลาดส่งออกใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง และ 3) พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลาย
ประเทศจึงเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกไก่แช่แข็งและแปรรูปเพิ่มขึ้น
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Note : *Bird flu outbreak in Thailand
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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)

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

2. ธุรกิจร้านค้าปลีก
ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ : มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปี 2561-2563 ผลจากก�าลังซื้อที่จะปรับตัวดีขึ้นในวงกว้างตาม
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและการเติบโตดีของภาคท่องเที่ยว รวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมือง
ผูป้ ระกอบการมีแผนลงทุนเพิม่ สาขาต่อเนือ่ ง : เพือ่ ขยายกลุม่ ลูกค้าทัง้ ในกรุงเทพฯ และเมืองหลักต่างๆ รองรับโอกาสทาง
ธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองที่ขยายตัวออกสู่รอบนอก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังทยอยเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์
เพือ่ เพิม่ สัดส่วนรายได้จากกิจการพาณิชย์อเิ ล็คทรอนิกส์ (e-Commerce) ทีม่ แี นวโน้มเติบโตในอัตราเร่ง อย่างไรก็ตาม ผลจากปัจจัย
ข้างต้นอาจท�าให้การแข่งขันในธุรกิจนี้รุนแรงขึ้น
ดิสเคาท์สโตร์ /ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์เซ็นเตอร์ : คาดว่ารายได้จะเติบโตต่อเนื่องในอัตราสูงขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 2-4
ต่อปี และการแข่งขันด้านราคายังคงรุนแรง อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับร้านค้าปลีกอื่นๆ รวมถึงผู้ค้าปลีกต่างชาติรายใหม่ที่มีแผนเข้ามา
แข่งขันในตลาด อย่างไรก็ตาม การเป็นตลาดทีม่ ผี ้ปู ระกอบการน้อยราย และฐานลูกค้าที่กว้างขึน้ จากการขยายธุรกิจจะช่วยให้ธรุ กิจ
นี้ยังสดใส
ซูเปอร์มาร์เก็ต : ธุรกิจโดยรวมมีแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนือ่ ง คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.5-9.5 ต่อปี ผลจากก�าลังซือ้ ในตลาด
กลางถึงบนค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยรูปแบบร้านค้าและจุดแข็งด้านคุณภาพของสินค้า รวมทั้งความได้เปรียบจากขนาดและมีสาขา
รองรับในชุมชนใหญ่ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ดี คาดว่าธุรกิจยังสามารถท�าก�าไรได้ต่อเนื่อง
ร้านสะดวกซื้อ / มินิมาร์ท : คาดยอดขายในภาพรวมจะเติบโตในระดับร้อยละ 3.0-4.0 ต่อปี ตามการขยายสาขาใหม่ๆ
ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางถึงในชุมชนย่อย ที่พักอาศัยแนวรถไฟฟ้า ศูนย์การค้าเปิดใหม่ ผนวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคต้องการความ
สะดวกสบายในร้านค้าใกล้บ้านที่เข้าถึงง่าย อย่างไรก็ตาม การแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ทั้งจากการเปิดสาขาของคู่แข่งในพื้นที่
เดียวกันที่กระจุกตัวมากขึ้นและคู่แข่งทางอ้อม อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เข้ามาชิงฐานลูกค้าในรูปแบบของ มินิ ซูเปอร์มาร์เก็ต ส่งผล
ให้พื้นที่การท�าตลาดของร้านแต่ละสาขาแคบลง จึงอาจส่งผลให้รายได้ต่อสาขาไม่สูงเช่นในอดีต โดยร้านสะดวกซื้อที่เป็นเจ้าของ
แฟรนไชส์ยังสามารถท�าก�าไรได้ต่อเนื่อง ขณะที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปจะมีความเสี่ยงในการด�าเนินกิจการ
• ร้านสะดวกซื้อ
• แม่ฮ่องสอน
• เชียงราย
• แพร่
• เพชรบูรณ์
• ก�าแพงเพชร
• นครปฐม
• อ่างทอง
• นครสวรรค์
• อุทัยธานี

• ซูเปอร์มาร์เก็ต

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

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายสาขาใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของบริษัท SES
และ NESDB
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ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
ส�าหรับธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่ม
ผูใ้ ช้งานโดยตรง (End user) เนือ่ งจากกระบวนการพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์ถอื เป็นกระบวนการทีส่ า� คัญหนึง่ ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่ ต้องพิมพ์วนั ทีผ่ ลิตหมดอายุ หรือล็อตการผลิต หรือข้อความลงบนสินค้าก่อนทีจ่ ะจัดจ�าหน่าย ซึง่ จะรวมถึงกลุม่
ลูกค้าโรงงานที่เปิดกิจการใหม่ ลูกค้าที่มีการขยายสายการผลิตเพิ่มเติม รวมทั้งลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแทนระบบใหม่และผลิตภัณฑ์ที่
เสือ่ มสภาพตามอายุใช้งาน ปัจจุบนั บริษทั ฯ จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดจิ ทิ ลั ให้แก่กลุม่ อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ทจี่ า� หน่ายสามารถน�าไปติดตัง้ ใช้งานได้เกือบทุกอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ อุตสาหกรรม
เครือ่ งอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมวัสดุกอ่ สร้าง อุตสาหกรรมยาและเครือ่ งมือแพทย์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ด้วยเหตุนโี้ ดยภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมระบบการพิมพ์ดจิ ทิ ลั ของบริษทั ฯ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
และมูลค่าเงินลงทุนก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสะท้อนภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้

2. การแข่งขัน
ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง และยังเป็นคู่แข่งรายเดิมๆ
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจ�าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล และมี
ตัวแทนจ�าหน่ายที่น่าเชื่อถือ คู่แข่งส�าคัญของบริษัทฯ จะเป็นบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีจ�านวนไม่
มากนัก เนือ่ งจากตราสินค้ามีความน่าเชือ่ ถือในระดับโลกมีไม่มาก ประกอบกับนโยบายผูผ้ ลิตสินค้าส่วนใหญ่มนี โยบายจัดจ�าหน่าย
ผ่านตัวแทนจ�าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หรือมีการแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายให้มีจ�านวนน้อยราย เพื่อป้องกันการแข่งขันกันเองระหว่าง
ตัวแทนจ�าหน่าย ทัง้ นี้ คูแ่ ข่งขันทางตรงซึง่ ด�าเนินธุรกิจน�าเข้าจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดบั เพลิงในตลาดอาคารสูงและโรงงานมีจา� นวน 4 - 5
ราย โดยการด�าเนินธุรกิจในบางครั้งคู่แข่งขันอาจเป็นคู่ค้าในการซื้อสินค้าจาก บริษัทฯ ได้เช่นกัน หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของ
บริษทั ฯ โดยเทียบเคียงรายได้ของบริษทั และคูแ่ ข่งขันหลักรวม 3 ราย ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 80 โดยบริษทั ฯ มีสว่ นแบ่ง
การตลาดในตลาดอาคารสูงและโรงงานประมาณร้อยละ 25 โดยหากคิดทัง้ อุตสาหกรรมคาดว่ามีสว่ นแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ระบบดับเพลิงประมาณร้อยละ 10
ส�าหรับธุรกิจการให้บริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มีจ�านวน
คูแ่ ข่งขันน้อยราย เนือ่ งจากงานโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิงต้องใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมออกแบบ คูแ่ ข่งหลัก จะเป็นกลุม่
ผู้จัดจ�าหน่ายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้อีก เนื่องจากภาครัฐมีการออกกฎหมายเพื่อ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ท�าให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น
ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ มีสภาพการแข่งขันรุนแรง แต่เนือ่ งจากเป็นตลาด
ทีใ่ หญ่และบริษทั ฯยังมีตราสินค้าหลากหลายทีไ่ ด้รบั การยอมรับในกลุม่ ลูกค้า จึงยังคิดว่ายังสามารถเติบได้อย่างเนือ่ ง และบริษทั ฯ มี
ช่องทางจ�าหน่ายไปสูล่ กู ค้าได้อกี มาก โดยบริษทั ฯ มีจดุ เด่น ทีม่ สี นิ ค้าหลากหลาย สินค้ามีชอื่ เสียงในตลาด สามารถจ�าหน่ายให้ลกู ค้า
ทั่วไปและลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาได้อย่างทั่วถึง
ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น ในปี 2561 มีสภาพการแข่งขันระดับสูง ตามสภาวะการเติบโต
ของอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป และอาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง จากการทีป่ ระเทศไทยยังคงมีศกั ยภาพสูงในการเป็นผูผ้ ลิตอาหาร
เนือ่ งจากมีพนื้ ฐานด้านเกษตรและประมง และมีเทคโนโลยีการผลิต ทีท่ นั สมัยมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล โดยธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องและ
มีการเติบโตไปด้วย ได้แก่ ธุรกิจร้านค้าปลีก ขยายตัวไม่มากนัก โดยผู้ประกอบการยังคงให้ความนิยมกับโมเดลขนาดเล็กแบบร้าน
สะดวกซื้อ ในขณะที่โมเดลขนาดใหญ่ เช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ตได้รับแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากข้อจ�ากัดด้านพื้นที่ และซูเปอร์มาร์เก็ตที่มียอด

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ขายต่อตารางเมตรลดลง อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกหลายรายเริ่มพัฒนาช่องทางออนไลน์ควบคู่กับร้านค้า (omni-channel)
รวมถึงการพัฒนาโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือ่ ช่วยสร้างความแตกต่างและเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2561 คาดว่าจะมีจ�านวนร้านสะดวกซื้อ และ
ซูเปอร์มาร์เก็ตเพิม่ ขึน้ อีกราว 10% และ 7% ตามล�าดับ โดยผูแ้ ข่งขันรายส�าคัญเดิมในอุตสาหกรรม ได้แก่ เซเว่นอีเลฟเว่น, แฟมิลม่ี าร์ท,
เทสโก้เอ็กซ์เพรส เป็นต้น และผู้แข่งขันรายใหม่ ได้แก่ ซีเจเอ็กซ์เพรส ที่มีอยู่กว่า 250 สาขา และคาดว่าจะมี 600 สาขาภายในปี 2563
นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการขยายธุรกิจ จากปัจจัยสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะก่อให้เกิด
การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค การเชื่อมโยงซัพพลายเชนระหว่างกันตามมา ตัวอย่างเช่น ร้านสะดวกซื้อในประเทศพม่า
ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วง 4-5 ที่ผ่านมา เนื่องจากบางแบรนด์มีการขยายธุรกิจจากกลุ่มผู้ลงทุน ที่ท�าโมเดิร์นเทรด อย่าง
ซูปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศอยู่แล้ว บางรายก็มีการร่วมทุนกับต่างชาติ เช่น สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซียด้วย
เกิดการใช้เส้นทางผ่านใหม่ๆ ในการขนส่งสินค้า เช่น การขนส่งผักและผลไม้จากจีนมาไทย ผ่านเส้นทาง R3A จังหวัดเชียงราย
ล�าเลียงสู่ตลาดไทและตลาดไอยรา เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้มีการเติบโตของธุรกิจอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดเก็บและขนส่ง
สินค้าควบคุมอุณหภูมิมากขึ้นไปด้วย
ในส่วนของอุตสาหกรรมประมง ยังคงประสบปัญหาต่อเนื่อง จากเรื่องการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและการ
ควบคุม ซึ่งเป็นปัญหาเดิม และยังเกี่ยวพันไปถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานส�าหรับอุตสาหกรรมประมง อีกทั้งสภาวะค่าเงินบาท
ที่แข็งตัวมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อก�าไรของผู้ประกอบการส่งออกอาหารทะเลหดตัวลงไป ท�าให้การลงทุนต่างๆ เพื่อขยายการเติบโต
ของธุรกิจเป็นไปอย่างระมัดระวังและเน้นควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นหลัก
ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายระบบการพิมพ์ดิจิทัล มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง เนื่องจากลูกค้าให้ความส�าคัญกับ
บริการหลังการขายที่ดี และความพร้อมด้านบุคลากรส�าหรับบริการหลังการขาย สต๊อคสินค้าประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล่ ซึ่ง
ลูกค้าความต้องการใช้เป็นประจ�าต่อเนื่อง สินค้าที่จ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง และมีคุณภาพชั้นน�า และได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้แทนจ�าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โครงสร้างรายได้แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ 1) รายได้จากการจ�าหน่ายเครื่อง 2) รายได้จาก
การจ�าหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง และ 3) รายได้จากค่าอะไหล่ ค่าบริการ และสัญญาบริการ คู่แข่งหลักจะเป็นบริษัทที่เป็นผู้แทนจ�าหน่าย
สินค้าจากต่างประเทศซึ่งมีจ�านวนไม่มากนัก เนื่องจากตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมีจ�านวนจ�ากัด ดังนั้นกลุ่มลูกค้า
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่จึงเลือกซื้อสินค้าจากตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเป็นหลัก 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
ดับเพลิงด้วยก๊าซ ระบบดับเพลิงโรงไฟฟ้า งานติดตัง้ ระบบหัวกระจายน�า้ ดับเพลิง (Sprinkler) ระบบโฟมดับเพลิง และระบบปิโตรเคมี
มูลค่าประมาณ 147.50 ล้านบาท และมูลค่าของสินค้าในส่วนของการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ มูลค่า
ประมาณ 158 ล้านบาท, ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น มูลค่าประมาณ 121.60 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดจิ ทิ ลั มูลค่า
ประมาณ 64.26 ล้านบาท ที่ได้รับใบสั่งซื้อและรอส่งมอบในช่วงปี 2562
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยความตระหนักถึงภาวะความเสีย่ งทีซ่ บั ซ้อนและ
รุนแรงขึน้ ของการด�าเนินธุรกิจ ทัง้ จากการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของบริษทั ฯ การทีบ่ ริษทั ฯ จะด�าเนินธุรกิจ
ให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั้น จ�าเป็นต้องสร้างพื้นฐานการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพียงพอที่จะป้องกันและลดผลกระ
ทบของความเสี่ยง อันเกิดขึ้นได้จากปัจจัยผันแปรต่างๆ บริษัทฯ จึงจัดท�าแบบประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk &
Control Self Assessment : RCSA) โดยมีการประเมิน ระบุปจั จัยความเสีย่ ง และวิเคราะห์ความเสีย่ งทีส่ า� คัญ รวมถึงก�าหนดมาตรการ
รองรับและป้องกันความเสีย่ ง โดยมีผรู้ บั ผิดชอบตามสายงานทีส่ งั กัด อีกทัง้ ใช้ดชั นีชวี้ ดั ความเสีย่ ง เพือ่ ติดตามประเมินผลการบริหาร
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 ของยอดการสัง่ ซือ้ รวม ตามล�าดับ การเสนอราคาและการช�าระเงินค่าซือ้ สินค้า
ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์สเตอร์ลิง และยูโร รวมกันคิดเป็นร้อยละ 95.16 และร้อยละ 98.98 ของยอดค่าซื้อสินค้า
ต่างประเทศ ตามล�าดับ ในขณะที่การจ�าหน่ายสินค้าทั้งหมดจ�าหน่ายภายในประเทศเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ ไม่
สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้ทันที ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ค�านึงถึงผลกระทบดังกล่าว จึงมีนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
• ก�าหนดให้บริษัทฯ จะต้องด�าเนินการเปิดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าว ซึ่งเป็นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดโดยบริษัทจะพิจารณาซื้อ
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามยอดในใบแจ้งหนี้การซื้อสินค้าในแต่ละรอบการสั่งซื้อ
• ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
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
เปลีย่ นอย่างสม�า่ เสมอท�าให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวน้อยมาก ดังจะเห็นได้จากผลการบริหารความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน โดยในปี 2560 และ ปี 2561 มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 5.05 ล้านบาท และ 2.40 ล้านบาท ตามล�าดับ
บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
นอกจากนี้ หากอัตราแลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงจนมีผลท�าให้ตน้ ทุนสินค้าของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ มาก บริษทั ฯ จะท�าการปรับ
ราคาสินค้าไปตามสภาพตลาดโดยแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า และบริษทั ฯ มีสต็อคสินค้าจ�านวนหนึง่ ซึง่ สามารถรองรับงานจ�าหน่าย
สินค้าล่วงหน้า ท�าให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า
บริษัทฯ เป็นผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบท�าความเย็น และ
ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ที่มีสินค้าหลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งตราสินค้าที่มี
ยอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นประมาณร้อยละ 28 และร้อยละ 20 ของยอดขายรวมในปี 2560 และปี 2561 ตามล�าดับ ดังนั้น
หากบริษัทฯ สูญเสียการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าที่ส�าคัญไป อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ได้
การได้รบั แต่งตัง้ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายตราสินค้าเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ การเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้
กับคูค่ า้ มีทงั้ ลักษณะทีก่ า� หนดอายุของการเป็นตัวแทนและไม่มกี า� หนดอายุของการเป็นตัวแทน โดยส่วนใหญ่บริษทั ฯ ไม่ได้ทา� สัญญา
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการกับบริษทั เจ้าของตราสินค้า ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า
ในกรณีดงั กล่าว โดยหากบริษทั ฯ ถูกยกเลิกการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้แก่เจ้าของตราสินค้า หรือหากบริษทั ฯ ถูกยกเลิกสัญญา
ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เช่น บริษัทคู่ค้ามีการ ควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น หรือมีการเลิกกิจการคู่ค้า เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อยอด
ขายของบริษัทฯ ได้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯ ไม่มีการสูญเสียตราสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย อย่างไร
ก็ตาม จากประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าที่มี มายาวนาน และบริษัทฯ มี
ตราสินค้าทีจ่ ดั จ�าหน่ายมากกว่า 60 ตราสินค้า ทัง้ ยังให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ลูกค้าจนเป็นทีย่ อมรับ อีกทัง้ มีฐานลูกค้า
ที่กว้างขวางมากกว่า 2,500 ราย บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า หากบริษัทฯ สูญเสียการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าในตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง
ไป บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑ์ตราสินค้าอื่น เข้ามาทดแทนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ เนื่องจาก
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการคัดสรรสินค้าคุณภาพดีและเป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ในปี 2561 บริษัทได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มอีก 1 ตราสินค้า อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาตราสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
บริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑ์เองเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลง และได้รับความไว้วางใจ
จากบริษัทเจ้าของตราสินค้าให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้ามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตขึ้นเป็น
ล�าดับ ประกอบกับการทีบ่ ริษทั ฯ มีชอ่ งทางการจ�าหน่ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีทมี งานขายทีเ่ ข้มแข็ง สินค้าทีบ่ ริษทั ฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
สามารถสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ จึงเชือ่ มัน่ ว่าบริษทั เจ้าของตราสินค้าจะยังคงมอบหมายให้บริษทั ฯ เป็นตัวแทน
จ�าหน่ายสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งต่อไปในอนาคต จึงจัดเป็นความเสีย่ งในระดับ บริษทั ฯ ประเมินการควบคุมความเสีย่ งนีอ้ ยูใ่ นระดับ
ที่น่าพอใจ

3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าอาจเข้ามาท�าตลาดเอง
กรณีทเี่ จ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์จะเข้ามาด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ผา่ น บริษทั ฯ ซึง่ จะท�าให้
บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเป็นตัวแทนจ�าหน่ายตราสินค้านั้นๆ ได้ และอาจต้องมีการแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสิน
ค้าดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่า ความเสีย่ งดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึน้ น้อย เนือ่ งจากความไม่คมุ้ ค่าในการลงทุนเข้ามาจ�าหน่าย
สินค้าเอง อีกทั้งการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ความเย็น รวมทัง้ ระบบการพิมพ์ดจิ ทิ ลั ต้องมีความหลากหลายและต้องสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างครบวงจร
ลูกค้าจะค�านึงถึง ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าจาก ผู้จ�าหน่ายที่มีสินค้าให้ครบตามที่ต้องการ ซึ่งจากที่ผ่านมาเคยมีผู้ผลิตสินค้า
จากต่างประเทศบางรายให้บริษัทในเครือเข้ามาด�าเนินธุรกิจโดยตรงแทน แต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จและเลือกกลับไปจ�าหน่ายผ่าน
ตัวแทนเหมือนเดิม บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
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4. ความเสี่ยงจากอัตราก�าลังคนและความสามารถของบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเพียงพอของอัตราก�าลังคนซึ่งสอดคล้องกับการขยายงานตามกลยุทธ์ บริษัทฯ มีมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้
• มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและวิเคราะห์แผนความต้องการอัตราก�าลังคน
• ด�าเนินการตามกระบวนการ สรรหา โดยคัดเลือกและเพิ่มช่องทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ
• จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผูบ้ ริหาร เพือ่ พิจารณา
ผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน รวมถึงกระตุ้นให้พนักงานที่มีความสามารถเล็งเห็นเป้าหมายและการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจน
และเร่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
• รักษาบุคลากร ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ เช่น การเตรียมความพร้อมและสร้าง
ความมั่นใจของพนักงานใหม่ กิจกรรมท่องเที่ยวประจ�าปี งานปีใหม่ Family Day และกีฬาสี รวมถึงมีการส�ารวจความ
ผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการท�างาน เป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�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 ประกอบกับสายงานที่รับสมัครนั้น เป็นสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ท�าให้หาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการค่อนข้างยาก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ท�าการทบทวนคุณสมบัติ และโครงสร้างค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนใน
ตลาดแรงงาน ของบริษัทฯ ในระดับเดียวกัน
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเร่งด�าเนินการตามแผน HR master plan ในปี 2562

5. ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
บริษัทฯ ต้องบันทึกค่าความนิยมจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช์
จ�ากัด และบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ (Net Assets) บริษัท ชิลแมทช์ จ�ากัดและบริษัทย่อย
ณ วันที่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด 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�าประมาณการกระแสเงินสดอิสระที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต บางครั้งเรียกว่า มูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืน หรือ Realizable Value ของทั้ง 2 หน่วยธุรกิจ อันประกอบไปด้วย ประมาณการยอดขาย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย) ภาษีเงินได้ งบประมาณการลงทุน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในเงิน
ทุนหมุนเวียน อันได้แก่ ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้า เมื่อได้กระแสเงินสดอิสระในแต่ละปีก็ค�านวณเป็นมูลค่า
ปัจจุบันด้วยอัตราคิดลดที่อ้างอิงกับอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยธุรกิจนั้นๆ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ฝ่ายบริหารค�านวณกระแสเงินสดอิสระโดยอ้างอิงกับประมาณการทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และเหมาะกับ
สถานการณ์ปจั จุบนั ซึง่ มูลค่าดังกล่าวมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมและความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอันได้มาจากการซือ้ และ
รับโอนกิจการทัง้ หมดจากบริษทั ชิลแมทช์ จ�ากัด และบริษทั คิว ทู เอส จ�ากัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด
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 ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอน อาทิ การน�าเข้าสินค้า การเดินพิธีการศุลกากร การเสนอ
งานประมูล รวมถึงการเสนองานโครงการที่มีมูลค่าสูง รวมถึงกระบวนการภายในซึ่งอาจเกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
วิธีปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมสินค้าหรือทรัพย์สิน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยรูปแบบการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอาจเกิดจาก การจ่ายเงินค่าอ�านวยความสะดวก การจ่ายเงินหรือถูกเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่รัฐ การเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายที่ไม่เหมาะสม หรือการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง
• บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และก�าหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง
ของการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทัง้ ในระดับองค์กร และระดับปฏิบตั กิ าร จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001:2015
• บริษทั ฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน
2561 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงได้จัดท�านโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และแนวทางปฏิบตั ิ สือ่ สารแก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทีเ่ กีย่ วข้อง
รับทราบในช่องทางที่ก�าหนด และให้รายงานผลแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
• จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

31

32

รายงานประจําป 2561

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
ผู้ถือหุ้น

จ�านวน
ราย

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
2,110
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
2
ยอดรวม
2,112

จ�านวนหุ้น คิดเป็น
รวม
%
510,583,525 87.35
73,916,475 12.65
584,500,000 100.00

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

จ�านวน
ราย

จ�านวนหุ้น
รวม

คิดเป็น
%

จ�านวน
ราย

8
1
9

1,796,253
73,316,475
75,112,728

0.31
12.55
12.86

2,102
1
2,103

จ�านวนหุ้น
รวม

คิดเป็น
%

508,787,272 87.04
600,000 0.10
509,387,272 87.14

บริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยอื่น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
ล�าดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น
สุขชัย

จ�านวนหุ้น

% ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

87,981,135

15.052

1

นายวิรัฐ

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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ล�าดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�านวนหุ้น

% ของจ�านวนหุ้น
ทั้งหมด

กรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

นายถกล
นันธิราภากร (1) /*
นายโสตถิธร
มัลลิกะมาส (1) /*
นางสาววรนุช
สุไพบูลย์พิพัฒน์ (1)/*
นายสุพจน์
เธียรวุฒิ (1)/*
กลุ่มนายวิรัฐ สุขชัย (2)
5.1 นายวิรัฐ
สุขชัย
5.2 นาง นพรัตน์
สุขชัย (คู่สมรส)
นายวสันต์
นันทขว้าง (1)
กลุ่มนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร (2)
7.1 นายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร
7.2 นางสาวธารดา
ตรีเพ็ชร (บุตร)
กลุ่มนายเจน ชาญณรงค์ (3)
8.1 นายเจน
ชาญณรงค์
8.2 นายหาญ
ชาญณรงค์ (บิดา)
8.2 นางประยูรศรี
ชาญณรงค์ (มารดา)
นางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน์ (1)
กลุ่มนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ (3)
10.1 นายภาคภูมิ
ว่องไพฑูรย์
10.2 นางเทียมจันทร์ ว่องไพฑูรย์ (คู่สมรส)
10.3 นายภีม
ว่องไพฑูรย์ (บุตร)
กลุ่มนางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (3)
11.1 นางวลีรัตน์
เชื้อบุญชัย
11.2 นายฐานิต
สัจจริตานันท์ (บุตร)
11.3 นางสาวสุธิดา สัจจริตานันท์ (บุตร)

-

-

87,981,135
13,000,000
28,440,000

15.052
2.224
4.866

21,159,399
7,504,024

3.620
1.284

72,319,130
1,000,000
733,900
72,649,151

12.373
0.171
0.126
12.429

4,230,325
21,500
890,000

0.724
0.004
0.152

8,276,986
247,200
40,000

1.416
0.042
0.007

11,311,315
200,000

1.935
0.034

3,306,864
140,000
443,604

0.566
0.024
0.076

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

ผู้บริหาร
1.
2.
3.

กลุ่มนายประชา พร้อมพรชัย (2)
1.1 นายประชา
พร้อมพรชัย
1.2 นางสาวสุกันยา ลิ้มความสุข (คู่สมรส)
กลุ่มนายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ (2)
2.1 นายรัตนพันธ์
มุขหริวัฒนานนท์
2.2 นางระเบียบ
มุขหริวัฒนานนท์ (มารดา)
นายสุชาติ
สุวัฒโนดม (1)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายนันทวัธน์
นายสุกิจ
นายวิฑูรย์
นายพงษ์สวัสดิ์
นายฉัตรอภิชัย
นางวรินกาญจน์
นายวิศิษฏ์

จีราคม (1)
ลิติกรณ์ (1)
ทามี (1)
เพ่งเล็งผล (1)
เอื้อเอนกกุลชัย (1)
ธีระอัมรานนท์
วชิรลาภไพฑูรย์ (1)

65,986
276,776
419,571
32,300
949,823
223,867

0.011
0.047
0.072
0.005
0.163
0.038

รายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ล�าดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

87,981,135
28,440,000
21,159,399
72,319,130
72,649,151
4,230,325
8,276,986

87,697,361
28,440,000
20,967,423
68,515,420
68,845,441
4,230,325
8,276,986

283,774
191,976
3,803,710
3,803,710
-

11,311,315
3,306,864
443,604
65,986
276,776
419,571
32,300
949,823
223,867

11,241,584
3,236,849
567,967
30,526
322,004
391,693
903,610
154,703

69,731
70,015
(124,363)
35,460
(45,228)
27,878
32,300
46,213
69,164

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

นายถกล
นายโสตถิธร
นางสาววรนุช
นายสุพจน์
นายวิรัฐ
นายวสันต์
นายธรรมนูญ
นายเจน
นางสิริมา
นายภาคภูมิ
นางวลีรัตน์

นันธิราภากร /1
มัลลิกะมาส /1
สุไพบูลย์พิพัฒน์ /1
เธียรวุฒิ /1
สุขชัย
นันทขว้าง
ตรีเพ็ชร
ชาญณรงค์
เอี่ยมสกุลรัตน์
ว่องไพฑูรย์
เชื้อบุญชัย

หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ

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

นายประชา
นายรัตนพันธ์
นายสุชาติ
นายนันทวัธน์
นายสุกิจ
นายวิฑูรย์
นายพงษ์สวัสดิ์
นายฉัตรอภิชัย
นางวรินกาญจน์
นายวิศิษฏ์

พร้อมพรชัย
มุขหริวัฒนานนท์
สุวัฒโนดม
จีราคม
ลิติกรณ์
ทามี
เพ่งเล็งผล
เอื้อเอนกกุลชัย
ธีระอัมรานนท์
วชิรลาภไพฑูรย์

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

12

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักส�ารองทุกประเภท
ตามกฎหมายก�าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึน้ อยูก่ บั กระแสเงินสด ความเพียง
พอของเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายช�าระคืนเงินกูย้ มื เงือ่ นไขและข้อก�าหนดในสัญญาต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ
ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจ�ากัดทางกฎหมาย ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการของบริษทั มีอา� นาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลได้เป็นครัง้ คราว เมือ่ เห็นว่าบริษทั ฯ มีผลก�าไร
สมควรพอจะท�าเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

-

-

-

-

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

584,500,000

584,500,000

584,500,000

350,000,000

เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
เงินปันผลประจ�าปี (บาท/หุ้น)

จ�านวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุ้น)

หมายเหตุ : • เงินปันผลประจ�าปี 2561 จ�านวน 0.16 บาทต่อหุ้น ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปี 2562
• ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา
47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
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โครงสร้างการจัดการ
แผนผังโครงสร้างองค์กรของ
บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบดับเพลิง
ปรับอากาศและสุขาภิบาล

1

2

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบทําความเย็น

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

3

6

ผู้อํานวยการ

ผู้อํานวยการ

สายงานขายโครงการ

สายงานขาย

8

ผู้อํานวยการ
สายงานขาย

4

7

9

ผู้อํานวยการ

ผู้อํานวยการ

ผู้อํานวยการ

สายงานขายทั่วไป
5

ผู้อํานวยการ

สายงานขายปิโตรเคมี

สายงานสนับสนุน
วิศวกรรม

11
ผู้อํานวยการ
สายงานก�ากับ
ดูแลกิจการ

12
ผู้อํานวยการ
สายงาน
บริหารทั่วไป

13
ผู้อํานวยการ
สายงาน
การเงิน

ฝ่ายบริหาร
ระบบ
คุณภาพ

ฝ่าย
จัดซื้อ

ฝ่าย
การเงิน

ผู้อํานวยการ

ฝ่ายก�ากับ
ดูแล
กิจการ

ฝ่ายคลัง
สินค้า
และจัดส่ง

ฝ่าย
บัญชี

ฝ่าย ICT

ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายองค์กร
ดิจิทัลและ
สารนิเทศ
(DEC)

ฝ่ายธุรการ
ส�านักงาน

สายงานบริการ
10

สายงานขายสินค้าพิเศษ

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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการภายในของบริษัทฯ ประกอบด้วย
• คณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่ส�าคัญ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จ�านวน 4 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จ�ากัด พ.ศ.
2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
• ฝ่ายบริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

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
• กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร จ�านวน 3 ท่าน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน และกรรมการผู้จัดการ 2 ท่าน
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
ล�าดับ

ชื่อ-สกุล

1.

ดร.ถกล

นันธิราภากร

2.

ดร.โสตถิธร

มัลลิกะมาส 1)

3.

นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ 1)

4.

ดร.สุพจน์

เธียรวุฒิ

5.

นายวิรัฐ

สุขชัย 2)

6.

นายวสันต์

นันทขว้าง 3)

7.

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

ต�าแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
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
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ล�าดับ

ชื่อ-สกุล

8.

ดร.เจน

ชาญณรงค์

9.

นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน์ 1)

10.
11.

นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
นางวลีรัตน์ เชือ้ บุญชัย

ต�าแหน่ง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

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

หมายเหตุ : 1) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2561 เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งตัง้ ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส และนางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแต่งตัง้ นางสาววรนุช สุไพบูลย์พพิ ฒ
ั น์ 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 และไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั และมีกรรมการตรวจสอบทัง้ สิน้ 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบทุกท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท
1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา
ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วน
ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่งกรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะ
เลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้
2. กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามที่กา� หนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการทีพ่ ้นจากต�าแหน่ง อาจได้รับเลือกเข้ามา
ด�ารงต�าแหน่งใหม่อกี ได้โดยไม่จา� กัดจ�านวนครัง้ ส�าหรับคุณสมบัตใิ นการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระนัน้ 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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯมหาชนจ�ากัด
ทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯมหาชนจ�ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�านวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
6. ในกรณีทกี่ รรมการพ้นจากต�าแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการทีพ่ น้ จากต�าแหน่งยังคงอยูร่ กั ษาการในต�าแหน่งเพือ่ ด�าเนิน
กิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จ�าเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการพ้นจากต�าแหน่งตามค�าสัง่ ศาล คณะกรรมการทีพ่ น้ จากต�าแหน่ง ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้
เพือ่ เลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั พ้นจากต�าแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ย
กว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
7. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อน ถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจ�านวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�านวนหุน้
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
ตามข้อบังคับบริษทั ได้กา� หนด จ�านวนหรือชือ่ กรรมการผูม้ อี า� นาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั ได้นนั้ ให้กรรมการสอง (2) คนลง
ลายมือชือ่ ร่วมกัน โดยให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการ มีอา� นาจก�าหนดรายชือ่ กรรมการผูม้ อี า� นาจลงนามผูกพันบริษทั ได้
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
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการด้วยกันด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษทั เพือ่ ดูแล ควบคุม การประชุมของ
คณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้ดา� เนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
และบรรลุวตั ถุประสงค์ในการประชุม (รายละเอียดการคัดเลือก/อ�านาจหน้าทีป่ ระธานกรรมการบริษทั แสดงไว้ในหมวด 3 เสริมสร้าง
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล หน้า 63)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาท
ส�าคัญในการก�ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนด�าเนินกิจการของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งการก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้ก�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 ที่ได้รับ
มอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี
3. มีอ�านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานต่างๆ เฉพาะด้าน อาทิ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ รวมถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการผู้จัดการ ที่แต่งตั้ง
ทัง้ นี้ การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ กี่ า� หนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�านาจทีท่ า� ให้ คณะกรรมการ
บริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมตั ิ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท�ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทน
คณะกรรมการบริษทั ในเรือ่ งใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดท�าเป็นลายลักษณ์อกั ษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการ
บริษทั ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่ องผูร้ บั มอบอ�านาจไว้อย่าง
ชัดเจน
4. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม�า่ เสมอ รวมทัง้ ดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม
5. จัดให้มรี ะบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีทม่ี คี วามน่าเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ดูแลให้มรี ะบบการจัดเก็บ
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. ดูแลให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหารความเสีย่ ง
ที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และกลไกใน
การรับเรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบาย
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
8 ดูแลให้มกี ระบวนการและการจัดการทีช่ ดั เจนและโปร่งใส เกีย่ วกับการท�ารายการระหว่างบริษทั ฯ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ
9. ดูแลให้มีการด�าเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession
Plan) รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดต�าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
ที่มีประสิทธิผล

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

10. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และ
การด�าเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมี
การรายงานข้อมูลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถอื หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและเป็นไป
ตามที่ข้อกฎหมายก�าหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือข้อตกลง
ใดๆ ที่ท�ากับบริษัทฯ หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ส�าหรับรายการที่ท�ากับกรรมการ
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งหรือมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการท�ารายการในเรื่องนั้น
12. คณะกรรมการบริษทั อาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอ�านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอ�านาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�านาจทีท่ า� ให้บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการ
ที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้น
กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือ
เป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงาน
ประจ�าปี
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี
หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
15. จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึง
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้ถกู ต้องตรงกัน เพือ่ ส่งเสริมให้ทกุ คนในองค์กรปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ า� หนด ทัง้ นี้ คณะ
กรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. ก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้นา� มาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบตั ิ เพือ่ แสดง
เจตนารมณ์ในการที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ค�านึงถึงสังคม และสิ่ง
แวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็น
ถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้ใน
ด้านต่างๆ โดยบริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

41

42

รายงานประจําป 2561

17. จัดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ปฏิ บั ติง านของบริษัทเป็นไปตามข้อ ก�าหนดของกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ องกั บการต่ อต้ า นการทุ จริ ตคอร์ รั ป ชั่น รวมถึง
มีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม
ให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึง่ ในบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั มีการสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการด�าเนินธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย
18. พิ จ ารณาเรื่ อ งความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ อ ย่ า งรอบคอบ การพิ จ ารณาการท� ารายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
ของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ โดย
ก�าหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสัมพันธ์หรือการเกีย่ วโยงของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรม
ดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึง่ ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรือ่ งการก�าหนด
ราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะได้กา� กับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการด�าเนินการ และการเปิดเผย
ข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถกู ต้องครบถ้วนโดยจะเปิดเผยการท�ารายการไว้ในงบการเงิน
รายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)
19. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน ซึง่ เป็นกลไกส�าคัญทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ
ช่วยให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่
ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุน
ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้ก�าหนดภาระหน้าที่ อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้
เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สนิ ทรัพย์ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความ
มีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดท�าและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้าน
การด�าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอด
จนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมภายในของ
บริษัท ท�าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถท�าหน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผูต้ รวจสอบภายในจะรายงานผล
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่
วางไว้สามารถด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวน
ระบบที่ส�าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท
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20. ก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้ฝ่ายจัดการเป็น
ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ�า และจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท และในทุกๆ
ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและ
รายการผิดปกติทั้งหลาย
21. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัท
22. คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางด�าเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อบริษทั โดยให้แจ้งเบาะแสผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั เพือ่
สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทก�าหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. ก�าหนด จ�านวน 3 ท่าน
โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้
ชื่อ
1. ดร.ถกล
นันธิราภากร
2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส
3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

ต�าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี ดร.ถกล นันธิราภากร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
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. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ก�าหนด จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช�านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้อ�านวยการสายงานการเงินเป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต�าแหน่ง
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
1.1 ตาย
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ
1.4 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อม
ส�าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีทกี่ รรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่พ้นจากต�าแหน่งต้องรักษาการในต�าแหน่ง เพื่อด�าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีทตี่ า� แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวพร้อมเหตุผล
ของการพ้นจากต�าแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจ�าปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่า เหมาะสม
สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�าหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจ�าปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
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• ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
• รายงานอืน่ ใดทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และ
กรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
8. พิจารณาและให้ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงระบบการบริหาร
ความเสีย่ งทีเ่ ชือ่ มโยงกับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�าเนินงานของบริษทั มีความ
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 หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษา
หารือผูเ้ ชีย่ วชาญหรือทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษาหรือผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ เป็นบุคคลภายนอกเป็นครัง้ คราวในกรณีจา� เป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ การขอให้พนักงานของบริษัทฯ ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการตรวจ
สอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าทีค่ วามรับผิดชอบส�าเร็จลุลว่ งไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงาน
หรือลูกจ้างของบริษทั ฯ คนหนึง่ หรือหลายคนกระท�าการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ประโยชน์ในการ
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
สูงของบริษทั ฯ ทีส่ ามารถบริหารงานในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษทั ฯ และสามารถก�าหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้
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ล�าดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-สกุล
นายวิรัฐ
นายวสันต์
นายธรรมนูญ
ดร.เจน
นายวิศิษฎ์
นางวรินกาญจน์

สุขชัย1)
นันทขว้าง 2)
ตรีเพ็ชร
ชาญณรงค์
วชิรลาภไพฑูรย์
ธีระอัมรานนท์

ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหารไม่น้อย
กว่า 3 คน
2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริหาร 1 คน ที่มีความเหมาะสม เพื่อท�าหน้าที่ประธานกรรมการ
บริหาร โดยประธานกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารเท่ากับวาระ
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและแต่งตัง้ บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เพือ่ ช่วยเหลือการท�างานของคณะกรรมการบริหารเกีย่ วกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การน�า
ส่งเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง
ตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ และในกรณีทตี่ า� แหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทั
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีอา� นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการด�าเนินงานตามปกติธรุ ะและ
งานบริหารของบริษทั ฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสัง่ และมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ
มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีหน้าทีก่ ลัน่ กรองและก�าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง
การบริหารงาน และอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนก�าหนดหลักเกณฑ์ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจ
สอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษทั ฯ ตามนโยบายทีก่ า� หนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอา� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

1. น�าเสนอนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด�าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ การตั้งกิจการใหม่/เลิก
กิจการ/ควบกิจการ/โอนกิจการ การร่วมลงทุน (โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน) การก�าหนดแผนการเงิน โครงสร้าง
องค์กรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ายบริหาร เพือ่ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และติดตามผลการด�าเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้า
หมายทีก่ า� หนดไว้ และงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และ
มีหน้าที่ต้องรายงานผลการด�าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สา� คัญๆ ที่ได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติ ในหลักการไว้แล้ว
4. พิจารณาอนุมตั กิ ารกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสินเชือ่ หรือการขอสินเชือ่ ใดๆ ของบริษทั ฯ แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน
10 ล้านบาท และภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกัน ต้องน�า
เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมตั เิ งินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจ�าปีเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 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. มีอา� นาจในการมอบอ�านาจให้บคุ คลอืน่ ใดหนึง่ คนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุม
ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
และภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือ
แก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ
หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ 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
ล�าดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ชื่อ-สกุล
ดร.สุพจน์
นายวิรัฐ
นายวสันต์
นายธรรมนูญ
นายรัตนพันธ์
นายประชา
นายสุชาติ
นายนันทวัธน์
นายสุกิจ
นายวิฑูรย์
นายพงษ์สวัสดิ์
นายฉัตรอภิชัย
นายวิศิษฏ์
นางวรินกาญจน์

เธียรวุฒิ
สุขชัย
นันทขว้าง 1)
ตรีเพ็ชร
มุขหริวัฒนานนท์
พร้อมพรชัย
สุวัฒโนดม
จีราคม 2)
ลิติกรณ์
ทามี
เพ่งเล็งผล 3)
เอื้อเอนกกุลชัย 3) 4)
วชิรลาภไพฑูรย์
ธีระอัมรานนท์

ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ า� นวยการสายงานต่างๆ เป็นกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงโดยต�าแหน่ง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้
รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั โดยมีผอู้ า� นวยการสายงานก�ากับดูแลกิจการเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
โดยต�าแหน่ง
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ซึ่งหากมีกรรมการบริหารความเสี่ยงลา
ออกระหว่างด�ารงต�าแหน่ง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าด�ารงต�าแหน่งแทน และน�าเรื่องการแต่งตั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

การพ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากต�าแหน่งโดยทันที เมื่อ
•
•
•
•
•

พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ผู้อ�านวยการสายงานต่างๆ
เสียชีวิต
ลาออก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง
ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภท
ต่างๆ ทีส่ า� คัญ เช่น ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ งด้านการลงทุน และความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชือ่ เสียงของกิจการ
รวมถึงความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั เป็นต้น เพือ่ น�าเสนอคณะกรรมการบริษทั ให้ความ
เห็นชอบ
2. ก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดย
สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารความเสีย่ งภายใต้แนวทางและนโยบายทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัท
4. ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5. ก�าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การด�าเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ
บริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่
ก�าหนด
8. จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยงตามความจ�าเป็น
7. สนับสนุนคณะท�างานบริหารความเสีย่ งในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอืน่ ทีจ่ า� เป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบ

2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้
ล�าดับ
1.
2.
3.

