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สวนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ  

วิสัยทัศน 

 เราจะเปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นท่ียั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น 
และระบบการพิมพดิจิทัล ในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 

 พันธกิจ 

 

คานิยมองคกร 

 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 มุงเนนการบริหารงานโดยการสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาหลักอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 
 เพ่ิมการเปนตัวแทนจําหนายสินคาและเพ่ิมจํานวนผลิตภัณฑในผลิตภัณฑระบบวิศวกรรมความปลอดภัย 

ระบบทําความเย็น และระบบพิมพดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและรองรับความตองการของลูกคาไดครบทุก
กลุมมาตรฐานของสินคา 

 ขยายฐานลูกคารับเหมางานโครงการ กลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจไปยังลูกคาขนาดกลาง
และขนาดยอม ลูกคากลุมผูใชงานโดยตรงมากขึ้น 

 ขยายการจําหนายสินคาไปยังกลุมประเทศเพ่ือนบาน เชน พมา เวียดนาม กัมพูชา เปนตน 
 มุงเนนใหมีการติดตามดูแลลูกคากลุมงานโครงการ ติดตอประสานงานผูออกแบบโครงการ เนนการจําหนาย

สินคาท่ีบริษัทเปนเจาของตราสินคาเอง และสินคาท่ีเปนตัวแทนจําหนายใหมากขึ้น 
 รักษาระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐานสากล และปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเน่ือง 

สวนท่ี 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา 2 
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 สรางคานิยมรวมกัน (Shared Value) ภายในองคกร เพ่ือใหบริษัทมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีดี  
 สรางองคกรใหเกิดการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถท่ีจะขับเคล่ือนบริษัทไปสูความสําเร็จ  

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเร่ิมตนจากการ
เปนสวนหน่ึงของบริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด (“บ.หาญฯ”) ตอมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสรางการบริหารงานแบบ
ครอบครัวสูการบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท 
ไฟรวิคเตอร จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลานบาท โดยกลุมนามสกุลชาญณรงค1 และคุณวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเปนอดีต
ผูบริหารเดิมของ บ.หาญฯ ในสายงานขายวาลวและอุปกรณดบัเพลิง บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนาย
ผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และใหบริการติดตั้งระบบ
ดับเพลิงงานโครงการ ตอมาเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2546, 24 กรกฎาคม 2549 และ10 ตุลาคม 2555 บริษทัฯ ไดเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนเปน 3 ลานบาท, 4 ลานบาท และ 65 ลานบาทตามลําดับ เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ  

ในป 2546 บริษัทฯ ไดเร่ิมขยายกิจการ โดยเพ่ิมสายงานงานขายโครงการ ซึ่งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และ
ติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบดับเพลิงดวยนํ้า ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ
ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญ มุงเนนการรับงานโครงการ
ท่ีมีขนาดไมใหญมากนัก เชน โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในป 2548 เพ่ิมผลิตภัณฑระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวย
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และ FM200

2 ในป 2550 บริษัทฯ ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Outstanding Distributor 
Award จาก NIBCO Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และในป 2560 บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก
สถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE) ซึ่งเปนสถาบันท่ีใหการรับรองระดับโลกจากประเทศส
หราชอาณาจักร ดวยการตรวจประเมินระบบคุณภาพ จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

พัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัทในชวง 5 ปท่ีผานมา สรุปไดดงัน้ี  
ป 2561  วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ไดลงนามทําสัญญารับทุนโครงการนวัติกรรม “3DMed: การสราง

แบบจําลองอวัยวะดวยเทคโนโลยีการพิมพสามมิติขั้นสูง เพ่ือวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอยางมี
ประสิทธิภาพ” จากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

 วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การตอตานการทุจริต รอบไตรมาส 3/2561  

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

 บ ริ ษั ท ฯ  ใ ห ก า ร ส นั บ ส นุ น ง า น  International Packaging and Printing Exhibition for Asia 
(PACKPRINT INTERNATIONAL 2017) ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เมื่อ
วันท่ี 20-23 กันยายน 2560 และไดรับใบประกาศนียบัตร จากสมาคมการพิมพไทย และสมาคมการ
บรรจุภัณฑไทยและ บริษัทเมสเซ ดุสเซลดอรฟ เอเชีย 

1  กลุมนามสกลุชาญณรงค ประกอบดวย นางประยูรศรี ชาญณรงค นางสิรมิา เอ่ียมสกลุรัตน และนายเจน ชาญณรงค 
2  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เปนระบบดับเพลิงดวยสารสะอาด ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใชสารเคมีชนิดท่ีไมทําความเสียหายตออุปกรณ

คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลคทรอนิกส และไมเปนอันตรายตอมนุษย เหมาะสําหรับติดต้ังในหองสําคัญ เชน Server Room, Data Center, UPS Room 

สวนท่ี 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา 3 
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 บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และไดรับรางวัล “องคกรนวัตกรรมยอด
เยี่ยม ประจําป 2560” วันท่ี 6 ตุลาคม 2560 

 วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ไดการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก SGS 
 บริษัทฯ ไดรับรางวัล Highest Revenue Growth in Asia-Pacific 2016 จากบริษัท Domino ผูผลิต

เคร่ืองพิมพรายใหญจากประเทศอังกฤษ  ซึ่งเปนรางวัล 3 ปซอน สําหรับธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 
และยังไดรับสิทธ์ิเปนผูแทนจําหนายในประเทศไทย เมียนมาร และกัมพูชา โดยสามารถสรางมูลคา
ธุรกิจไดเปนอันดับท่ี 4 ในภูมิภาคเอเชียรองจากประเทศญ่ีปุน เกาหลีใต และไตหวัน 

 บริษัทฯ  ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงสําหรับหองครัว Wet 
Chemical System ของ Lehavot ประเทศอิสราเอล 

 บริษัทฯ  ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑคอนเดนเซอรแบบไอระเหย ของ EVAPCO 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 บริษัทฯ  ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑอุปกรณในระบบทําความเย็น และชุดคอน
เดนซิ่งยูนิต ของ DANFOSS ประเทศเดนมารก 

ป 2559  วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2559 มีมติใหซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด
ของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business 
Transfer) และการเขาลงนามในสัญญาท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ี บริษัทฯ ชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ี
ราคาหุนละ 2.62 บาทตอหุนบริษัทจะออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 0.5 บาท ใหแกกลุมผูถือหุนของบริษัท ชิลแมทช จํากัด แทนการชําระดวยเงินสด  

 วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท จากบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด 
(มหาชน) เปน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) และไดเปล่ียนแปลงชื่อยอ
หลักทรัพยของบริษัทฯ จาก “FIRE” เปน “HARN” ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (มีผลตั้งแต
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559)  เพ่ือรองรับการซื้อ และรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด 
และบริษัทยอย ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2559 

ป 2558  บริษัทฯ  ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงดวยกาซ ของ SIEX ประเทศ
ราชอาณาจกัรสเปน 

 บริษทัฯ ไดมีการเร่ิมดําเนินการขยายตลาดสินคาไปยังประเทศเพ่ือนบาน เชน ประเทศราชอาณาจกัรกัมพูชา 
 บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝายขายโครงการปโตรเคมีคอล ขึ้น เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการจําหนาย

ผลิตภัณฑระบบปองกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก 
 บริษัทฯ นําระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP มาใช

ในการจัดการ  โดยเชื่อมโยงการทํางานทุกระบบ ลดกระบวนการทํางาน ชวยใหการรายงานผลทาง
บัญชีมีความถูกตอง แมนยํา และทันตอเวลา  อีกท้ังสามารถวิเคราะหขอมูลไดฉับไวมากยิ่งขึ้น 
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ป 2557   บริษัทได รับการแตงตั้ งให เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ  Balancing and Control วาลว ของ 
OVENTROP ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  

 วันท่ี 19 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัท ไดมีมติใหบริษัทเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจาก 65 ลานบาท เปน 130 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 6,500,000 หุน มูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม 
ในราคามูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เพ่ือนําเงินท่ีไดจากการเพ่ิมทุนมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2557 

 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2557  ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557  ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปรสภาพ
จากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 130 ลานบาท เปน 175 ลานบาท 
โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 45,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหแกประชาชน
เปนคร้ังแรก (IPO) พรอมกับการนําหุนของบริษัทเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย mai 