ชื่อ-สกุล
นางสาววรนุช
ดร.โสตถิธร
นางสิริมา

สุไพบูลย์พิพัฒน์1)
มัลลิกะมาส1)
เอี่ยมสกุลรัตน์1)

ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

49

50

รายงานประจําป 2561

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ซึง่ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ ม่เป็น
ผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ที่พ้น
จากต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งได้อีกนอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น
กรรมการสรรหาฯ พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามกฎบัตรนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง
พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดย
ควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้ง
เรื่องการลาออกพร้อมส�าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการสรรหาฯ พ้นจากต�าแหน่ง
ทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ที่พ้นจากต�าแหน่งต้องรักษาการในต�าแหน่ง เพื่อด�าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาฯ ภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาฯ มีจ�านวนครบตามที่คณะ
กรรมการบริษทั ก�าหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็นกรรมการสรรหาฯ จะอยูใ่ นต�าแหน่งได้เพียงวาระทีย่ งั คงเหลืออยูข่ องกรรมการ
สรรหาฯ ซึ่งตนแทน
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ด้านการสรรหา
1.1 พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวม และรายบุคคล ที่
เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความช�านาญ
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ และความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์
บริษัทฯ ก�าหนด
1.2 พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่
ก�าหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทัง้ ในด้านการศึกษาประสบการณ์ ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และน�าปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจทีส่ า� คัญและเกีย่ วข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะแข่งขันทางธุรกิจ
มาประกอบการพิจารณาด้วย
1.3 ก�าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัตติ ามทีก่ า� หนดไว้
ในข้อ 1.1 และ 1.2 โดยจัดท�าเป็น Board Skill Matrix เพือ่ ช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการด�าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

1.4 สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษทั ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผูบ้ ริหาร
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 ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิด
ชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและ
รักษากรรมการทีม่ คี วามสามารถ มีคณ
ุ ภาพ และศักยภาพ ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาเพือ่ ให้ความ
เห็นชอบก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี เพื่อขออนุมัติ
2.2 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะ
กรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งส่วนที่เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
2.3 ก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�าปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมให้แก่ผบู้ ริหาร
สูงสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม�่าเสมอ
4. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2561
ชื่อ - นามสกุล

1. ดร.ถกล

นันธิราภากร

2. ดร.โสตถิธร

มัลลิกะมาส 1)

3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ 1)
4. ดร.สุพจน์

เธียรวุฒิ

5. นายวิรัฐ

สุขชัย 2)

6. นายวสันต์

นันทขว้าง 3)

ต�าแหน่ง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ประชุม
ประชุม ประชุมคณะ ประชุม
ประชุม
คณะกรรม คณะกรรม กรรมการ คณะกรรม ผู้ถือหุ้น
การบริษัท การตรวจ บริหาร การบริหาร (AGM)
ประชุม
สอบ
ประชุม ความเสี่ยง ประชุม
6 ครั้ง
ประชุม
12 ครั้ง
ประชุม
1 ครั้ง
4 ครั้ง
12 ครั้ง

6/6

4/4

1/1

6/6

4/4

1/1

6/6

4/4

1/1

5/6

12/12

1/1

6/6

12/12

12/12

1/1

5/6

12/12

12/12

1/1
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ชื่อ - นามสกุล

ต�าแหน่ง

7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
8. ดร.เจน
9. นางสิริมา
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ชาญณรงค์
เอี่ยมสกุลรัตน์ 1)

นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์
นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์
นายประชา พร้อมพรชัย
นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์
นายสุชาติ สุวัฒโนดม
นายนันทวัธน์ จีราคม 4)
นายสุกิจ
ลิติกรณ์
นายวิฑูรย์ ทามี
นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล 5)
นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย 5) 6)

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประชุม
ประชุม ประชุมคณะ ประชุม
ประชุม
คณะกรรม คณะกรรม กรรมการ คณะกรรม ผู้ถือหุ้น
การบริษัท การตรวจ บริหาร การบริหาร (AGM)
ประชุม
สอบ
ประชุม ความเสี่ยง ประชุม
6 ครั้ง
ประชุม
12 ครั้ง
ประชุม
1 ครั้ง
4 ครั้ง
12 ครั้ง

6/6

11/12

6/6
5/6

12/12

6/6
5/6

12/12
12/12

12/12

1/1
1/1
1/1

12/12
12/12
10/12
11/12
11/12
12/12
12/12
11/12
9/12
9/12

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
N/A
1/1
1/1

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม
1)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2561 เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งตัง้ ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส และนางสิรมิ า เอีย่ มสกุลรัตน์
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแต่งตัง้ นางสาววรนุช สุไพบูลย์พพิ ฒ
ั น์ 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

3. ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวน 13 คน ประกอบด้วย
ล�าดับ

ชื่อ-สกุล

1.

นายวิรัฐ

สุขชัย

2.
3.
4.
5.
6.

นายวสันต์
นายธรรมนูญ
นายประชา
นายรัตนพันธ์
นายสุชาติ

นันทขว้าง 1)
ตรีเพ็ชร
พร้อมพรชัย
มุขหริวัฒนานนท์
สุวัฒโนดม

ต�าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ :
ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
กรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบท�าความเย็น
กรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
ผู้อ�านวยการสายงานโครงการ
ผู้อ�านวยการสายงานขายทั่วไป
ผู้อ�านวยการสายงานปิโตรเคมี

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ล�าดับ
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ-สกุล
นายนันทวัธน์
นายสุกิจ
นายวิฑูรย์
นายพงษ์สวัสดิ์
นางวรินกาญจน์
นายฉัตรอภิชัย
นายวิศิษฏ์

จีราคม 2)
ลิติกรณ์
ทามี
เพ่งเล็งผล
ธีระอัมรานนท์
เอื้อเอนกกุลชัย 3)
วชิรลาภไพฑูรย์

ต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการสายงานขาย
ผู้อ�านวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม
ผู้อ�านวยการสายงานขาย
ผู้อ�านวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ
ผู้อ�านวยการสายงานก�ากับดูแลกิจการ
ผู้อ�านวยการสายงานบริหารทั่วไป
ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน

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�านาจช่วงให้พนักงานอืน่ ปฏิบตั งิ านแทนได้ แต่ยงั คงรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ขิ องผูร้ บั มอบอ�านาจช่วงนัน้ ด้วย
ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอา� นาจและหน้าทีใ่ นการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย รวมถึงเรือ่ งหรือ
กิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ก�ากับดูแลการบริหารงาน การด�าเนินงานทัว่ ไป และการอนุมตั เิ รือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงาน
ประจ�าวันของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ ค�าสั่ง มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด�าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงาน
และอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั ฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพือ่ พิจารณาก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อให้ความเห็นชอบ
3. ด�าเนินการหรือบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด�าเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ
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4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการด�าเนินงานทีร่ บั มอบหมาย ต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�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
ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และเพือ่ รักษาระเบียบวินยั ในการท�างานภายในองค์กร
8. มีอา� นาจอนุมตั กิ ารลงทุนหรือค่าใช้จา่ ยในการด�าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอ�านาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003)
9. มีอ�านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท) ทั้งนี้ โดยไม่จ�ากัดวงเงิน
10. มีอา� นาจอนุมตั กิ ารจัดหา การเข้าท�าสัญญา และการด�าเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ทัง้ นี้ โดย
ไม่จ�ากัดวงเงิน
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
12. สามารถมอบอ�านาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอ�านาจช่วงนั้น
ด้วย
ทั้งนี้ อ�านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�านาจหรือการมอบอ�านาจที่ท�าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการหรือ
ผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของ
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อก�าหนด) มีสว่ นได้เสีย
หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องก�าหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัตริ ายการทีเ่ ป็นไปตามธุรกิจปกติและเงือ่ นไขทางการค้าปกติซงึ่ เป็นไปตามประกาศ
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. ดูแลและให้คา� แนะน�าเบือ้ งต้นแก่คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารจะต้องทราบ
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
มติของที่ประชุมดังกล่าว

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

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
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การท�างาน
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ประวัติการอบรม

นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
• 2559 - ปัจจุบัน
ผู้อ�านวยการสายงานก�ากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท
• 2559 - 2560
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : ด้านก�ากับดูแลกิจการ
• 2557 - 2559
ผู้อ�านวยการสายงานบริหารทั่วไป
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ 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
ความรูด้ า้ นภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการสือ่ สาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี ความสามารถในการเป็นผูป้ ระสานงานทัง้ ภายใน
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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5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
5.1.1 กรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยรายเดือน และเบี้ยประชุม ซึ่งสะท้อนจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนประจ�ากรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการชุดย่อย
• กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
• กรรมการบริษัท (ท�างานสัปดาห์ละ 3 วัน)
2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

30,000 บาท /เดือน
25,000 บาท /เดือน
20,000 บาท /เดือน
120,000 บาท /เดือน
15,000 บาท /ครั้ง
10,000 บาท /ครั้ง
ไม่มี
ไม่มี

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

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2561 จ�านวน 11 ราย เป็นระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ
3,970,000 บาท ซึง่ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนส�าหรับกรรมการบริษทั จ�านวน 2,880,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนส�าหรับ
กรรมการชุดย่อย จ�านวน 300,000 บาท และเบีย้ ประชุม 790,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี 2561 เมือ่
วันที่ 27 เมษายน 2561 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและมี
ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการด�าเนินงานของบรัทฯ ผลงาน และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และสภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม
ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ดังนี้
ปี 2561
ชื่อ - นามสกุล

ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทน
รายเดือน

คณะกรรม
การบริษัท

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 360,000 90,000
กรรมการอิสระ
2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
240,000 60,000
3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
240,000 60,000
4. ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
300,000 50,000
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
9. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ
340,000 50,000
10. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
กรรมการ
240,000 60,000
11. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
กรรมการ
260,000 50,000
รวม
3,180,000 470,000
1. ดร.นายถกล นันธิราภากร

ปี 2560

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

60,000

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน
คณะ
รายเดือน
กรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง

คณะกรรม
การบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง

-

-

240,000 75,000

60,000

40,000
40,000
- 180,000

160,000 50,000
160,000 40,000
200,000 50,000

40,000
40,000
- 120,000

- 600,000
- 340,000
- 160,000
- 270,000
140,000 180,000 2,130,000

40,000
40,000
50,000
30,000
375,000 140,000 120,000

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

5.1.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ
ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้
ปี 2561

ค่าตอบแทน

จ�านวน
(ราย)

เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ EJIP
และผลประโยชน์หลังออกจากงาน

3

ค่าตอบแทน
(บาท)

12,485,725

12,485,725

ปี 2560
จ�านวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

3

12,604,738

5.2 ค่าตอบแทนอื่น
• ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
• ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารของบริษัทฯ

-ไม่มี - ได้แสดงไว้ในตาราง 5.1.2 ข้างต้น

6. บุคลากร
6.1 จ�านวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงาน(ไม่รวมผู้บริหาร) จ�านวนทั้งสิ้น 247 คน
(พนักงานชาย จ�านวน 154 คน พนักงานหญิง จ�านวน 93 คน) และ 236 คน ตามล�าดับ โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้
สายงาน
สายงานขายงานโครงการ
สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล
สายงานขายปิโตรเคมี
สายงานขายระบบท�าความเย็น
สายงานสนับสนุนวิศวกรรม
สายงานขายระบบการพิมพ์ดิจิทัล
สายงานบริการ
ฝ่ายขายสินค้าพิเศษ
สายงานก�ากับดูแลกิจการ
สายงานบริหารทั่วไป
สายงานการเงิน
รวม

จ�านวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2561
ณ 31 ธันวาคม 2560
35
26
7
16
5
25
34
12
13
39
35
247

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

57

58

รายงานประจําป 2561

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

ปี 2561
จ�านวน
(ราย)

ปี 2560

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

236

155.02

12,485,725

247

153.19

6.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

จ�านวน
(ราย)

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

14

การกํากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
HARN มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นผูน้ า� ในงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบท�าความเย็น และระบบการพิมพ์
ดิจิทัล เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี และตระหนักดีว่าสิ่งส�าคัญที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น นอกจาก การส่งมอบสินค้าและ
บริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพแล้ว การด�าเนินธุรกิจด้วยการค�านึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน โดยใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี ยึดมั่นในกรอบแห่งจรรยาบรรณธุรกิจ ส่งผ่านทางกระบวนการบริหารงานและทีมบุคลากรที่มีคุณภาพ จะสร้างมูลค่าต่อบริษัทฯ
และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน
HARN ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2556 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ที่
www.harn.co.th และก�าหนดให้ทบทวนทุกปี โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั มีการทบทวนนโยบายและหลักการก�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. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความมุง่ มัน่ ทุม่ เท และรับผิดชอบอย่างเต็มความ
สามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของ HARN และยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ (REACT) เป็นแนวทาง
ด้วยความเข้าใจ เชื่อมั่นและศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตร จนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร อันได้แก่
• Responsibility
มีความส�านึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ
• Equitable Treatment
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม
• Accountability
มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเองและของผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน สามารถ
ชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
• Creation of Long Term Value
มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว
• Transparency
มีความโปร่งใสในการด�าเนินงานทีส่ ามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง เป็นแนวทาง
ด้วยความเข้าใจ เชื่อมั่น และศรัทธาโดยถือเป็นกิจวัตร จนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
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2. คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส�าคัญร่วมกับผูบ้ ริหารในการก�าหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานทีส่ า� คัญ รวม
ทัง้ จัดโครงสร้างการบริหารทีส่ อดคล้องและสัมพันธ์กนั อย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้
และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการและการด�าเนินธุรกิจทีม่ คี วามเหมาะสม รวมทัง้ ต้องด�าเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่
ระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร จะต้องเป็นผูน้ า� ในเรือ่ งจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์
สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมัน่ ความเป็นธรรมโดยปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียม พร้อมกับดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระท�าใดๆ ทีม่ ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ต้องด�าเนินการให้มีระบบที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่าย
บริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
6. การปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ HARN ถือเป็นตัวชีว้ ดั ทีส่ า� คัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทาง
ธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบาย หลักการ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในรอบปี
2561 สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะ
ผู้นําองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน
1.1 เพือ่ เป็นการสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการมีความตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ตามความรับผิดชอบในฐานะผู้นา�
องค์กร ในเดือนพฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการจึงก�าหนดวาระการทบทวนนโยบายและภารกิจหลัก ที่ใช้ผลักดันการ
บริหารงานให้เป็นไปตามหลักการก�ากับกิจการที่ดี และก�าหนดให้เดือนมีนาคม มีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและ
หลักการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการบริหารงานอื่นๆ ทั้งระดับนโยบายและระดับจัดการที่
จ�าเป็น และในเดือนตุลาคม จัดให้มกี ารประชุมเพือ่ ทบทวน วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการด�าเนิน
ธุรกิจ ส�าหรับปีถัดไป เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.2 คณะกรรมการก�าหนดกรอบในการบริหารงานตามแผนกลยุทธ์เพือ่ ให้คณะกรรมการบริหารทบทวนจ�านวน 12 ครัง้ ในปี
2561 และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอดัชนีวัดความ
ส�าเร็จ (KPI) ทัง้ ในระดับองค์กรและระดับปฏิบตั กิ าร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าทิศทางการบริหารงานของบริษทั สามารถแข่งขันได้
ในระยะยาว มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงพร้อมรับการปัจจัย
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1.3 การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่ง
มีการมอบหมายให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีการทบทวนกฎหมายติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ�า และก�าหนดให้เป็น
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�าหนด KPI COR-07 Low Compliance เป็นดัชนีวัดผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมาย
บริษัทฯ ได้ทบทวนกฎบัตร ในปี 2561 ในเดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม และแจกจ่ายให้กรรมการทุกท่านเป็น
คู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงอนุมัติ ตารางอ�านาจอนุมัติการบริหารงาน เพื่อแบ่งแยกอ�านาจในการอนุมัติธุรกรรม
ต่างๆ ตามความรับผิดชอบ และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานบริษัท การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร ก�าหนดไว้ชัดเจนในส่วนโครงสร้างการจัดการ หน้า 39

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

หมวดที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษทั ทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความ
ยั่งยืน
2.1 คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนและอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษทั
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 ยิ่งท�าให้คณะกรรมการมีความมั่นใจว่าจะน�าพาบริษัทไปสู่
ความยั่งยืน
2.2 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริหารจะทบทวนผลการปฏิบัติเป็น
ประจ�าทุกเดือน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ส�าหรับการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้า
หมายของบริษัทฯ ลงสู่ทุกระดับของการปฏิบัติงานนั้น ได้มอบหมายผ่านทุกระดับชั้นของการบริหารงาน จากระดับ
องค์กร สู่สายงาน ฝ่าย และพนักงาน ผ่านการประชุมติดตามงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตามช่องทางที่
บริษทั ก�าหนด โดยทุกวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ล้วนสอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมายหลักทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบ
หมาย จะมีการปฏิบัติ ตรวจสอบ และติดตาม การด�าเนินงานภายในระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
Context of Organization
Value Commitment

Quality Living through Sustainable Engineering
Input

Input

Vision

SWOT & External Issues

่ั ย
่ งยื
่ ั นของงานระบบวิศวกรรมด้านความปลอดภัย การทาความเย็น และการพิมพ ์
เราจะเป็นผู น
้ าการให้บริการโซลู ชนที
่
ดิจท
ิ ล
ั ในประเทศไทย และประเทศเพือนบ้
าน
Mission
1) เราจะสร ้างความพึงพอใจให ้ลูกค ้าด ้วย
่ คณ
สินค ้าและบริการทีมี
ุ ภาพสูง เทคโนโลยีที่
่ นเลิศ
นาหน้า และการจัดการธุรกิจทีเป็

รูปแบบธุรกิจของการเป็ น
ตัวแทนจาหน่ าย
การบังคับใช ้กฎหมาย

� �นในคุณค่า และศักยภาพของ 3) เราจะสร ้างผลตอบแทนทีดี
่ ตอ
2) เราเชือมั
่ ผูถ้ อื หุน้
�
่ น
พนักงาน มุ่งมั�นทีจะสร
้างบรรยากาศ
และขยายธุรกิจให ้เติบโตต่อเนื่ องอย่างยังยื
� ความสุข กระตือรือล ้น
การทํางานทีมี
มีความคิดริเริม� และมีการพัฒนาอย่าง
� ความสามารถ
ต่อเนื� องให ้แก่ทม
ี งานทีมี
รอบรู ้ บนหลักการของความถูกต ้อง
�
เทียงธรรม
ความคิดบวก แลความ
ร ับผิดชอบอย่างมืออาชีพ

POSITIVE

่
สินคา้ ทีหลากหลาย
คุณภาพ
ระดับ World Class
่ ความรู ้
ผูบริ
้ หารและทีมงานทีมี
ประสบการณ์
ระบบงานมาตรฐาน
การหมุนเวียนของพนักงาน
่ งสินคา้ รายเดียว
การพึงพิ
การบังคับใช ้กฎหมาย
การรณรงค ์พลังงาน
การขยายตัวของเศรษฐกิจ
การแข่งขันสูง

Core Value

4) เราจะสร ้างคุณค่าระยะยาว และเสริม
คุณภาพชีวต
ิ ให ้แก่ผูม้ ส
ี ว่ นได ้ส่วนเสียทุกฝ่ าย
ของเรา ภายใต ้การบริหารจัดการอย่างสุขม
ุ
่
รอบคอบ และบรรษัทภิบาลทีดี

Company Strategic Directions

การผันผวนของเศรษฐกิจโลก
่
การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี

SMART Business

่ ลค่าการบริการต่อลูกค ้าทุก
Ob6 เพิมมู
กระบวนการขายและบริการหลังการขาย

Ob7 สร ้างความมีสว่ นร่วมกับลูกค ้า
/ คูค
่ ้าสาคัญ
Ob8 - ใช ้เทคโนโลยี IT และการจัดการที่
ทันสมัย

SMART People

SMART Business

Ob11 - บริหารงานทรพ
ั ยากรบุคคล เพือ่ Ob1 - การเติบโตของยอดขาย
สนับสนุ นวิสยั ทัศน์และแข่งขันได ้
Ob12 - สร ้างความมีสว่ นร่วมกับพนักงาน Ob2 - การขยายธุรกิจด ้วยสินค ้าหรือ
ช่องทางขายใหม่
Ob13 - สร ้างองค ์ความรู ้และองค ์กรแห่ง Ob3 เป็ นผูน
้ าในด ้านสินค ้านวัตกรรมและ
่ นมิตรต่อสิงแวดล
่
การเรียนรู ้
สินค ้าทีเป็
้อม
Ob4 พัฒนา Sotutions และบริการให ้
่ ลค่าสินค ้า
ครบวงจร / เพิมมู

OBJ9 พัฒนาระบบการทางานและ
กระบวนการจัดการธุรกิจสูค
่ วามเป็ นเลิศอย่าง
ต่อเนื่ อง

Quality Policy

SMART Business & Environment

่ ภายใน CG Code
Ob10 กากับดูแลกิจการทีดี
& CAC
Ob14 ใช ้ทรพ
ั ยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
่
Ob15 กระบวนการธุรกิจทีลดผลกระทบทาง
่
สิงแวดล
้อม
Ob16 ส่งเสริมความปลอดภัย
่
อาชีวอนามัย และสิงแวดล
้อมทุกกระบวนการ

Ob5 - รกั ษาสถานะทางการเงินและผล
การดาเนินงานให ้พร ้อมต่อการขยายธุรกิจ

่ คณ
ุ ภาพสูง เทคโนโลยีทน
ี่ าหน้า
เราจะสร ้างความพึงพอใจให ้ลูกค ้าด ้วยสินค ้าและบริการทีมี
่ นเลิศ
และการจัดการธุรกิจทีเป็

QMS Processes & Quality Objective by Division
ขาย

Output

บริการ

จัดซือ้

่ ั นของธุรกิจ
การเติบโตอย่างยงยื

คลังสินค ้า

จัดส่ง

ทร ัพยากร
บุคคล

รายได้/กระแสเงินสด

ธุรการ
สานักงาน

ICT

QMO

ผลตอบแทนต่อผู ถ
้ อ
ื หุน
้

DEC

Output
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หมวดที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
3.1 คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มีความตระหนักถึงความส�าคัญต่อภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ด้วยเหตุนี้ กรรมการบริษัท จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถ
เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ มีความทุ่มเท ให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ มี
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลให้มรี ะบบงานทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ ได้วา่ กิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ
ให้ดา� เนินไปในลักษณะทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ
โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน
(1) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ต้องมีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ทีม่ ปี ระสบการณ์ ใน
ธุรกิจซือ้ มาขายไปเกีย่ วกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึง่ เป็นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และอย่างน้อยอีก 1 คน ทีม่ ปี ระสบการณ์
ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษทั ชุดปัจจุบนั มีองค์ประกอบหลากหลายทัง้ เพศ อายุ ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ในวิชาชีพ บริษัทฯ ได้ทบทวน Board Skill Matrix และจ�านวนปีของการด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน
บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละคน ทุกปี พอสรุปได้ ดังนี้
ทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท
64%

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

45%

เทคโนโลยี

55%

การบัญชี

73%

การบริหารความเสี่ยง

45%

การเงิน

36%

การบริหารทรัพยากรบุคคล

36%

กฎหมาย

45%

การบริหารกลยุทธ์

36%

การตลาด

55%

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

(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 และมีจา� นวนกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุตธิ รรมของเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้
ที่มีอ�านาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ
(3) มีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจ�านวนกรรมการทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งเป็นจ�านวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทัง้ หมดของบริษทั ฯ กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกีย่ วกับการท�างานของฝ่ายจัดการได้อย่าง
อิสระ ท�าให้เกิดการถ่วงดุลในการ ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่าย
บริหาร เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ทัง้ 4 คน ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจ
สอบ 3 คน ซึ่งจ�านวนกรรมการอิสระและจ�านวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้ รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุก
ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

(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�าแหน่งกรรมการอิสระนัน้ ก�าหนดเป็นนโยบายว่า ให้กรรมการอิสระมีการด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่ งไม่เกิน 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�าหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะ
ที่ผู้บริหาร ท�าหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการ
บริษทั ไม่ได้รว่ มบริหารงานปกติประจ�าวัน แต่ให้การสนับสนุนและค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่าน
ทางประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอย่างสม�า่ เสมอ ในขณะทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ รับผิดชอบเกีย่ ว
กับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(3) หน้าที่รับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
• เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่ก�าหนดในข้อบังคับบริษัท หรือกรณีที่จ�าเป็นเร่งด่วน
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการก�าหนด
ระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนหรือผูถ้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้กรรมการใช้ดลุ ยพินจิ
ที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
• สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบและตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• ก�ากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งไปเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
• ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้
(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูลและน�า
เสนอแนวทางการพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยก�าหนดอ�านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
(หมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 43-52) รวมถึงจ�านวนครั้งของการประชุมจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้า
ร่วมประชุม และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในปีที่ผ่านมาในหน้า 122-125
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3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ด้วยการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความส�าคัญต่อผู้มีทักษะ
ประสบการณ์ที่มีความจ�าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาจากท�าเนียบกรรมการของสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดท�าข้อมูลดังกล่าว หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ
พิจารณาเห็นสมควร
นอกจากนั้ น การคั ด เลื อ กกรรมการอิ ส ระ ต้ อ งพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของกรรมการตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วย
(2) เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตามคุณสมบัตทิ บี่ ริษทั ฯ ก�าหนด เพือ่ เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั ฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็ปไซต์
ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทัง้ ประกาศข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�าหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต�่า
ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้ง
เป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว
(3) การพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่
เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
ก่อนทีจ่ ะมีกรรมการครบวาระเป็นประจ�าทุกปี หากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอชือ่ กรรมการ
รายเดิมเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะต้องน�าผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวมาพิจารณาด้วย
(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน�าเสนอรายชือ่ เพือ่ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ รวมถึงดูแลให้การเลือกและ
แต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งต่อไป
(6) ไม่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2561
3.4 การพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
(1) ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
รับจากกรรมการแต่ละคน
(2) คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และ
เสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกปี โดยอาจก�าหนดเป็นจ�านวนทีแ่ น่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก�าหนด
ไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งพิจารณาบนหลักเกณฑ์ของความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยัง
พิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น ส�าหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับต�าแหน่งในคณะกรรมการชุด
ย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร เป็นต้น

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

(3) ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่า
ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการต้องไม่ขดั หรือแย้งกับการด�ารงคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด
3.5 การก�ากับให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
(1) คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดจ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่เกิน 5 บริษัท
จดทะเบียน โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพการท�างานด้านก�ากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่า
กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ ในปี 2561 กรรมการแต่ละคนด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนี้
จ�านวน
กรรมการ

เป็นกรรมการ
ใน HARN

4 ท่าน
7 ท่าน

จ�านวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่
กรรมการด�ารงต�าแหน่ง
1 บริษัท

2 บริษัท

3 บริษัท





-

-



-

-

-

รวม 11 ท่าน

(รายละเอียดแสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร เลขานุการบริษัทของแบบ 56-1)

(2) กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจ�ากัด หรือบริษัทมหาชนจ�ากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้ง
(3) คณะกรรมการบริษทั ไม่มนี โยบายส่งผูบ้ ริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษทั อืน่ นอกกลุม่ บริษทั ในกรณีทผี่ บู้ ริหารของ
บริษัทฯ จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ ต้องได้รบั อนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้น การด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลทีไ่ ม่แสวงหาก�าไร ทัง้ นี้ การด�ารงต�าแหน่งต้องไม่ขดั กับบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช้ต�าแหน่งงานในบริษัทฯ ไปอ้างอิง เพื่อส่งเสริม
ธุรกิจภายนอก
3.6 การก�าหนดกรอบและกลไกในการก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ทีบ่ ริษทั
ไปลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ
(1) ก�าหนดนโยบายในการก�ากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยก�าหนดขอบข่ายหน้าที่ของบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัท
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย บริษัทร่วมที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท�ารายงานต่างๆ เป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(2) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานการท�ารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน การท�ารายการอื่นที่ส�าคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นต้น
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(3) หากเป็นการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส�าคัญ กล่าวคือ มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ
20 ถึงร้อยละ 50 และจ�านวนเงินลงทุนมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ ในกรณีที่จ�าเป็น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการ
จัดท�า Shareholders agreement หรือข้อตกลงอืน่ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนเกีย่ วกับอ�านาจในการบริหารจัดการและ
การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งส�าคัญ การติดตามผลการด�าเนินงาน เพือ่ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�างบ
การเงินของบริษทั ได้ตามมาตรฐานและก�าหนดเวลา ปัจจุบนั HARN อยูร่ ะหว่างการจัดตัง้ บริษทั ย่อยเพือ่ รองรับการ
ขยายตลาดไปยังประเทศในภูมภิ าคเอเชีย AEC และเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าปัจจุบนั ทีต่ งั้ ฐานการผลิต
ในเมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม
3.7 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจ�า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยก�าหนดให้มี
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ
• ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข บริษัทฯ จะน�าผลการประเมินของ
คณะกรรมการไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการอีกทางหนึ่งด้วย
ปัจจุบัน คณะกรรมการยังไม่มีที่ปรึกษาภายนอก 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

1
2

3
4

เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปและวิเคราะห์
ผลการประเมินประสิทธิภาพ การด�าเนิน
งานของคณะกรรมการบริษัท และรายงาน
ผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะ
กรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัทด�าผลวิเคราะห์และความ
เห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท
ไปจัดท�าแผนเพื่อด�าเนินการปรับปรุง
หรือพัฒนากรรมการรายบุคคล

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ / รายบุคคล ปี 2561
หัวข้อที่ประเมิน / เกณฑ์การประเมิน

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

รายคณะ

รายบุคคล

รายคณะ

รายบุคคล

รายคณะ

รายบุคคล

รายคณะ

รายบุคคล

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ
คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

83.3%

85.2%

84.7%

83.3%

68.8%

81.3%

77.7%

83.0%

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่ส�าคัญ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภาย
ในการจัดการความเสี่ยง

88.6%

87.5%

91.7%

87.5%

78.5%

80.2%

80.1%

78.1%

การประชุมคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ก�าหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร
ความเพียงพอของข้อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ ความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ

83.5%

84.1%

90.5%

85.0%

81.7%

85.0%

76.8%

75.7%

85.1%
ดี

85.6%
ดี

89.0%
ดี

85.3%
ดี

76.3%
ค่อนข้างดี

82.2%
ดี

สรุปผลรวม

78.2%
79.0%
ค่อนข้างดี ค่อนข้างดี

การวัดผล 90% ขึ้นไป ดีมาก, 80-89% ดี, 70-79% ค่อนข้างดี, 60-69% พอใช้, ต�่ากว่า 60% ลงไป ควรปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารสูงสุดควรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการสร้างองค์กรนวัตกรรมเพื่อน�าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในธุรกิจของหาญ
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา คน เป็นส่วนใหญ่

3.8 คณะกรรมการแต่ละคน มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สา� หรับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอย่างสม�่าเสมอ
(1) ทุกครัง้ ทีม่ กี ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
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 บริษทั ฯ ไม่มกี ารสรรหากรรมการใหม่ แต่เพือ่ ให้กรรมการได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นปัจจุบนั บริษทั ฯ
ได้ทบทวนกฎบัตรบริษัท รวมถึงนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการ คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่กรรมการควรทราบเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่
(2) คณะกรรมการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากฝ่ายจัดการอย่างสม�่าเสมอผ่านช่องทางที่เหมาะสม
เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ การประชุมกรรมการ เป็นต้น
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(3) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบ
การก�ากับดูแลกิจการของบริษทั แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง
ในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

3.9 คณะกรรมการจะดูแลให้มนั่ ใจว่าการด�าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จ�าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ�าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน
การด�าเนินงานของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ก�าหนดตารางประชุมประจ�าปีล่วงหน้าในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และอาจมีการ
ประชุมอีก 1 ครัง้ ในหนึง่ เดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี รวมทัง้ อาจมีประชุมวาระพิเศษเพิม่ ตามความ
จ�าเป็น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ซึง่ ท�าหน้าทีต่ ดั สินใจตามอ�านาจหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยทุกครัง้
ที่มีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะน�าเรื่องที่ผ่านการพิจารณามาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ เพื่อให้สามารถก�ากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ ในปี 2561
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรรมการ
แต่ละท่าน เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้า 51-52
(2) ประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร จะเป็นผูด้ แู ลให้ความเห็นชอบและร่วมกันพิจารณาเลือกเรือ่ ง
ทีจ่ ะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั
เข้าสูว่ าระการประชุมอย่างอิสระได้ดว้ ย และถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนทีจ่ ะเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ในปี 2561 กรรมการ
บริษัทเข้าประชุมโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94
(3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่
ในกรณีจา� เป็นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี นื่ และก�าหนดวันประชุม
ให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละครัง้ เลขานุการบริษทั ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผูบ้ นั ทึกรายงานการ
ประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ทปี่ ระชุมรับรอง
ในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ ที่ชั้น 4 ของส�านักงานใหญ่
ถ.พระราม 9 เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
(4) ประธานกรรมการบริษทั ท�าหน้าทีเ่ ป็นประธานทีป่ ระชุม มีหน้าทีด่ แู ลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ ซึง่
กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นทีส่ า� คัญโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
ในการประชุมจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
เสียง โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ 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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ในกรณีทกี่ รรมการไม่เห็นด้วยกับมติทปี่ ระชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษทั บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงาน
การประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้
(5) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามความ
จ�าเป็นและเห็นสมควร และน�าเสนอสารสนเทศ รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงและส�าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต
(6) คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือ
ผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก�าหนด และในกรณีที่จ�าเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
(7) คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่
เป็นผูบ้ ริหารหรือฝ่ายบริหารของบริษทั เข้าร่วมการประชุม เพือ่ เปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจ
ของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม รวมทั้งรายงาน
ผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบด้วย ในการประชุมให้ประธานกรรมการ
เป็นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการ
หนึ่งท่าน เพื่อท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน และให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุมของ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
(1) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะ
สม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษัทในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 55 และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.harn.co.th
(2) คณะกรรมการบริษทั ได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษทั ได้รบั การฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

หมวดที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
4.1 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ให้มี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
(1) บริษัทฯ คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในต�าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรายงานต่อคณะกรรมการเพือ่ ทราบเป็นประจ�าถึงแผนการพัฒนา
และสืบทอดงาน เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดต�าแหน่งงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

(3) คณะกรรมการไม่มนี โยบายส่งผูบ้ ริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษทั อืน่ นอกกลุม่ บริษทั ในกรณีทผี่ บู้ ริหารของบริษทั
จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้นการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในองค์กรการกุศลทีไ่ ม่แสวงหาก�าไร ทัง้ นี้ การด�ารงต�าแหน่งต้องไม่ขดั กับบทบัญญัตขิ องกฎหมาย ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ต�าแหน่งงานในบริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก
4.2 การก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายไว้ ดังนี้
ค่าตอบแทนตามหน้าทีร่ บั ผิดชอบตามต�าแหน่งงาน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ตามต�าแหน่งงาน เช่น ค่ารถประจ�า
ต�าแหน่ง ส่วนผลตอบแทนเพือ่ สร้างความมัน่ คงในอนาคตระยะยาว ได้แก่ กองทุนส�ารองเลีย้ งชีพ ค่าตอบแทนทีเ่ ป็น
หุน้ โครงการ EJIP รวมถึงแผนการประกันสุขภาพ ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ จะได้
รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ เงินโบนัส โดยวัดจากดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ (KPI) ที่ได้ก�าหนดไว้ประจ�าปี
จากผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
(2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการ
พิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการทราบ
(3) ผลการประเมินจะน�าไปใช้ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ
โดยจะเปรียบเทียบค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กับค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน ซึ่ง
ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายนั้นต้องอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งยัง
ต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับอีกทางหนึ่งด้วย
4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด�าเนิน
งานของกิจการ
(1) คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลต่ออ�านาจในการควบคุมการบริหารจัดการ
กิจการ โดยอาศัยโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่านจากจ�านวนกรรมการทัง้ หมด 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 เพื่อรักษาพนักงานที่มีความ
สามารถของบริษัทไว้ พนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนอบรมแต่ละปี ทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรที่บริษัทฯ ก�าหนดในแต่ละปี รวมถึงได้รับค่า
ตอบแทนทีเ่ หมาะสม เป็นธรรม โดยบริษทั ฯ ได้ทบทวนค่าตอบแทนของบริษทั กับตลาดแรงงานทัว่ ไปในระดับเดียวกัน
เป็นประจ�าทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการทราบ ในปี 2561 ค่าตอบแทนของบริษทั เทียบกับผลส�ารวจค่าจ้างปี
2560/2561 ทีบ่ ริษทั เลือกใช้ พบว่าค่าตอบแทนเฉลีย่ ของบริษัทสูงกว่าประมาณร้อยละ 14 และพบว่ากลุม่ พนักงาน
ขายและบริการ รวมถึงช่างเทคนิค มีผลตอบแทนสูงกว่าผลส�ารวจเป็นอันดับต้นๆ พนักงานทุกคนจะได้รบั การปฏิบตั ิ
อย่างเป็นธรรม พนักงานทุกคนสามารถขอค�าปรึกษา แนะน�า จากผู้บริหารระดับสูง ได้ทุกระดับ ซึ่งเปิดกว้างรับฟัง
ความคิดเห็น และสนับสนุนให้กล้าคิด กล้าพูด
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท
CEO / MD

ผู้บริหาร

พนักงาน

เงินเดือน







ผลประโยชน์อื่นตามต�าแหน่ง







เงินโบนัสตามผลงาน







Incentive ตามผลงาน

_





ค่าตอบแทนที่เป็นหุ้น (EJIP)







จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตอบแทนความส�าเร็จผลงานตามดัชนีชี้วัดความส�าเร็จที่ได้รับมอบหมายแต่ละปี
จูงใจให้เกิดผลงาน เพื่อสร้างความเติบโตของบริษัท
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรในระยะยาว

(2) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน บริษัทฯ จัดสวัสดิการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และดูแลให้มี
สวัสดิการทีเ่ ทียบเคียงได้กบั บริษทั ฯ อืน่ ในตลาดแรงงานทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน สนับสนุนให้พนักงานมีความรูค้ วาม
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
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หมวดที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
5.1 ให้ความส�าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่าแก่ธรุ กิจ ควบคูไ่ ปกับการสร้างคุณประโยชน์
ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(1) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น ผู้น�าในการให้บริการโซลูชั่นอย่างยั่งยืนของงานวิศวกรรมระบบ บริษัทฯ ทุ่มเท
ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาต่อยอดในกลุม่ สินค้าทีบ่ ริษทั ฯ จ�าหน่ายอย่างต่อเนือ่ ง สร้างความแตกต่าง
และตอบสนองต่อลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับเป้าหมายโดยส่งผู้บริหารระดับสูง พนักงานไป
อบรมดูงานต่างประเทศ และน�าความรู้ประสบการณ์มาต่อยอดพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า รวมถึงถ่ายทอด
ประสบการณ์และให้การอบรมแก่พนักงานอื่นๆ ในสายงาน และมุ่งมั่นในการสร้างความส�าเร็จร่วมกันระหว่าง
พนักงานและบริษัทฯ
ชื่อหลักสูตร / กิจกรรม
• การศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนี
และจีน ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ
• การศึกษาดูงาน Tokyo Pack
ประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับนวัตกรรม
ใหม่ ๆ
• ร่วมงาน Domino Conference
2018
• อบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้ากับผู้ขาย
ที่สหราชอาณาจักร

วัตถุประสงค์

รายชื่อผู้บริหาร / พนักงานที่เข้าร่วม

เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้มีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อ วสันต์ นันทขว้าง
คู ่ ค ้ า ส� า คั ญ ๆ ในต่ า งประเทศ และเป็ น การเรี ย นรู ้ การพั ฒ นา นันทวัธน์ จีราคม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
สุกิจ ลิติกรณ์

• ศึกษาดูงาน, เยี่ยมชมโรงงาน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และเยอรมนี
เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ
• อบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ประเทศ
สิงคโปร์

ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
วิฑูรย์ ทามี
สัตยามนต์ มหานาม
พงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล
กษิดิ์เดช ทรงศุภกิตติ์
วิรัฐ สุขชัย
รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์
ประชา พร้อมพรชัย
พัฒโนดม วิบูลย์พานิช
เชษฐา ลิ้มสกุล

(2) จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อ
น�าไปสู่การคิดค้น พัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ
ให้บริษัทอย่างยั่งยืน
•
•
•
•
•

การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Digital Transformation
วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ
การวิจัย
การปรับปรุงกระบวนการท�างาน
การร่วมมือกับคู่ค้า

5.2 จัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ะต้องสะท้อนอยูใ่ นแผนด�าเนินการ
(operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ด�าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หลักและแผนกลยุทธ์ (strategic) ของกิจการ
บริษัทให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแก่สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็น
ผู้น�าการให้บริการ โซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานวิศวกรรม ในระบบงานที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
(1) ฝ่ายจัดการน�าแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กระจายเป้าหมายลงระดับฝ่ายและสายงาน
ตามความรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกเดือน
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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
ดูแลให้มกี ารน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�าเนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
(1) ฝ่าย ICT จัดท�านโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการ Digital Transformation 2018-2020
ทัง้ ด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของบริษทั และเพิม่ ประสิทธิภาพของการ
ท�างานภายในบริษัท ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ
Hardware Road map
1. Hradware Good Performance
2. Network & Internet stability
3. Security Safety Management
4. Software ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
5. Hybrid Cloud

จัดหา Notebook พนักงานขายทั้งหมด และปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนเครื่อง/อุปกรณ์
เก่าตามอายุ เพื่อให้ทันสมัยต่อการใช้งาน
บริหารจัดการ Network ภายในและ Link Internet ให้มีประสิทธิภาพความเร็ว
เพียงพอต่อการใช้งานภาพรวมต่อทั้งองค์กร
ปริหารจัตการด้านความปลอตภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอก ให้มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย เชื่อถือได้
บริหารจัดการด้านจัดซื้อ/จัดหา Software ถูกสิขสิทธิ์ในองค์กร
การบริหารจัดการ Server on cloud
ต่อเนื่องจากปี 2017 ที่มีการติดตั้ง Private cloud ให้รองรับการ์ใช้งาน
Application ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่แล้ว และมีแผนที่จะไปใช้ Backup on cloud ต่อไป

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

(2) คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย
(3) คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยฝ่าย ICT จะ
จัดท�าแผนการรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการทบทวนทุกปี

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

หมวดที่ 6 ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
6.1 คณะกรรมการจะก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่จะ
ท�าให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
การบริหารความเสี่ยง
(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารระดับต่างๆ พิจารณาจากการน�าวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องน�า
ไปพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบ ทั้งระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการ และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส และจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความ
เสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ในหมวดปัจจัยความเสี่ยง หน้า 28-31
(2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ ง และเฝ้าระวังถึงสัญญาณ
เตือนภัยความเสี่ยงล่วงหน้า รวมถึงรายการที่ผิดปกติทั้งหลาย เป็นประจ�าทุกไตรมาส ดังนี้
กลยุทธ์

การเงิน

3

5

ความเสี่ยงแยกตามประเภท
ปฏิบัติการ
กม./ระเบียบ
89

1

คอร์รับชั่น

ปัจจัยภายนอก

11

6

ทั้งหมดมีความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้จ�านวน 2 ความเสี่ยง แต่ได้มีการทบทวนแนวทางการแก้ไขและป้องกันแล้วเสร็จในปี 2561

นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย
(3) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
จึงก�าหนดให้ความเสีย่ งด้านการละเมิดกฎหมาย หรือข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นความเสีย่ งประเภทหนึง่ ทีแ่ ต่ละฝ่ายที่
รับผิดชอบต้องทบทวนเป็นประจ�าทุกเดือน และก�าหนดให้มีดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ KPI-COR 07 Law Compliance
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(4) ในการบริหารความเสีย่ งดังกล่าวข้างต้น บริษทั จะน�าผลประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
ของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม (ถ้ามี) มาพิจารณาด้วย ปัจจุบนั บริษทั ฯ ยังไม่มบี ริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การพิจารณาความ
เสี่ยงในปี 2561 จึงพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรงเท่านั้น
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�าคัญที่จะสร้างความมั่นใจ ต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลด
ความเสีย่ งทางธุรกิจ ช่วยให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและ
บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วย
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ให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
และช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดภาระหน้าที่ อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน
และผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 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
สอบเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม และเพือ่ ให้ผตู้ รวจสอบภายในดังกล่าวมี
ความเป็นอิสระ สามารถท�าหน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผูต้ รวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้
สามารถด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวน
ระบบที่ส�าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. ก�าหนด จ�านวน
3 ท่าน โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ดังนี้
ดร.ภกล นันธิราภากร
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส

นางสาววรนุช สุไพบูรย์พิพัฒน์

(กรรมการตรวจสอบ)

(กรรมการตรวจสอบ)

โดยมี ดร.ถกล นันธิราภากร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics, University
of Arkansas, U.S.A. และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547 แล้ว
(2) คณะกรรมการได้กา� หนดหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตร (Charter) ซึง่ ในปี 2561 ได้รบั การทบทวน
1 ครั้ง รายละเอียดแสดงไว้ในหมวด โครงสร้างการจัดการ หน้า 43-45
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6.3 ติดตาม ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูลและโอกาสของ
บริษัท ทั้งนี้ตลอดจนการท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
ความขัดแย้งของผลประโยชน์
(1) คณะกรรมการจะก�ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก�าหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล
(availability) รวมทัง้ การจัดการข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจาก
นี้ คณะกรรมการดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
(2) บริษทั ฯ ได้ยดึ หลักการในการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และได้กา� หนดแนวทางการจัดการ เรือ่ งการมีสว่ น
ได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น จะต้องรายงานให้บริษัทฯ
ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
(3) บริษทั ฯ ได้กา� หนดแนวทางเพือ่ มิให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง เข้าร่วมกระบวนการ
ตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วน
ได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
(4) บริษัทฯ ก�าหนดให้ กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกทุกคน ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
เป็นประจ�าภายในเดือนมกราคมของทุกปี
(5) คณะกรรมการตรวจสอบ จะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
เคร่งครัด ในเรื่องการก�าหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนท�า
รายการกับบุคคลภายนอก
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
(1) บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย โดย
บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค�าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งก�าหนด
ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ทา� การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูล
ภายใน และ/หรือ เข้าท�านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้
รับข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสูส่ าธารณชน และห้ามบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล
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�าให้บริษทั ฯ ได้รบั ความเสียหาย 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 มีหน้าที่รายงานการ ถือครองหลักทรัพย์
ที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน
บริษัทฯ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
6.4 จัดท�านโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ทีช่ ดั เจนและสือ่ สารในทุกระดับขององค์กร
รวมถึงคนนอก เพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติได้จริง
(1) คณะกรรมการบริษัท อนุมัติใช้ คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (S-QMO-025) วันที่ 10 พฤษภาคม
2561 ซึง่ เป็นเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และฝ่ายบริหารระบบคุณภาพจะตรวจสอบตามขัน้ ตอนการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมถึงมีการสือ่ สารแก่คณะกรรมการบริษทั
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ�านาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทาง
ธุรกิจ (ถ้ามี) บุคคลภายนอกอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ คูค่ า้ ทัง้ ในและต่างประเทศ ลูกค้า ผ่านการสือ่ สารทางช่องทางต่างๆ
เช่น ติดประกาศทั้งบอร์ด, Intranet, Digital Signet TV, Email, การอบรมพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรม
และค่านิยมหนึ่งในบริษัท ในปี 2561
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ค�านิยาม

1
2

3

คือ การลักทรัพย์ ฉ้อโกง เบียดบัง หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของบริษัท การปิดบังอ�าพรางหลักฐาน
การยักยอกทรัพย์
ขอ้ มูลหรืออ�านาจทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานของบริษทั ไปกระท�าการใดๆ โดยมิชอบ
(Asset Misappropriation) ตลอดจนการใช้
ทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน และหรือผู้เกี่ยวข้อง

การตกแต่งบัญชี
(Falsifying Financial
Statements)

คือ การละเว้นในการให้ข้อมูล หรือเจตนาให้ข้อมูลเท็จในการรายงานสถานะการเงินของบริษัท

การคอร์รัปชั่น
(Corruption)

คือ การกระท�าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการน�าเสนอ การให้ค�ามั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือการรับ
เงินสด หรือสิ่งของแทนเงินสด หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบ กับเจ้า
หน้าทีข่ องรัฐ หรือบุคคลอืน่ ใด ทัง้ ในภาครัฐและเอกชน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวปฏิบตั ิ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ต่อบริษัท
ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีต
ทางการค้าให้กระท�าได้

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 นี้อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
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
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(2) คณะกรรมการบริษัทจะสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นประจ�าทุกปี
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการด�าเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายดังกล่าว และแจกจ่าย ประกาศใช้ในบริษัทฯ
การด�าเนินงาน ปี 2561
•

สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 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%

•

จัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ครอบคลุมทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง และรายงานผลการควบคุมความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส

•

ได้รบั การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ จาก บริษทั 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 รวมทั้งการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้
รับผลกระทบหรือมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบริษทั ฯหรือการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง 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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

• การกระท�าใดๆ ทีท่ า� ให้พนักงานได้รบั ความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบตั งิ าน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายใน
ที่บกพร่องของบริษัทฯ จนท�าให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือท�าให้บริษัทฯ เสียผล
ประโยชน์
(2) บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส
พนักงาน ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย บุคคลทัว่ ไป ทีพ่ บเห็น ทราบเบาะแส หรือมีสว่ นได้รบั ผลกระทบจาก
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

• อีเมล์
• ทางเว็บไซต์

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

วิธีการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสทางเว็บไซต์

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ เป็น
ผู้รับเรื่องโดยตรง โดยผู้แจ้งเบาะแสไม่จ�าเป็นต้องระบุ
ชื่อตนเองหากมีความประสงค์จะไม่เปิดเผย ทั้งนี้บริษัทฯ
สนับสนุนให้ผแู้ จ้งเรือ่ งร้องเรียนและเบาะแสเปิดเผยตัวตน
ให้ผู้มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสทราบ ตลอดจน
ให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการ
ต่อไป

chairac@harn.co.th
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การสืบสวน ลงโทษ และการรายงานผล
ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

• ส่งจดหมายทางไปรษณีย์
• อีเมล์
• เว็บไซต์บริษัท
ผู้รับเรื่อง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ลงทะเบียน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย
• 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
การลงโทษ
ทางวินัย

ทางกฏหมาย

ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
เลิกจ้าง
ไล่ออก

ตักเตือน
ปรับ
จ�าคุก

การรายงานผล

ปิดเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลตอบกลับต่อผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
สรุปแนวทางการแก้ไขหรือป้องกัน (ถ้ามี)
จัดท�ารายงานสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ การด�าเนินธุรกิจทีถ่ กู ต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายทีจ่ ะก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code
of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้น�ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะ
ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ค�านึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการ
อบรม และการสือ่ สารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยทีจ่ รรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทาง
ปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัทฯ
ได้มกี ารประกาศและแจ้งให้ทกุ คนรับทราบและยึดปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนและอนุมัติใช้จรรยาบรรณธุรกิจ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 วันที่
10 พฤษภาคม 2561 โดยเพิ่มจรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
หลักปฏิบัติและติดตามให้มีการปฏิบัติ
บริษัทฯ ก�าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ และ
ปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ
โดยบริษทั ฯ จะส่งเสริมพัฒนาให้ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งนีแ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน นอกจากนี้ บริษทั ฯ 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 ตามที่ก�าหนดไว้จะได้รับโทษ
ทางวินัย
2. หากมีการกระท�าที่เชื่อได้ว่าท�าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะพิจารณาส่ง
เรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐด�าเนินการต่อไป
3. หากพนักงานของบริษัทฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการก�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 ตามที่ระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของ
บริษัทฯ ดังต่อไปนี้
• จดหมาย

• อีเมล์
• ทางเว็บไซต์

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

โดยบริษทั ฯ จะด�าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชือ่ ผูแ้ จ้งเบาะแสเพือ่ คุม้ ครองผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูแ้ จ้งข้อร้อง
เรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว
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หมวดที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
7.1 ดูแล ให้ระบบการจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
การจัดท�ารายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ฯ และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�าปี
งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม
และถือปฏิบตั อิ ย่างสม�า่ เสมอ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ ในการนีค้ ณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�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) บริษทั ฯ เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ รวมถึงมีการจัดท�าแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)
(2) บริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ท�าให้ส�าคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของ ผู้ลงทุน ทั้งการ
รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
(3) การเปิดเผยข้อมูลรายงานข้อมูลทางการเงิน จะพิจารณาความครบถ้วนของปัจจัยอย่างน้อย ดังนี้
• ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
• ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และ
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
• ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
(4) บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
และนโยบายเกีย่ วกับการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว รวมทัง้ กรณีท่ี
ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ามี) ในรายงานประจ�าปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
(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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

(6) บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
• ค่าสอบบัญชีประจ�าปี และรายไตรมาส
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น)

ปี 2561
ปี 2560
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด
1,260,000
เรียกเก็บตามที่
เกิดขึ้นจริงของ
ค่าใช้จ่าย

1,200,000
เรียกเก็บตามที่
เกิดขึ้นจริงของ
ค่าใช้จ่าย

(7) บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุม
และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการท�าหน้าที่ รวมถึงการฝึก
อบรม และพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
(8) บริษทั ฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ทีส่ ะท้อนถึงภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงจ�านวนเงินค่าตอบแทนที่
กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ามี) ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
(9) ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควร
ดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย
7.2 ติดตามดูแลความความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้
(1) คณะกรรมการจะก�ากับให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถ
ในการช�าระหนี้ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับฐานะการเงินและแนวโน้มปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ
โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว
หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้
(2) ในการอนุมัติการท�ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาจน
มีความมั่นใจได้ว่า การท�ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการ
เงิน หรือความสามารถในการช�าระหนี้
7.3 จะด�าเนินการจนมัน่ ใจได้วา่ กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอืน่ ทีจ่ ะสามารถแก้ไขปัญหาทางการ
เงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
(1) หากกิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช�าระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิดดูแล
ให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
(2) คณะกรรมการบริษทั ฯ จะก�าหนดสัญญาณบ่งชีป้ ญ
ั หาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทุนต่อเนือ่ ง กระแสเงินสดต�า่ ฯลฯ
ให้ฝ่ายจัดการ ติดตามข้อมูล และรายงานข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ
(3) คณะกรรมการจะดูแลให้มกี ารก�าหนดแผนการแก้ไขปัญหาหากบริษทั ฯ มีปญ
ั หาทางการเงิน โดยค�านึงถึงความเป็น
ธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ รวมถึงเจ้าหนี้ ทัง้ จะติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล โดยให้ฝา่ ยจัดการรายงาน
สถานะอย่างสม�่าเสมอ
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7.4 จัดท�ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
บริษทั ฯ ยังไม่ได้จดั ท�ารายงานความยัง่ ยืนแยกเล่ม แต่ได้ เปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรมและเคารพ
สิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในรายงานประจ�าปี โดยพิจารณาตามความส�าคัญทีม่ ี
ผลต่อธุรกิจหลักของ HARN โดยค�านึงถึงกรอบการรายงานทีไ่ ด้รบั การยอมรับ และจะเปิดเผยกรอบการด�าเนินงานและ
ผลการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้มอบหมาย กระจายลงในฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามงาน
เป็นประจ�าทุกเดือน และรายงานผลต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานต่างๆ สร้างคุณค่าแก่
บริษัทได้อย่างยั่งยืน
7.5 ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ท�าหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์และนักข่าว อย่างสม�า่ เสมอ เพือ่ ให้กลุม่ คนดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษทั ฯ ทีม่ คี วามถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลส�าคัญทีจ่ ะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ สามารถน�าข้อมูลเหล่านั้นไปตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ ยังไม่ได้จดั ตัง้ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยเฉพาะ ปัจจุบนั คุณวิรฐั สุขชัย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็นผูท้ มี่ คี วาม
เข้าใจธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงทิศทางการด�าเนินธุรกิจเป็นอย่างดี ท�าหน้าทีเ่ ป็นนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ ติดต่อ
สื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทางอีเมล์ wirat.s@harn.co.th หรือ โทรศัพท์
02-2030868
ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน และผู้บริหารในสายงานอื่นๆ ได้
จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ แถลงนโยบายและทิศทางของบริษทั รวมถึงการพบปะนัก
ลงทุน ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

วัตถุประสงค์

กิจกรรมในปี 2561

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

เปิดโอกาสให้นกั ลงทุนทัว่ ไป สอบถามผลการด�าเนินงาน โอกาสและอุปสรรค ในการ
ด�าเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ที่ส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน



เปิดให้มีการเข้าพบและสัมภาษณ์
ในรูปแบบการประชุม

เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสอบถามถึงกลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ รวม
ถึงโอกาสและอุปสรรคในการต�่าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง

7 ครั้ง

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

เพือ่ น�าเสนอผลประกอบการ ศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและย�า้ จุดยืนของบริษทั ฯ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
(Opportunity Day) จัดโดย
ตลาดหลักหรัพย์แห่งประเทศไทย

แถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาส ทิศทางด�าเนินธุรกิจและตอบข้อซักถามจาก
นักลงทุน นักวิเคราะห์ ฯลฯ

รายงานประจ�าปี และแบบ 56-1

แสดงผลประกอบการในรอบปีของบริษัท

ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
บริษัท ww.harn.co.th /
นักลงทุนสัมพันธ์

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

2 ครั้ง

4 ครั้ง



37 ครั้ง

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

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�าคัญในสิทธิพนื้ ฐานต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์
และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผล
ก�าไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบ
ริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น ประเด็นส�าคัญดังกล่าวข้างต้นทั้งที่ก�าหนดใน
กฎหมาย หรือระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีผลกระทบส�าคัญต่อการด�าเนินงานของบริษัท จะถูกเสนอให้มีการ
จัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นประจ�าทุกปี โดยจะจัดขึน้ ภายใน 4 เดือน นับตัง้ แต่วนั สิน้ รอบปี
บัญชีของบริษทั ฯ หากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องพิจารณาวาระพิเศษในเรือ่ งทีอ่ าจกระทบกระเทือน หรือเกีย่ วข้อง
กับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จ�าเป็นต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญ
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
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM Checklist) ทีจ่ ดั ท�าขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เพือ่ ให้การจัดงานมีมาตรฐาน
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
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(2) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้
ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์ต่างๆ ใน
การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า อาทิ คุณสมบัตขิ องผูถ้ อื หุน้ ข้อจ�ากัดการเสนอวาระ ขัน้ ตอนการเสนอ รวมถึง
การพิจารณาของคณะกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ์ \ ข้อมูลส�าหรับ
ผู้ถือหุ้น \ การประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของ ตลท. อีกทางหนึ่ง
• ก�าหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.harn.
co.th \ นักลงทุนสัมพันธ์ \ ข้อมูลส�าหรับผูถ้ อื หุน้ \ การประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านเว็บไซต์
ของ ตลท. อีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะ
เวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว
(3) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทฯ ได้จัดท�าหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาระเบียบวาระอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ
วาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม
(4) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทางไปรษณีย์ในวันที่ 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) ก่อนวันประชุม บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ลว่ งหน้าก่อนวันประชุม
โดยจะก�าหนดหลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมกับการน�าส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
(6) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้ จะเสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
8.2 ดูแลให้การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
(1) บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
• ใช้สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และมีบริการถรับ-ส่ง ทุก 1 ชั่วโมงจากห้าง
สรรพสินค้า
• เปิดให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชัว่ โมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยงั เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียสิทธิ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

•
•
•
•

มีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และให้ข้อมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
มีการจัดเตรียมของว่าง และเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง
จัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม
น�าระบบบาร์โค้ดซึง่ แสดงเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ในแบบฟอร์มลงทะเบียนมาใช้ในการลงทะเบียน และการลงคะแนน
เสียงเพื่อความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง

(2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดย
เฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
ประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ
(3) บริษัทฯ ได้จัดท�าใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระส�าหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับ
คะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะน�ามารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวม
คะแนน และประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
(4) บริษทั ฯ ไม่กระท�าการใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการก�าจัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนย่อมมีสทิ ธิ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ ได้อย่างอิสระ
(5) เมือ่ ถึงเวลาเริม่ ประชุม กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง รวมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง ตลอดจนผูส้ อบบัญชี และ
ทีป่ รึกษากฎหมายอิสระ (ถ้ามี) โดยก่อนเริม่ ประชุม เลขานุการบริษทั จะชีแ้ จงหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการประชุม
ทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติ
ในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
(6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
(7) บริษทั ฯ จะระบุการมีสว่ นได้สว่ นเสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผูถ้ อื หุน้ หากกรรมการ
ท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุม และ/หรือ เลขานุการบริษัท
จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมใน
วาระนั้นๆ
(8) บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ อาสาท�าหน้าทีเ่ ป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพือ่ ความโปร่งใสในการด�าเนิน
การ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
(9) สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความคิด
เห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่ส�าคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติแต่งตั้งและ
ก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ
บริษัทฯ บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
(10) จัดให้มกี ารประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านการตอบแบบประเมินจากผูถ้ อื หุน้ เพือ่ น�าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
(11) มีการจัดแสดงข้อมูลทีส่ า� คัญของบริษทั ฯ บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ จัดมุมนักลงทุนสัมพันธ์
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น
8.3 ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
(1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันที่ 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
• วิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน มติทปี่ ระชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) จ�านวน
บัตรเสีย ของแต่ละวาระ
• ประเด็นค�าถามและค�าตอบในที่ประชุมแต่ละวาระอย่างละเอียด รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
(2) บริษทั ฯ ได้จดั ท�ารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.harn.co.th) และ
แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ในป 2561
จากการประเมินการก�ากับดูแลกิจการตามโครงการ ผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยประจ�าปี 2561
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พบว่า HARN ได้รับผลการประเมินรวมอยู่ที่ 87 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก หรือ 4 ดาว ปรับปรุงดีขึ้นกว่าปี 2560 ซึ่งได้คะแนน 83 คะแนน และผลคะแนนของ HARN ในปี 2561 สูงกว่าผลคะแนน
เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่ส�ารวจ (คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 81 คะแนน)
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น�าองค์กรที่ต้องก�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 ก�าหนดในหลักการก�ากับดูแลกิจการข้อ 3.9.5 ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า จ�านวนกรรมการทั้งหมด
2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระก�าหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี ก�าหนดในหลักการก�ากับดูแลกิจการข้อ 3.2.4 ให้กรรมการอิสระมีการด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่ ง
โดยไม่มีข้อยกเว้น
ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก หรือ 3 วาระติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น
คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 19
พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการควรพจารณาแต่งตั้ง CG Committee

มอบฝ่ายสายงานก�ากับดูแลกิจการเป็นผู้ดูแลและน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า
50%

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

การจัดท�ารายงานความยั่งยืน

ยังไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ แต่ได้เปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย จรรยาบรรณ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เฉพาะความส�าคัญที่มีผลต่อธุรกิจหลัก และรายงานในหมวดการก�ากับดูแล
กิจการในรายงานประจ�าปื

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

HARN ตระหนักถึงความส�าคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อันเป็นองค์
ประกอบส�าคัญที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจึงก�าหนดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
HARN ไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมาย และก�าหนดเป็นพันธสัญญาด้านความยั่งยืนที่ว่า Quality Living through
Sustainable Engineering ซึ่งจะน�าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระยะยาวของ HARN ต่อไป
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กรรมการก�าหนดให้ผ้บู ริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตร P01 หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ การพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน (CSR for Corporate Sustainability) และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เสริมสร้างทักษะในการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน อีก 6 หลักสูตร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และริเริ่มด�าเนินการกิจกรรมในบริษัทฯ โดย
แบ่งกลุ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีผลกระทบส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของ HARN ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีคัดสรรสินค้า
กระบวนการส่งมอบที่มีคุณภาพส่งเสริมนวัตกรรม
พนักงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสินค้า
ที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

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
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พนักงาน

: บริษทั ฯ ให้ความส�าคัญกับพนักงานซึง่ เป็นทรัพยากรทีส่ า� คัญของบริษทั ฯ ซึง่ จะมีสว่ นช่วยส่งเสริม

ลูกค้า

: บริษทั ฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�าคัญ มุง่ มัน่ จัดหาสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพเหมาะสม

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ด�าเนินธุรกิจ

คู่แข่ง

: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกาการแข่งขัน

และผลักดันให้องค์กรบรรลุถงึ เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายทีจ่ ะดูแล
พนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มี
โอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการท�างานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดย
จะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด จัด
ให้มสี ภาพแวดล้อมในการท�างานทีด่ ี และปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน ปฏิบตั ติ อ่
พนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิศ์ รีของความเป็น
มนุษย์ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน การพิจารณาการแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้ง
การให้รางวัล และการลงโทษ กระท�าด้วยความเป็นธรรม โดยค�านึงถึงความรู้ ความสามารถ และ
ความเหมาะสมของพนักงานนัน้ เป็นเกณฑ์ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อความมัน่ คงในหน้าทีก่ ารงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพ
จิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและ
กระบวนการที่ก�าหนด รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค

กับราคา ส่งมอบสินค้าตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ พร้อมให้บริการ
หลังการขายด้วยทีมงานคุณภาพ ได้น�ามาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เข้ามาใช้ในองค์กร โดย
ได้ก�าหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพสูง เทคโนโลยีที่น�าหน้า และการจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศ

บนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
อย่างเสมอภาค โดยค�านึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทท่ี า� ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์
ร่วมกัน โดยจะไม่ดา� เนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการ
ด�าเนินการที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้
ปัญหาอย่างรวดเร็วและยุตธิ รรม และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ คูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนีอ้ ย่าง
เคร่งครัด กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ ต้องรีบแจ้งและเจรจากับคูค่ า้ /เจ้าหนีเ้ ป็นการล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย

ที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามท�าลายชื่อเสียงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลับ หรือ
ล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

: บริษทั ฯ มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจอย่างซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณุ ธรรม และจริยธรรม และพยายาม

ภาครัฐ

: บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือ

ทีจ่ ะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการทีด่ ี เพือ่ สร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
ให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อ
ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใดๆด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็น
ธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม รวมทัง้ บริษทั ฯ จะ
น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และ
รายงานอื่นๆ โดยสม�่าเสมอ และครบถ้วนตามความจริง โดยจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึง
แนวโน้มในอนาคตของบริษทั ฯ ทัง้ ด้านบวกและด้านลบ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็นไปได้มี
ข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ นื่ โดย
ใช้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือด�าเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามครรลอง
ประเพณีธุรกิจทั่วไป

ชุมชน สังคม
: บริษทั ฯ ด�าเนินธุรกิจโดยมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความส�าคัญกับการปฏิบตั ิ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม และค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
สร้างจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง คืนก�าไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวติ ของประชาชน ปฏิบตั แิ ละให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบทีอ่ อกโดยหน่วยงานก�ากับดูแล ให้ความส�าคัญกับ
กิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุง่ เน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม มุง่ สร้างสรรค์
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

Smart Business การประกอบกิ
การประกอบกิ
จการด้
จการด้
วยความเป็
วยความเป็
นธรรม
นธรรม
ตลอดเวลาของการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความน่าเชื่อถือใน
การบริหารจัดการ ด้วยยึดหลักการปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรม บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการ
ให้ดีข้ึน อันเป็นการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) ดูแลผลกระทบจากการกระท�าของบริษัทฯ ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อ
กิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
1. ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้า
หน้าที่ของรัฐ
2. ก�าหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่วมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขัน
3. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันและการแข่งขันที่เป็นธรรม
4. สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
5. ใส่ใจต่อบริบททางสังคมทีอ่ ยูแ่ วดล้อมบริษทั ฯ และไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม เช่น ความยากจน
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า
1. ก�าหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินค้า
2. สนับสนุนให้บริษทั อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องยอมรับและปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่กอ่ ให้เกิดการแข่งขันทีไ่ ม่เป็นธรรม
3. มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทุกครั้งที่เป็นไปได้ ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการ
ด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของทุกกิจการในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ได้แก่ การด�าเนินการจัดซือ้ อย่างเหมาะสม เช่น การสร้างหลักประกันให้เกิดราคา
ที่เป็นธรรมด้วยเวลาส่งมอบที่เพียงพอและสัญญาการค้าที่มั่นคง เป็นต้น
ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
1. ปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้และให้สิทธิใช้สอย
ทรัพย์สินต่างๆ
2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆอันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน ได้แก่ การใช้ต�าแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทาง
มิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. ช�าระค่าการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�าความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านประธานกรรมการ
ตรวจสอบ โดยจัดให้มกี ระบวนการด�าเนินการหลังจากมีผแู้ จ้งเบาะแส โดยให้มกี ารตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึง
จรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ เพือ่ ประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของ
บุคคลดังกล่าวให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

Smart Business ความรั
ความรั
บผิบดผิชอบต่
ดชอบต่
อผูอ้บผูริ้บโริภค
โภค
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ เป็นผูน้ า� การให้บริการ โซลูชนั่ ทีย่ งั่ ยืน ของงานระบบวิศวกรรม โดยใช้ความรูค้ วามเชีย่ วชาญทีม่ ใี นการคัดสรร
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่น�าหน้ามาสนองความต้องการ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริโภค ด้วยสินค้า
คุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย การขายและบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ถูกต้อง และคุ้มค่า ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความพึง
พอใจให้ลูกค้า และสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างความเชื่อถือและความภักดีต่อตราสินค้าได้
ในระยะยาวและเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังค�านึงถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าอีกด้วย
บริษัทฯ พัฒนาความรับผิดชอบต่อลูกค้าผ่านขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝ่ายต่างๆ ตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั การตรวจประเมินระบบในเดือนพฤศจิกายน 2560 และผ่านการรับรองคุณภาพ เมือ่ วันที่
31 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จึงให้
ความใส่ใจในกระบวนการต่างๆ จนสินค้าถึงมือผู้บริโภค ดังนี้
HARN
เลือกสรรเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
มีคุณภาพสูง

ภาพการรับรองตาม
มาตรฐานสากล

มีกระบวนการรับค�าร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์
ผ่านพนักงานของบริษัทฯ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โดยฝ่ายบริหารระบบคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบค�าร้องเรียน
เพื่อทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไข พร้อมทั้งหามาตรการเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดซ�้าจากสาเหตุเดียวกัน

คัดเลือกเทคโนโลยี และแหล่ง
ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบตามห่วงโซ่
อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มีการขายและการตลาดที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค มีบริการหลังการขาย มีการติดต่อกับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่องหลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว

กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปร่งใส ตรวจ
สอบได้ มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีครบถ้วนถูกต้อง
สามารถตรวจสอบรายละเอียด

มีการจัดเก็บรับษาผลิคภัณฑ์ตามมาตรฐาน เพือ่
พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า

ผลความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2561
บริษทั ฯ ก�าหนดเป็นนโยบายให้ทา� การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�าทุกปี เพือ่ ให้บริษทั ฯ ได้รบั ทราบผลงานทีไ่ ด้
ส่งมอบแก่ลูกค้าในด้านต่าง ๆ
ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจ�าปี 2561 พบว่าทุกด้านได้รับคะแนนสูงขึ้นกว่าปี 2560 ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นที่
จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง
เทคโนโลยีที่น�าหน้า และบริษัทฯ จะน�าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้าไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง สินค้า
และการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป
ความพึงพอใจของลูกค้า

2561

2560

สินค้า

88.06

84.80

พนักงานขาย

87.93

85.40

บริการอื่น

86.31

82.00

87.43

84.07

(คุณภาพความหลากหลายของสินค้า)
(ความรู้เกี่ยวกับสินค้า การบริการ การแก้ไขปัญหา)
(การจัดการ การให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารกับบริษัท)

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม
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Smart Business การค้
การค้
นหาและเผยแพร่
นหาและเผยแพร่
นวันตวักรรมสู
ตกรรมสู
่สัง่สคมและผู
ังคมและผู
้มีส้ม่วีสนได้
่วนได้
ส่วสนเสี
่วนเสี
ยย
กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ส�านักพิมพ์สามมิติ หาญ-จุฬา”
เกิดจากการเล็งเห็นความจ�าเป็นของการเผยแพร่เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติให้กับสังคม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ ถึงแม้วา่ การพิมพ์สามมิตนิ นั้ จะได้รบั การพัฒนามากว่า 20 ปีอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ต้นทุนในการสร้างชิ้นงานในปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าคณาจารย์และนิสิตจะเข้าถึงได้โดยง่าย ซึ่งปัจจัยดัง
กล่าวนับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและขยายองค์ความรู้ให้แพร่หลายในประเทศไทย
นับแต่เดือนพฤษภาคม 2559 บริษทั ฯ ทดลองเปิดให้บริการการพิมพ์สามมิตขิ นึ้ มาในสถาบันการศึกษา โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้ 40 ตารางเมตร จนสามารถเริม่ ต้นให้บริการการพิมพ์สามมิตดิ ว้ ย
เทคโนโลยี FDM (fused deposition modeling) ในราคาที่ต�่ากว่าท้องตลาด ภายใต้โครงการ QMakr Factory ทั้งนี้ทาง QMakr
Factory เปิดโอกาสให้นิสิตได้เห็นกระบวนการของการพิมพ์สามมิติ พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนและเหตุผลเพื่อให้เกิดความรู้พื้นฐาน
และความเข้าใจ แก่นิสิตในวิชา Design Methodology ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยผลิตชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ด้วยการพิมพ์
สามมิติ และภาควิชาคอมพิวเตอร์นั้น นิสิตสามารถพิมพ์ชิ้นงานที่บรรจุแผงวงจรซึ่งเป็นส่วนประกอบภายในเป็นสินค้า
QMakr Factory มีส่วนร่วมการสนับสนุนการสร้างชิ้นงานต่างๆ ส�าหรับการวิจัยทั้งระดับปริญญาโทและเอก 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
พิมพ์สามมิติ หาญ - จุฬาฯ ให้เป็นกิจกรรมเพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคมในด้านการศึกษาให้ประสบความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้
นี้บริษัทฯ ได้จัดหาเครื่องพิมพ์สามมิติเทคโนโลยีดีแอลพี (Digital Light Projection) ซึ่งมีความละเอียดสูงมาเสริมบริการเพื่อให้นิสิต
และคณาจารย์สามารถพิมพ์ชิ้นงานที่มีรายละเอียดสูงและมีผิวงานที่เรียบ ซึ่งจะช่วยให้สร้างชิ้นงานที่สลับซับซ้อนส�าหรับงานวิจัย
ที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่น การแพทย์ วิศวการแพทย์ ฯลฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการร่วมเปิดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ส�านักพิมพ์สามมิติ หาญ-จุฬาฯ ในวันที่ 8 มกราคม 2562

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

โครงการวิจัย 3DMed การสร้างแบบจ�าลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติข้ันสูงเพื่อช่วยวินิจฉัยและ
วางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมส�าหรับบริษทั จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการมุง่ สร้างนวัตกรรมมาเป็นเครือ่ งมือบริการจัดการอย่างเป็นระบบ เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของพนักงานและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป
บริษัทฯน�าเสนอ โครงการ 3DMed การสร้างแบบจ�าลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูงเพื่อช่วยวินิจฉัยและ
วางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน�าเอาเทคโนโลยีสามมิติไปประยุกต์ใช้กับการแพทย์ของไทย
เทคโนโลยีการสร้างภาพ CT/MRI ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1980 ถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 40 ปี ปัจจุบันมีการใช้
เทคโนโลยีการสร้างภาพ CT/MRI ในวงการแพทย์ของประเทศไทยอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนมี้ ขี อ้ จ�ากัดได้แก่การสร้าง
ภาพในสองมิตเิ ท่านัน้ แพทย์ผอู้ า่ นภาพเหล่านีจ้ ะต้องแปลผลจากภาพสองมิตจิ า� นวนมากและจ�าเป็นต้องอาศัยจินตนาการเพือ่ สร้าง
ความเข้าใจในมิติที่สามซึ่งได้แก่ความลึก (depth) เพื่อวินิจฉัยโรคให้ถูกต้อง
ความสามารถในการสร้างแบบจ�าลองอวัยวะเป็นสามมิตนิ นั้ เป็นนวัตกรรมทีจ่ ะช่วยแพทย์อย่างมากให้เห็นถึงเห็นความผิดปกติ
หรือรอยโรคได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการรักษาโรคทีม่ ขี อ้ จ�ากัดในสร้างภาพ MRI/CT เช่น การผ่าตัดเปิดหัวใจเด็กแรกเกิด
เนื่องจากมีขนาดหัวใจที่เล็กและเห็นภาพจาก MRI/CT ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ศัลยแพทย์สามารถประเมินความเสี่ยงและวางแผนการรักษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ลว่ งหน้า การวางแผนทีด่ ยี อ่ มน่าจะส่งผลให้การปฏิบตั กิ ารรักษา/ผ่าตัดนัน้
ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือลดเวลาในการปฏิบตั กิ ารลง ลดความเสีย่ ง และลดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์และบุคลากรลง
ในต่างประเทศนั้นพบว่าการสร้างแบบจ�าลองกะโหลกศีรษะช่วยลดเวลาในการผ่าตัดได้ถึง 3-4 ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่าจากการลดการ
ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ทั้งห้องผ่าตัดและบุคลากรจ�านวนนับแสนบาทต่อการผ่าตัดครั้งหนึ่ง มีความคุ้มค่ามากหากเปรียบเทียบ
กับค่าใช้จ่ายในการสร้างแบบจ�าลองอวัยวะระดับพันหรือหมื่นบาท
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การสร้างแบบจ�าลองอวัยวะในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วแต่จ�ากัดอยู่ในระดับห้องวิจัย ครั้งนี้บริษัทฯ ร่วมกับ
พันธมิตรได้แก่ Materialise ซึง่ เป็นผูน้ า� ของโลก มุง่ มัน่ สร้างให้เกิดบริการทางพาณิชย์ดา้ นการพิมพ์สามมิตใิ นประเทศไทยเป็นครัง้ แรก
ที่ระบบบริการทางการแพทย์ของไทยสามารถเข้าถึงในราคาที่เหมาะสม ในโครงการนี้บริษัทฯ จะผลิตแบบจ�าลองอวัยวะจ�านวน 45
ชิน้ ให้กบั ศูนย์ศลั ยกรรมชัน้ น�าของประเทศเพือ่ ทดสอบทางคลินกิ น�าในการรักษาผูป้ ว่ ยจริง ทัง้ นีจ้ ะชีว้ ดั ความส�าเร็จจากประสิทธิภาพ
การวางแผนการรักษาและขณะปฏิบตั กิ ารรักษาจริง ตลอดจนการใช้เป็นสือ่ ในการสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและญาติ และเป็นสือ่ การเรียนการ
สอนต่อไป ความส�าเร็จในโครงการนีจ้ ะเป็นการยกระดับความสามารถของการแพทย์ไทยไปอีกขึน้ หนึง่ ให้มคี วามสามารถใกล้เคียง
หรือเท่าเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ในระดับราคาที่เข้าถึงได้แบบพอเพียงต่อไป

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

สังกัด

ความช�านาญ

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

Smart People

การเคารพสิ
การเคารพสิ
ทธิทมธินุมษนุยชน
ษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนทุกฝ่าย ส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน
ของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็น
รากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษทั ฯ มีแนวทางทีจ่ ะส่งเสริมและกระตุน้ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานและความเสมอภาค โดย
ไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการ เมือง หรือความเชื่อในทาง
อื่นใด ชาติพันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือสถานะ
2. บริษทั ฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ ตรวจสอบดูแลมิให้ธรุ กิจของตนเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
3. บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความ เห็นโดยปราศจาก
การแทรกแซง การได้รบั ข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสือ่ ต่างๆ รวมทัง้ จัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารเพือ่ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

Smart People

การปฏิ
การปฏิ
บัตบิตัต่อิตแรงงานอย่
่อแรงงานอย่
างเป็
างเป็
นธรรม
นธรรม

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญของบริษัทฯ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และก�าหนดนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
สภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการท�างานที่ปลอดภัยและ
ถูกสุขอนามัย ตามทีไ่ ด้กา� หนดเป็นพันธกิจไว้วา่ เราเชือ่ มัน่ ในคุณค่า และศักยภาพของพนักงาน และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างบรรยากาศการ
ท�างานที่มีความสุข กระตือรือล้น มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู้ บนหลักการ
ของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ”
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
การพิจารณาการแต่งตั้งและการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษ กระท�าด้วยความเป็นธรรม โดยค�านึงถึง
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็นเกณฑ์
ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ
หลีกเลีย่ งการกระท�าใดๆ ทีไ่ ม่เป็นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าทีก่ ารงานของพนักงาน หรือคุกคาม และ
สร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่ก�าหนด
รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายอย่างเต็มที่ เนื่องจากพนักงานมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความเติบโตและ
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
บริษทั ฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกคน และมุง่ มัน่ ด�าเนินการให้มมี าตรฐานตาม 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

99

100

รายงานประจําป 2561

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

จ�านวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย (คน)
เสียชีวิต

ทุพพลภาพ

หยุดงาน
เกิน 3 วัน

หยุดงานแต่
ไม่เกิน 3 วัน

ไม่หยุดงาน

ทรัพย์สิน
เสียหาย

รวม

วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย / หล่นทับ

-

-

-

-

-

2

2

วัตถุหรือสิ่งของกระแทก / ชน

-

-

-

-

-

2

2

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ

-

-

-

-

-

20

20

• มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมพื้นฐานการดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนมีการวางแผน ก�าหนดผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561

ผลการด�าเนินการอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อยู่ในเกณฑ์ดี ประเมินโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีพนักงานที่อยู่ในเกณฑ์ต้องรับการตรวจสุขภาพ
ทั้งหมดจ�านวน 227 คน เข้ารับการตรวจจริง 223 คน คิดเป็น 98%

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ด้านพัฒนาบุคลากร
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความสามารถอัน
จะสามารถสร้างผลงาน ความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยให้โอกาสแก่
พนักงานในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึก
อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยจัดให้มีการ
อบรมประจ�าปีทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงเดินทางไปอบรม และดูงานในต่างประเทศ เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับ
ผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ให้ความส�าคัญกับการติดตาม วัดผลในการน�าความรูท้ ไี่ ด้รบั นัน้ มาประยุกต์
ใช้ในการท�างาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา
บุคลากร ซึง่ ถือเป็นปัจจัยส�าคัญของการด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร
โดยน�าเป้าหมาย กลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของบริษัท ค่านิยมองค์กรมาเป็นกรอบในการฝึกอบรมและพัฒนา

Professional
Responsibility
ความรับผิดชอบ
อย่างมืออาชีพ

Ownership
มีความรัก ผูกพัน
และเป็นเจ้าขององค์กร

Sustainable
Development
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

Integrity

Teamwork

Innovation

Value Creation

Excellence

ความซื่อสัตย์และยึดมั่น
ในความถูกต้อง
และเป็นธรรม

ความร่วมมือ
ท�างานเป็นทีม

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

การสร้างคุณค่า

การมุ่งมั่น
สู่ความเป็นเลิศ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้วางไว้ในปี 2561 อย่างครบถ้วนครอบคลุมในทุกระดับ นอกจาก
การเพิม่ ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ า� เป็นในการปฏิบตั งิ านแล้ว บริษทั ฯ ยังส่งเสริมให้มกี จิ กรรมต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการท�างานได้อย่างมีความสุข
การฝึกอบรมและพัฒนา
บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่พนักงานเข้าใหม่ ในการสร้างความพร้อมทั้ง
ทักษะ ความรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ โดยพนักงานใหม่จะได้เรียนรูท้ กั ษะและเทคนิคในหลักสูตรด้าน EQ เพือ่ เสริมสร้างทัศนคติ
ที่ดี มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งผลสัมฤทธิ์ให้กับการท�างานรวมไปถึงการในชีวิตประจ�าวัน
บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญด้านการขายและบริการซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของธุรกิจ โดยการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานขายและ
บริการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติและแรงจูงใจที่ดีในงานขายและบริการ เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจรักงานบริการ
ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการน�าเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ารวมถึงสามารถเป็น
ทีป่ รึกษาให้คา� แนะน�าและแก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพ สร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า เพือ่ ให้การบริหารงานส�าเร็จตามวิสยั ทัศน์
บริษัทฯ ที่ว่า เราจะเป็นผู้น�าการให้บริการโซลูชั่นส์ที่ยั่งยืน... รวมทั้งบริษัทฯ ได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีการส่งพนักงานไปศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมในต่างประเทศ เพื่อน�าความรู้ ประสบการณ์ มาพัฒนาปรับปรุง
สินค้าและบริการให้มีความก้าวหน้าต่อไป
นอกจากนี้แล้ว ยังมีการฝึกอบรมและพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน ได้แก่ หลักสูตรการแก้ปัญหาการ
ตัดสินใจ และการจัดการความขัดแย้งในการท�างาน หลักสูตรการขับและบ�ารุงรักษารถยกเครือ่ งยนต์อย่างถูกวิธแี ละปลอดภัย หลักสูตร
HR Skill for Line Manager ทัง้ ยังพัฒนาจริยธรรมทีด่ ใี นการท�างานในหลักสูตร HARN Anti-Corruption เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
ได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งยังรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน มีส่วนร่วมต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในองค์กร
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สรุปการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน ปี 2561
้ นฐาน
้
ขันพื

เตรียมความพร ้อม
ขีดความสามารถหลัก

่
เพิมประสิ
ทธิภาพ
การทางาน

้
่
่ กงานจาเป็ นต ้องมี
่ มศั
่ กยภาพการทางาน
เน้นความรู ้พืนฐานเกี
ยวกั
บธุรกิจ
ความรู ้ทีพนั
ความรู ้ทีเพิ
่
่ ่
่ ผลกระทบ
นโยบาย ค่านิ ยม วัฒนธรรมการ
เพือปฏิ
บต
ั งิ านตามหน้าทีที
ทาให ้เข ้าใจปัจจัยทีมี
่ กงานทุกคน ร ับผิดชอบได ้ตามเป้ าหมาย สร ้าง ต่อตนเองหรืองาน และสามารถ
ทางาน ความรู ้ทีพนั
จาเป็ นต ้องทราบ และได ้ร ับการ
แก ้ไข หรือปร ับตัวได ้กับสภาวะที่
ความเข ้าใจและตระหนักในผลดี
่
่ กยภาพการ
เพิมศั
ทบทวนตามระยะเวลา
และผลเสียของงานทีร่ ับมอบหมาย เปลียนแปลงไป
บริหารจัดการ

พัฒนาศ ักยภาพด้าน
การบริหาร
การบริหาร การเรียนรู ้
การพัฒนานวัตกรรม
่
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิม
ศักยภาพการแข่งขัน

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

ร ้อยละของพนักงาน
่ ร ับการอบรม
ทีได้

45%

100%

57%

44%

97%

49%

12%

8%

่ั
ชวโมงการอบรม
่
เฉลียของพนักงาน

2.4

3.7

5.2

4.8

10.8

7.9

47.6

82.1

ค่าใช้จา
่ ยในการอบรมในประเทศ
1,240,609.45 บาท

ค่าใช้จา
่ ยในการอบรมต่างประเทศ
933,117.92 บาท

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

กิจกรรมพนักงานในป 2561
การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล TEMCA CHAMPIONS CUP 2018

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน�้าขอพรผู้บริหารเนื่องในวันปีใหม่ไทย
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กิจกรรมท�าบุญบริษัทประจ�าปี

กิจกรรมท่องเที่ยวประจ�าปี

กิจกรรมคนหาญไร้พุง (HARN NO FAT)

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

การสื่อสารกับพนักงาน
บริษทั ฯ ให้ความส�าคัญเรือ่ งการสือ่ สารภายในองค์กร เพือ่ ให้พนักงานได้รบั ทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบตั งิ าน และข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานและเข้าใจในเป้าหมายทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารกับพนักงานตามความ
ส�าคัญของเรื่องที่จะสื่อสาร ดังนี้
• การประชุมใหญ่พนักงานประจ�าปี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์
พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้แก่พนักงานทุกระดับ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

• การสือ่ สารโดยตรงจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารถึงพนักงานทุกคนผ่าน Application LINE Group HARN เดือนละ 1 ครัง้
เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง การสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงตอกย�้าค่านิยม วิสัยทัศน์ และ
นวัตกรรม
• การประเมินผล ความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการท�างาน เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการสร้าง
ความมั่นคงในอาชีพของพนักงาน การดูแลให้มีชีวิตในการท�างานที่ดี มีสุขภาพดี มีความสุข เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ประสิทธิภาพในการท�างาน ในปี 2561 มีพนักงานตอบแบบประเมินผล จ�านวน 150 คนจากพนักงานทั้งหมด 250 คน
คิดเป็น 60.00% สรุปผลการประเมินปี 2561 เท่ากับ 68%
• LINE@ เป็นช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านอีเมล ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet)
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

Smart Environment การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
HARN ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการท�างาน
บริษัทฯ ค�านึงถึงความส�าคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรสิง่ แวดล้อม การปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบทีอ่ อกโดยหน่วย
งานก�ากับดูแล การลดเศษวัสดุในกระบวนการท�างาน การรักษาสิง่ แวดล้อมและการประหยัดพลังงานในสถานทีท่ า� งาน โดยก�าหนด
มาตรการในการใช้เครือ่ งปรับอากาศ ไฟแสงสว่าง เครือ่ งคอมพิวเตอร์โดยค�านึงถึงประโยชน์สงู สุดของการใช้งาน เพือ่ เป็นการประหยัด
ค่าใช้จา่ ย และสร้างจิตส�านึกในการประหยัดพลังงานอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของ
รัฐบาล ในปี 2561 บริษทั ฯ ให้ความส�าคัญของการลดการใช้กระดาษจากกระบวนการท�างาน จึงก�าหนดมาตรการและวิธปี ฏิบตั ิ ดังนี้

Re-Duce

Re-Use

1. ใช้ระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง ใช้กระดาษ ที่ใช้แล้วหน้าเดียว
Gmail Outlook
น�ากลับมาใช้ใหม่
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

Re-Cycle
จัดให้มีถังขยะแยกประเภท คือ ขยะทั่วไป
กระดาษที่ใช้งาน ขวด / พลาสติก และเพิ่ม
มูลค่าจากการจ�าหน่ายขยะประเภทกระดาษ
ขวด พลาสติก

โดยทุกกิจกรรมด�าเนินการส�าเร็จ 100% ในปี 2561 และก�าหนดให้เป็นโครงการที่ปฏิบัติต่อเนื่องในปีต่อไป
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Smart Environment กิจกิกรรมเพื
จกรรมเพื
่อประโยชน์
่อประโยชน์
ต่อตสั่องสัคมและสิ
งคมและสิ
่งแวดล้
่งแวดล้
อมอม(CSR
(CSRafter
afterprocess)
process)
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นการตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาสใน
งบประมาณที่เหมาะสม
1) โครงการล้างกรงเสือ กวาดกรงหมี ปรุงอาหารดีๆ ให้สัตว์ป่าของกลาง (CSR ครั้งที่ 4) เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้
พนักงานได้มจี ติ ส�านึกและมีสว่ นร่วมในด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ปา่ ผ่านกิจกรรมเรียนรูเ้ กีย่ วกับสัตว์ปา่
ของกลาง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

16

การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ 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 บริษทั ฯ มีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันหลายรายการ ซึง่ การท�ารายการดังกล่าวมีความจ�าเป็น
และสมเหตุสมผล เนือ่ งจากเป็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ฯ โดยมีการก�าหนดราคาของท�ารายการต่างๆ
ที่เป็นราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงได้กับการท�ารายการกับบุคคลภายนอกอื่น และส�าหรับรายการลูกหนี้ผลประโยชน์
พนักงานได้อ้างอิงกับการประเมินมูลค่าผลประโยชน์พนักงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ซึ่งการท�ารายการระหว่าง
กันต่างๆ ที่ผ่านมาล้วนมีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล
ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติ
รายการระหว่างกันของบริษทั กับ บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคต อาทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ
จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งดังกล่าว
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้
ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าท�ารายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการ
ท�ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ
ทัง้ นี้ การท�ารายการระหว่างกันทีเ่ ป็นรายการทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าทัว่ ไป และการท�ารายการทางการค้าทีไ่ ม่เป็นเงือ่ นไข
การค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้

การท�ารายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
การท�ารายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯได้ก�าหนดกรอบการท�ารายการดังกล่าว ซึ่งได้
ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
โดยเมือ่ มีการท�าธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ สามารถอนุมตั กิ ารท�าธุรกรรมได้ โดยท�าธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้อง
มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนพึงกระท�ากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้า
ทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง (Arms Length Basis) และจะต้องเป็นรายการ
ทางการค้าที่บริษัทฯ กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มัก
กระท�าเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึง
เงื่อนไขทางการค้า ดังต่อไปนี้

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท�านองเดียวกับบริษัทฯ ให้กับบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ เมื่อมีการท�าธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น Arms Length Basis ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ
จะเป็นผูพ้ จิ ารณาตัดสินใจ ซึง่ ภายหลังจากทีฝ่ า่ ยจัดการพิจารณาอนุมตั แิ ล้ว จะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่า
มีการด�าเนินการทีไ่ ม่เป็นไปตามนโยบายทีก่ า� หนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั จะร่วมกันด�าเนินการเพือ่ หา
ทางแก้ไขต่อไป

การท�ารายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการท�าธุรกรรมอื่นๆ
การท�ารายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการท�าธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั ฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท�ารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้าน
ราคาและเงื่อนไขในการเข้าท�ารายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ท�ากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มคี วาม
ช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความ
เห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการ จะไม่สามารถมี
ส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี

3. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การเช่าพื้นที่
อาคารเพือ่ ใช้เป็นทีต่ งั้ ส�านักงาน และการเช่าอาคารคลังสินค้า รวมถึงสิทธิเรียกร้องในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะยังคงมีอยู่
ต่อไป ส�าหรับรายการระหว่างกันทีย่ งั คงมีตอ่ ไป หรืออาจเกิดขึน้ ใหม่ในอนาคตจะมีการก�าหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่าง
ชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งค�านึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นส�าคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการ
ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส
ทัง้ นี้ รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการ
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�าเร็จรูปมูลค่า 117.00 ล้านบาท ต่อมาเมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 บริษทั ได้ทา� สัญญาซือ้ และจดทะเบียนโอน
ที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้าส�าเร็จรูปดังกล่าว ณ กรมที่ดินและช�าระราคาครบถ้วนแล้ว ขนาด 6-2-00 ไร่ พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ
5,690 ตารางเมตร ตัง้ อยูต่ า� บลบางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยทีด่ นิ พร้อมอาคารคลังสินค้าส�าเร็จรูปดังกล่าวได้
มีผู้เช่าอยู่ในปัจจุบัน 2 ราย สัญญาเช่ามีก�าหนดเวลาสิ้นสุดตามสัญญา 15 มีนาคม 2562 และ 30 เมษายน 2563 และบริษัทฯ ได้จัด
ให้มกี ารประเมินมูลค่ายุตธิ รรมโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) ซึ่งได้ใช้วิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) มูลค่าราคาประเมินเท่ากับ 121.27 ล้านบาท ตามรายงานลงวันที่ 2 มกราคม 2562
บริษัท ฯ มีการโอนเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการถือครองที่ดินที่ได้มาในปี 2560 มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 114.95 ล้านบาทจาก
เดิมเพือ่ รองรับการรวมศูนย์คลังสินค้าและโลจิสติกส์ในอนาคต ไปเป็นเพือ่ หาประโยชน์จากการเพิม่ มูลค่าของทีด่ นิ และบริษทั ฯ ได้จดั
ให้มกี ารประเมินมูลค่ายุตธิ รรมโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) ซึ่งได้ใช้วิธีมูลค่าตลาด (Market Approach) มูลค่าราคาประเมินเท่ากับ 117.04 ล้านบาท ตามรายงานลงวันที่ 17 กันยายน
2561
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้านดองเวียดนาม
(หรือประมาณ 1.14 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน บริษัทดังกล่าวจะมีสถานะเป็น
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันและเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า โดยเริม่ จากหน่วยธุรกิจ 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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

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

ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2559 - 2561
• รายได้จากการขายและบริการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทค่าใช้จ่าย

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ
2. ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
3. ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น
4. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล
รวมรายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น 1)
รายได้รวม

569.59
89.33
320.39
364.96
1,344.26
11.76
1,356.02

42.00 579.54
6.59
86.17
23.63 312.51
26.91 307.74
99.13 1,285.96
0.87
14.74
100.00 1,300.70

44.56
6.62
24.03
23.66
98.87
1.13
100.00

546.09
48.53
23.97
26.93
645.52
17.20
662.72

82.40
7.32
3.62
4.06
97.40
2.60
100.00

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

หลักเกณฑ์การรับรูร้ ายได้และต้นทุนของบริษทั จาก 4 หน่วยธุรกิจ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน กล่าวคือการขายสินค้าจะรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบหรือเมื่อโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ที่เป็นสาระส�าคัญไปยังผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ส�าหรับรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการจะรับรู้เมื่อได้ให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว และ
สัญญาติดตัง้ โครงการระบบดับเพลิงจะรับรูต้ ามขัน้ ความส�าเร็จของงาน (Percentage of Completion) โดยอ้างอิงกับสัดส่วนต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริงกับประมาณการต้นทุนทั้งหมด ประกอบกับการประเมินโดยวิศวกรโครงการ ส�าหรับปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า ท�าให้การรับรู้รายได้จะ
เปลีย่ นไปให้ความส�าคัญกับการระบุภาระทีต่ อ้ งปฎิบตั ใิ ห้ลกู ค้า (Performance Obligations) ซึง่ บริษทั ฯ ต้องประเมินว่าแต่ละภาระ
ที่ต้องปฏิบัติให้ลูกค้าแล้วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Point in time) หรือแล้วเสร็จในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Overtime) ซึ่งจะส่งผล
ต่อการรับรูร้ ายได้ในแต่ละภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ปรับเปลีย่ นนโยบายการรับรูร้ ายได้ในปัจจุบนั ให้เป็นแนวทางใกล้เคียงกับ
มาตรฐานการรายงานฉบับนี้ไว้แล้ว และเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญจากการประกาศใช้มาตรฐาน TFRS 15 ในปี
2562
รายได้จากการขายและบริการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการในสัดส่วน 42.00%
ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดส่วน 6.59% ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น ในสัดส่วน 23.63% ผลิตภัณฑ์ระบบการ
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�าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นและจากรายได้จากการให้เช่าตามสัญญาเช่า
ทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นของส่วนงานระบบการพิมพ์ดิจิทัล รวมทั้งในปี 2561 บริษัทมีรายได้อื่นจากการให้เช่าที่ดินและคลังสินค้าของ
บริษทั เพิม่ เติม จากโครงสร้างรายได้จะเห็นว่าบริษทั มีความสามารถในการลดความเสีย่ งเรือ่ งการพึง่ พาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึง่
ได้เป็นอย่างดี จากสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการที่เคยมีสัดส่วนรายได้สูงถึง 82.40% ในปี 2559 มาเป็น
42.00% ในปี 2561
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112

รายงานประจําป 2561

โครงสร้างรายได้ ปี 2561

โครงสร้างรายได้ ปี 2560

ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

รายได้อื่น 0.87%
ผลิตภัณฑ์ระบบ
การพิมพ์ดิจิทัล
26.91%

รายได้อื่น 1.13%
ผลิตภัณฑ์ระบบ
การพิมพ์ดิจิทัล
23.66%

HARN
1,356.02

HARN
1,300.70
ผลิตภัณฑ์
ระบบดับเพลิง
และงานโครงการ
ติดตั้งระบบดับเพลิง
42.00%

ผลิตภัณฑ์ระบบ
ท�าความเย็น
23.63%

ผลิตภัณฑ์
ระบบ
ท�าความเย็น
24.03%

ผลิตภัณฑ์
ระบบดับเพลิง
และงานโครงการ
ติดตั้งระบบดับเพลิง
44.56%

ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล
6.59%

•

ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล
6.62%

• ต้นทุนขายและบริการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทต้นทุน

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ต้นทุนจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ
2. ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
3. ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น
4. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล
รวมต้นทุนจากการขายและบริการ
ก�าไรขั้นต้น

420.57
66.95
220.85
222.86
931.22
413.04

73.84
74.95
68.93
61.06
69.27
30.73

436.54
63.92
216.28
180.81
897.55
388.41

75.33
74.17
69.21
58.75
69.80
30.20

419.86
34.18
16.50
16.70
487.24
158.28

76.88
70.43
68.84
62.01
75.48
24.52

ส�าหรับต้นทุนขายและบริการทีส่ า� คัญ คือ ต้นทุนค่าสินค้า ค่าใช้จา่ ยในการน�าเข้าและขนส่ง รวมถึงเงินเดือนทีมวิศวกรผูค้ วบคุม
งานและทีมติดตั้ง และค่าจ้างผู้รับเหมาในการติดตั้งอุปกรณ์ 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
ทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากต้นทุนการน�าเข้าสินค้าลดลงจากค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ ในช่วงปี 2560 และ 2561 และการจัดประเภทรายการต้นทุน
จากการให้บริการของส่วนงานระบบพิมพ์ดิจิทัลในปี 2560 และ 2559 เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลเปรียบเทียบและเหมาะสมมาก
ขึ้น ส�าหรับนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดูเพิ่มเติมในหัวข้อความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทค่าใช้จ่าย

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
รายได้รวม
•

118.97
138.31
257.28
1,356.02

8.77 105.19
10.20 136.83
18.97 242.02
100.00 1,300.70

8.09
10.52
18.61
100.00

42.08
6.35
82.66 12.47
124.74 18.82
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 รวมทั้งค่าสินค้าตัวอย่างและค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงสินค้า ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการขายปี 2560 และ 2559
ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ในรายการค่านายหน้าของทีมบริการและติดตั้งของส่วนงานผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล (เดิมแสดง
อยู่ในต้นทุนขายและบริการ) เพือ่ ให้การเปรียบเทียบข้อมูลเป็นไปอย่างเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น ส�าหรับปี 2561 บริษัทมีจ�านวนพนักงาน
ขายและวิศวกรโครงการเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการจ�าหน่ายสินค้าใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขยาย
ตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
•

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จา่ ยในการบริหารของบริษทั ฯ ส�าหรับปี 2559 - 2561 มีจา� นวน 82.66 ล้านบาท 136.83 ล้านบาท และ 138.31 ล้านบาท
ตามล�าดับ ส�าหรับปี 2561 ค่าใช้จา่ ยในบริหารของบริษทั ฯ เป็นสัดส่วน 10.20% ลดลงจากปี 2560 และ 2559 ทีม่ จี า� นวนอยูท่ ี่ 10.52%
และ 12.47% ของรายได้รวมตามล�าดับ ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ประกอบไปด้วยเงินเดือนและสวัสดิการในส่วนงานสนับสนุน ผูบ้ ริหาร
และคณะกรรมการบริษทั ค่าเช่าอาคารและคลังสินค้า ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าเสือ่ มราคา และค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ นอกจาก
นีย้ งั มีคา่ ใช้จา่ ยทีไ่ ม่เป็นตัวเงินอันเกีย่ วกับการตัดจ�าหน่ายความสัมพันธ์ลกู ค้าและค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ถาวรส่วนเพิม่ ทีเ่ กิดจากการ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ถาวรซึง่ ได้มาจากการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมด ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามข้อก�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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•

• ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
EBIT และ EBITDA

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBT)
167.51 12.35 161.13 12.39
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย - ปกติ
14.52
1.07
13.79
1.06
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย - ส่วนเพิ่มจากวัดมูลค่า
ยุติธรรม
1.83
0.13
2.24
0.17
ค่าตัดจ�าหน่ายความสัมพันธ์ลูกค้า - จากการวัดมูลค่ายุติธรรม 14.90
1.10
14.90
1.15
ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�าหน่าย (EBTDA)
198.76 14.66 192.06 14.77
รายได้รวม
1,356.02 100.00 1,300.70 100.00

50.74
5.52

7.66
0.83

0.28
1.32

0.04
0.20

57.86
8.73
662.72 100.00

บริษทั ฯ มีกา� ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) ส�าหรับปี 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ มีสว่ นประกอบของสินทรัพย์ทสี่ า� คัญ ได้แก่ เงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราวคิดเป็น 12.70% ลูกหนี้
การค้า ลูกหนีอ้ นื่ มูลค่างานทีย่ งั ไม่ได้เรียกเก็บและลูกหนีภ้ ายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินคิดเป็น 21.24% สินค้าคงเหลือคิดเป็น 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
ลูกค้าทีถ่ อื เป็นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอีกประเภทหนึง่ คิดเป็น 4.73% ทัง้ ค่าความนิยมและความสัมพันธ์กบั ลูกค้าได้ผา่ นการทดสอบการ
ด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกปีอย่างสม�่าเสมอ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ มีสว่ นประกอบของสินทรัพย์ทสี่ า� คัญ ได้แก่ เงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราวคิดเป็น16.54% ลูกหนี้
การค้า ลูกหนี้อื่น มูลค่างานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินคิดเป็น 21.00% สินค้าคงเหลือคิดเป็น
19.99% ที่ดินและอุปกรณ์คิดเป็น 10.32% และค่าความนิยมคิดเป็น 22.96% และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอีกประเภทหนึ่ง คิดเป็น 6.04% ทั้งค่าความนิยมและความสัมพันธ์ลูกค้าได้ผ่านการทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการ
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
ได้โอนกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ แล้ว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ต่อมาบริษทั ฯ ได้เปลีย่ นวัตถุประสงค์การครอบครองจากเดิมเพือ่ การใช้เป็นคลัง
สินค้าในอนาคต เป็นเพื่อหาประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของที่ดิน

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การค้า

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

over
Turn over
Turn over
ล้านบาท Turn
(days) ล้านบาท (days) ล้านบาท (days)
ลูกหนี้การค้าแยกตามประเภทธุรกิจ
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ
2. ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น*
3. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล*
รวมลูกหนี้การค้าแยกตามประเภทธุรกิจ*

139.86
64.91
58.34
263.11

76.79
77.26
56.58
71.42

137.36
70.72
54.81
262.89

71.80
86.57
66.48
74.12

124.54
77.51
57.28
259.33

73.03
74.95
52.52
68.17

*AR turnover ค�านวณรวมรายได้จากการขายทั้งปีตามข้อมูลภายในของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น - สุทธิ

263.11
26.90
(5.48)
284.53

92.47
9.45
(1.92)
100.00

262.89
16.24
(4.29)
274.84

95.65
5.91
(1.56)
100.00

259.33 89.02
37.40 12.84
(5.41) (1.86)
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 มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้
ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ รวมถึงฐานะการเงินของลูกหนี้ที่มีความ
เสี่ยงทางด้านเครดิตบางรายเป็นการเฉพาะประกอบกัน และจะตัดจ�าหน่ายออกจากบัญชีเมื่อไม่สามารถติดตามหนี้ได้ คดีความสิ้น
สุด หรือ ไม่สามารถบังคับคดีตามค�าพิพากษาของศาลได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีความระมัดระวังและมีขน้ั ตอนในการอนุมตั เิ ครดิต
อย่างรัดกุมมีผลท�าให้ อัตราค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญอยูใ่ นอัตราต�า่ ส�าหรับปี 2559 - 2561 มีอตั ราร้อยละเท่ากับ 1.86 ร้อยละ 1.56 และ
ร้อยละ 1.92 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
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ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่
ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้ระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

11.79
21.13
32.92

35.81
64.19
100.00

8.78
10.47
19.25

45.61
54.39
100.00

10.02 49.95
10.04 50.05
20.06 100.00

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

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

over
Turn over
Turn over
ล้านบาท Turn
(days) ล้านบาท (days) ล้านบาท (days)
สินค้าส�าเร็จรูปแยกตามประเภทธุรกิจ
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาลฯ
2. ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น*
3. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล*
รวมสินค้าส�าเร็จรูป

137.40
63.75
60.81
261.96

99.70
113.58
82.79
98.95

128.94
73.70
40.29
242.93

88.66
107.25
85.10
92.42

114.18
53.39
44.02
211.59

85.31
86.35
87.23
86.02

*INV turnover ค�านวณรวมต้นทุนขายทั้งปีตามข้อมูลภายในของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินค้าคงเหลือ

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินค้าคงเหลือ
สินค้าส�าเร็จรูป
สินค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหมุนช้า
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

261.96
58.62
(16.14)
304.44

86.05
19.26
(5.30)
100.00

242.93
61.75
(13.41)
291.27

83.40
21.20
(4.60)
100.00

211.59 89.06
40.96 17.24
(14.98) (6.31)
237.57 100.00

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

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 เพื่อลดต้นทุนเสียโอกาส แต่ทั้งนี้ก็ได้มีการพิจารณาต้นทุนการเก็บรักษาและความเสี่ยงจากสินค้าเสื่อมสภาพ
หรือหมุนช้าในทุกมิติประกอบกัน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายในการตัง้ ค่าเผือ่ สินค้าเสือ่ มสภาพหมุนช้า โดยได้กา� หนดเงือ่ นไข 2 ข้อเพือ่ ใช้ในประกอบการ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหมุนช้า ได้แก่ 1) สินค้ามีอายุตั้งแต่สองปีขึ้นไป และ 2) มีการหมุนเวียนต่อปีน้อยกว่าร้อยละ 20
ของสินค้าคงเหลือรายการนั้นต่อเนื่องกันสองปี บริษัทฯ เชื่อว่านโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหมุนช้านี้ จะระมัดระวังเพียง
พอที่จะไม่ท�าให้สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับหรือ Net Realizable Value ตามมาตรฐานการบัญชี อย่างไร
ก็ตาม อัตราค่าเผือ่ สินค้าเสือ่ มสภาพหมุนช้าอยูใ่ นอัตราต�า่ ส�าหรับปี 2559 - 2561 มีอตั ราเท่ากับร้อยละ 6.31 ร้อยละ 4.60 และร้อยละ
5.30 ตามล�าดับของสินค้าคงเหลือ -สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ลักษณะการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ประเภทของทรัพย์สิน

ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องมือและอุปกรณ์
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -สุทธิ

การโอนเปลี่ยน
วัตถุประสงค์

การซื้อ
ทรัพย์สิน ราคาทุน

การซื้อ
ทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา
สะสม

114.95
114.95

57.70
55.68
2.67
0.95
117.00

(0.10)
(0.02)
(0.01)
(0.13)

มูลค่าตาม
บัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
172.65
55.58
2.65
0.94
231.82

ภาระผูกพัน

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ตามทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ครัง้ ที่ 5/2561 เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้มมี ติให้ซอื้ ทีด่ นิ พร้อมอาคารคลังสินค้า
ขนาดทีด่ นิ 6-2-00 ไร่ เป็นจ�านวนเงินทัง้ สิน้ 117.00 ล้านบาท พืน้ ทีใ่ ช้สอยของอาคารคลังสินค้าประกอบด้วย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
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 และบริษัทมีรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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
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ที่ดิน และอุปกรณ์
ประเภทลักษณะทรัพย์สิน
ที่ดิน
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต
สินทรัพย์ระหว่างท�า
รวมที่ดิน และอุปกรณ์ - สุทธิ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

1.18
7.94
11.98
11.56
0.02
32.68

114.95
1.10
11.06
11.73
11.63
150.47

1.44
14.01
14.05
12.07
41.57

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีทดี่ นิ อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ จ�านวน 32.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ�านวน 117.79
ล้านบาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการถือครองที่ดินจากเดิมเพื่อการใช้ในอนาคตเป็นเพื่อหาประโยชน์จากการเพิ่ม
มูลค่าของที่ดิน บริษัทจึงได้โอนที่ดินดังกล่าวจากที่ดินที่มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนจ�านวน 114.95
ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

over
Turn over
Turn over
ล้านบาท Turn
(days) ล้านบาท (days) ล้านบาท (days)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
• ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
• เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

128.37

45.69

109.51

41.00

104.57

51.19

40.64
41.17
210.18

n/a
n/a
45.69

39.32
25.65
174.48

n/a
n/a
41.00

43.80
28.20
176.57

n/a
n/a
51.19

บริษัทฯ มีนโยบายการรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ อันได้แก่ ผู้ขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ให้
บริการตามสัญญารับเหมาติดตัง้ และคูค่ า้ อืน่ ๆ เป็นต้น ซึง่ การรักษาความสัมพันธ์ทดี่ ยี อ่ มมีรากฐานมาจากการรักษาเครดิตทางการ
เงินเป็นส�าคัญ นอกจากการรักษาความสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถต่อรองราคาสินค้าและบริการซึ่งถือเป็นต้นทุนที่
ส�าคัญที่สุดของบริษัทที่ท�าธุรกิจซื้อขายสินค้าได้อีกทางหนึ่ง อันจะเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

ประเภทสินเชื่อวงเงินและอัตราดอกเบี้ย
วงเงิน (ล้านบาท)
ประเภทสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีท
หนังสือค�้าประกัน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เช็คต่างจังหวัดรอเรียกเก็บ
รวม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

2561

2560

2561

2560

11.00

11.00

MOR

MOR

เงินฝากประจ�า
MLR-1, MMR
1.65 - 2%-

เงินฝากประจ�า
MLR-1, MMR
1.65 - 2%

MLR

MLR

160.00
54.00
562.39
5.00
792.39

160.00
24.47
562.39
5.00
762.86

3.00

3.00

บริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง เห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่อยู่ในระดับ 3.48 เท่า และ 4.19 เท่า ในปี 2561 และ
2560 ตามล�าดับ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้วงเงินหนังสือค�้าประกันเพิ่มขึ้นจากปี 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 เงินทุนหมุนเวียนในรูปของวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน การค�า้ ประกันทางธุรกิจต่างๆ และการบริหารความ
เสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งโอกาสในการซื้อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมอื่นในอนาคต
ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
ยอดซื้อสินค้าปี 2561
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ดอลลาร์สิงคโปร์
ยูโร
ปอนด์สเตอร์ลิง
เยน
หยวนจีน

ยอดซื้อสินค้าปี 2560

เงินตรา
ต่างประเทศ

สัดส่วนคิดจาก
มูลค่าการน�าเข้า

เงินตรา
ต่างประเทศ

สัดส่วนคิดจาก
มูลค่าการน�าเข้า

12,338,899
1,803
3,337,481
4,734,786
20,778,016
268,402

53.94
0.01
17.39
27.66
0.83
0.17

10,984,629
956,686
2,922,464
3,219,863
27,386,980
-

56.63
3.60
17.11
21.42
1.24
-
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ปี 2561
สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ดอลลาร์สิงคโปร์
ยูโร
ปอนด์สเตอร์ลิง
เยน

ปี 2560

เจ้าหนี้การค้า
การป้องกันความเสี่ยง
ณ 31 ธ.ค. 2561
สัญญาซื้อล่วง
สัดส่วน
ตปท.
หน้า (คงเหลือ)

1,617,842
1,000
419,773
610,009
575,000

1,293,213
153,314
897,792
575,000

เจ้าหนี้การค้า
การป้องกันความเสี่ยง
ณ 31 ธ.ค. 2560
สัญญาซื้อล่วง
สัดส่วน
ตปท.
หน้า (คงเหลือ)

79.93
36.52
147.18
100.00

1,428,318
200
186,933
574,723
8,303,900

1,139,461
74,989
494,614
8,303,900

79.78
40.12
86.06
100.00

บริษทั ฯ ท�าสัญญาซือ้ /ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับทางธนาคาร พิจารณาจากอัตราแลกเปลีย่ น
และระยะเวลาการส่งมอบที่เหมาะสมเพื่อให้เพียงพอต่อการจ่ายช�าระหนี้ โดยติดตามข่าวสารข้อมูลและบทวิเคราะห์แนวโน้มการ
เคลื่อนไหวของเงินบาท นอกจากนี้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัท ฯ มีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินปอนด์สเตอร์
ลิงส�าหรับรายการค้าประเภทค�าสั่งซื้อสินค้าที่บอกเลิกไม่ได้ (Firmed Commitment) เนื่องจากมูลค่าสินค้ามีมูลค่าสูงและบริษัท ฯ
ออกใบสั่งขายให้ลูกค้าโดยได้ตกลงเงื่อนไขช�าระราคาเป็นเงินบาท จึงถือว่าบริษัท ฯ ได้ปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับ
กรณีดังกล่าวครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งก�าไรจากความผันผวนของค่าเงิน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท
และไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของค่าเงินเพียงพอ เพียงแต่ต้องการลดความเสี่ยงทางด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีต่อกระแสเงินรับและจ่ายในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้

2.3 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
2.3.1 กระแสเงินสดจากงบการเงินของหาญฯ
รายการ
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

163.44
(94.26)
(81.83)
(12.65)
41.96
29.31

107.14
(48.44)
(52.61)
6.09
35.87
41.96

17.39
33.69
(43.39)
7.69
28.18
35.87

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการด�าเนินงานส�าหรับปี 2561 จ�านวน 163.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.30 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักมาจากก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.68 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 35.71 ล้านบาท
สินค้าคงเหลือก่อนค่าเผื่อการลดมูลค่าเพิ่มขึ้น 15.90 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
10.88 ล้านบาท และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 13.67 ล้านบาท

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

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
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส�าหรับปี 2560 จ�านวน 48.44 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ก่อสร้างคลัง
สินค้าและอุปกรณ์ จ�านวน 117.26 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปีก่อน 115.63 ล้านบาทและเงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในกองทุน
รวมส่วนบุคคลและกองทุนรวมตราสารหนี้ จ�านวน 68.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 67.98 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจ่ายเงินปันผล จ�านวน 52.61 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 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
คิดเป็นอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.21 เท่า 0.20 เท่าและ 0.22 เท่า ตามล�าดับ ซึง่ มีสว่ นประกอบของหนีส้ นิ ทีส่ า� คัญ
ได้แก่ เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เงินประกันรับจากพนักงาน และหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ เป็นต้น โดยไม่มภี าระหนีส้ นิ ทีม่ ดี อกเบีย้ จ่าย
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
บริการ 15.69 ล้านบาท จากการขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตัง้ ของเครือ่ งพิมพ์ทมี่ มี ลู ค่าสูง แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังคงมีโครงสร้าง
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�าหรับเงินปันผลประจ�าปี 2561 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�าปีจะได้พจิ ารณาอนุมตั ิ
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน
ทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) (เดิม
ชือ่ บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จ�ากัด (มหาชน)) ซึง่ ได้จดั ท�าขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของประเทศไทย
ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศขึ้นใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอ
รายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้มีการพิจารณานโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบตั อิ ย่างสม�า่ เสมอ การใช้ดลุ พินจิ อย่างระมัดระวังรอบคอบ และการรายงานทีส่ มเหตุสมผลในการจัดท�างบการเงิน รวมทัง้
ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ า� คัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่ง
สินทรัพย์ ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการด�าเนินงานในรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล สอบทาน
ความน่าเชือ่ ถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ซึง่ ได้กา� กับดูแลท�าการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความ
เสีย่ ง และการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีไ้ ด้ปรากฏในรายงานของ
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 โดยถูกต้องตามที่สมควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึง่ ผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีตาม
ที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

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

..........................................
นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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20 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.ถกล นันธิราภากร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะ
กรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน
ดังนี้
1. ดร.ถกล

นันธิราภากร

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

2. ดร.โสตถิธร

มัลลิกะมาส

กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบ
ทานรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ให้มกี ารรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลมีการ
ปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อ ก� า หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ
พิ จ ารณาการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยมี นายวิศิษฏ์
วชิรลาภไพฑูรย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติ
หน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�าหรับในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการ
ประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วม
ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การประชุม หารือ แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกับผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบ
ภายในและผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีสาระส�าคัญสรุป
ได้ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบ
งบการเงินประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี
2561 ที่ตรวจสอบโดย บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด
โดยได้สอบถามและรับฟังค�าชี้แจงจากผู้บริหาร และ
ผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� า หนดของส� า นั ก งานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องตามทีค่ วร
ในสาระส�าคัญ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ เพือ่ น�าเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมัติ
2. การสอบทานและประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิผล โดยได้รับรายงานจากผลการตรวจสอบ
ทุกไตรมาสที่จัดท�าโดยผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท
อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จ�ากัด เพือ่ ประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในที่จะส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์
ทัง้ ในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ
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3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส� า นั ก งานคณะกรรมการก� า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตัง้ นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699, นายพีระเดช
พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
4752, นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7517, นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838, นางสาวธัญพร
ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในรอบปี 2561
บริษทั ฯ มีระบบการก�ากับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในที่
เหมาะสม การจัดท�ารายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วน
4. การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่เป็นสาระส�าคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ กฎระเบี ย บ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเป็น
ของส� า นั ก งานคณะกรรมการก� า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง เสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�าเนินธุรกิจ ข้ อ ก� า หนดและข้ อ ผู ก พั น ต่ า งๆ และมี ก ารเปิ ด เผยรายการที่
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัทฯ และข้อ เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่าย
ผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ มีไว้กบั บุคคลภายนอก ซึง่ คณะกรรมการ บริหารได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�าเนินงานที่สอดคล้อง
ตรวจสอบ ไม่พบประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�าคัญในเรือ่ งการไม่ และอยู่ภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ไม่พบรายการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ผิดพลาดที่มีสาระส�าคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัทฯ
มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ผูส้ อบบัญชีประจ�าปี 2562 เพือ่ น�าเสนอต่อคณะกรรมการ การปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของส� า นั ก งานคณะ
บริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�า กรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด
ปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่า กับการด�าเนินธุรกิจของ บริษัทฯ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)
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ด�าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการ
ประชุมรวม 12 ครัง้ เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ ทีส่ า� คัญของบริษทั ฯ
โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
1. ก�าหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ พิจารณาทบทวน
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษทั ในรอบปีทผี่ า่ นมา
เพื่อก�าหนดกลยุทธ์และแผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ
ในแต่ละสายธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ของบริษัท โดยค�านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบ รวมถึงโอกาสและความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดย
มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสูผ่ บู้ ริหารและพนักงานทุก
นายวิรัฐ สุขชัย
ระดับในบริษัทให้ได้ทราบ และติดตามดูแลให้มีการน�า
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลยุทธ์ของบริษทั ไปปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ได้กา� หนดไว้ และรายงานความคืบหน้าตามแผนกลยุทธ์
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร
2. ตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษทั ฯ
ระดับสูง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน
พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินงานของทุก
6 ท่าน ดังนี้
สายธุรกิจเป็นประจ�าทุกเดือน เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนงาน
1. นายวิรัฐ
สุขชัย
ประธานกรรมการบริหาร
และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
3. พิจารณางบประมาณและโครงการลงทุนของบริษทั ฯ
2. นายวสันต์
นันทขว้าง
กรรมการบริหาร
พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจ�าปี
และกรรมการผู้จัดการ
และการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่ฝ่าย
3. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการบริหาร
จัดการเสนอ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และกรรมการผู้จัดการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ดร.เจน
ชาญณรงค์
กรรมการบริหาร
4. ก�าหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงิน
5. นายวิศิษฏ์
วชิรลาภไพฑูรย์ กรรมการบริหาร
เดือนของพนักงาน และผู้บริหาร พิจารณานโยบาย
และผูอ้ า� นวยการสายงาน
อัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
การเงิน
ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
6. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ กรรมการบริหาร
อนุมัติ
และเลขานุการบริษัท
5. พิจารณาการสรรหาว่าจ้างผูบ้ ริหารระดับสูง พิจารณา
แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังคงผันผวนและมีความ
โครงสร้างกรอบอ�านาจหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบตั ิ
เสีย่ งอยูใ่ นหลายด้าน แต่โอกาสของธุรกิจโดยรวมยังคงมีอยู่ โดย
งานของบริหารระดับสูง ก่อนเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
เฉพาะในภาคเศรษฐกิจทีย่ งั มีชอ่ งทางขยายตัว เช่น ธุรกิจทีเ่ กีย่ ว
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
เนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ภาคการลงทุนภาครัฐ รวมถึงธุรกิจที่
ใช้เทคโนโลยี 4.0 เป็นตัวช่วยในการต่อยอด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ
คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
จึงจ�าเป็นต้องเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในทุกๆ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และพร้อมที่จะพัฒนา
ด้าน เพือ่ ให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง และพร้อมก้าว ธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
สู่การต่อยอดการขยายธุรกิจเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน โดย บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้
คณะกรรมการบริหารได้ท�าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทใน บริษทั ฯ มีระบบการด�าเนินงานทีเ่ ป็นไปในลักษณะทีถ่ กู ต้องตาม
การพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ ก่อน กฎหมาย และมีจริยธรรมตามหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่
น�าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา ท�าให้บริษทั ฯ สามารถ น�าพาองค์กรสู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
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22 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสีย่ งให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินงาน
และแผนธุรกิจ รวมทัง้ สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสีย่ ง
ในทุ กระดั บทั่ ว ทั้ ง องค์ กรอย่ า งต่ อเนื่อง และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมี
นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ในการก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์กร
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจทีต่ งั้ ไว้ สร้างความมัน่ ใจและ
ความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่
ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการ
ผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความ
เข้าใจการด�าเนินธุรกิจ จ�านวน 14 ท่าน ดังนี้
1. ดร.สุพจน์

เธียรวุฒิ

ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
2. นายวิรัฐ
สุขชัย
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. นายวสันต์
นันทขว้าง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. นายประชา พร้อมพรชัย
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
6. นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
7. นายสุชาติ
สุวัฒโนดม
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
8. นายนันทวัธน์ จีราคม
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
9. นายสุกิจ
ลิติกรณ์
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
10. นายวิฑูรย์
ทามี
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
11. นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
12. นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย กรรมการบริหารความเสีย่ ง
13. นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
14. นางวรินกาญจน์ธีระอัมรานนท์ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ท�าหน้าที่ก�าหนดและ
ทบทวนกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร นโยบายและ

ส�าหรับในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้จดั ให้
มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาแผนบริหารความเสีย่ งประจ�าปีทฝี่ า่ ยบริหารจาก
ทุกหน่วยงานได้ท�าการประเมินความเสี่ยง
2. จัดระดับความส�าคัญของความเสีย่ งพร้อมก�าหนดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น เพื่อก�าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง
3. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามและทบทวนการด�าเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายในท�าการ
ติดตาม และสอบทานการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
5. ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทีป่ ระกาศใช้
ในปี 2561
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ จั ด ให้ มี
Workshop จ�านวน 3 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับผู้จัดการเข้า
ร่วมเพื่อทบทวนความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์
ความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ค วามเสี่ ย งของแต่ ล ะฝ่ า ยเป็ น สั ญ ญาณ
ล่วงหน้าในการลดความสูญเสียจากการด�าเนินงานอย่างแท้จริง
ดังนัน้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จึงมีความเห็นว่า บริษทั ฯ
ได้ พั ฒ นาระบบบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รให้ ค รอบคลุ ม
ปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป โดยมีการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�า เพื่อพิจารณาความ
เสีย่ งทีส่ า� คัญและเร่งด่วนอย่างทันท่วงที ซึง่ ท�าให้เกิดประสิทธิผล
ของการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท ฯ
ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงส�าคัญระดับองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)
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25 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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