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

 วันท่ี 19 กันยายน 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงมูลคาหุน
ท่ีตราไวของบริษัท จากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทจะมีจํานวนหุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้น
จาก 175,000,000 หุน เปน 350,000,000 หุน และอนุมัติการเสนอขายหุนท่ีออกใหมท้ังหมดของ
บริษัทใหแกประชาชนเปนคร้ังแรก ภายหลังจากการเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไว เพ่ิมขึ้นจากจํานวน 
45,000,000 หุน เปน 90,000,000 หุน  โดยบริษัทไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวตอกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2557 

 วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ(mai) 
และเร่ิมทําการซื้อขายโดยมีหุนจดทะเบียนจํานวน 350,000,000 หุน 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสรางรายได 
 ภายหลังการรับโอนกิจการ 

 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบ
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น และการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบการพิมพดิจิทัล
โดยมีสินคาหลากหลายมากกวา 13,000 รายการ ภายใตตราสินคาท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 60 ตราสินคา ซึ่งในจํานวนน้ี เปน
ตราสินคาท่ีบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย 45 ตราสินคา และเปนตราสินคาท่ีบริษัทเปนเจาของเองอีก 6 
ตราสินคา นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเปนผูใหบริการติดตั้งงานโครงการระบบตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire 
Protection System) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดย
ทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญของบริษัทฯ  

 โครงสรางรายไดของบริษัทฯ สําหรับป 2559 - 2561 มีรายละเอียดดังนี ้

ประเภทรายได 
ป 25611) ป 2560 ป 2559 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ       
 ผลิตภัณฑระบบดบัเพลิง และ 
 งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง 569.59 42.00 579.54 44.56 546.09 82.40 

 ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และ 
 ระบบสขุาภิบาล 89.33 6.59 86.17 6.62 48.53 7.32 

 ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น  320.39 23.63 312.51 24.03 23.97 3.62 
 ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 364.96 26.91 307.74 23.66 26.93 4.06 

รวมรายไดจากการขายและบริการ 1,344.26 99.13 1,285.96 98.87 645.52 97.40 

รายไดอ่ืน 2)
 11.76 0.87 14.74 1.13 17.20 2.60 

รายไดรวม  1,356.02 100.00 1,300.70 100.00 662.72 100.00 

หมายเหตุ:    1)  อางอิงขอมูลจากงบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน)  
 2)  รายไดอ่ืน ประกอบดวยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยในความตองการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล 

และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน รวมท้ังรายไดคาเชาและคาบริการจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เปนตน  
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2.2 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

 ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ แบงออกเปน 4 ผลิตภัณฑ ไดแก  

1) ผลิตภัณฑระบบดับเพลงิ และความปลอดภัย  

 

 ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงเปนอุปกรณในระบบอาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ รวมท้ังโรงผลิตไฟฟา
และ โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี สําหรับการปองกัน เตือนภัย และเพ่ือควบคุมเพลิงและควันไฟ ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงท่ี
บริษัทฯ จัดจําหนายประกอบดวย วาลวและขอตอ ซึ่งเปนอุปกรณท่ีใชติดตั้งในระบบปองกันอัคคีภัย โดยวาลวชวยในการ
เปดหรือปดนํ้าของระบบดับเพลิงท่ีติดตั้งอยูกับทอนํ้าของระบบดังกลาว เชน วาลวควบคุมการไหลของนํ้าในระบบ วาลว
เปดปดนํ้าเมื่อตองการซอมบํารุงรักษาระบบ วาลวปองกันนํ้ายอนไหลกลับ เปนตน สําหรับอุปกรณดับเพลิง เปนอุปกรณท่ี
เปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมท่ีใชงานคูกับอุปกรณหลักในระบบดับเพลิง เพ่ือใหระบบดับเพลิงใชงานไดอยางสมบูรณ 
และรวมถึงอุปกรณตางๆ ที่ชวยในการปองกันเพลิงไหม เชน    ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง สายฉีดนํ้าดับเพลิง ถังดับเพลิง และ
ระบบสปริงเกอร(หัวกระจายนํ้าดับเพลิง) เปนตน  
 นอกจากน้ีบริษัทฯ ใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรท่ีเชี่ยวชาญ
ติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาท่ีจําหนาย รวมถึงการออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตาม
มาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแลว 
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2) ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล 

 
 ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ เปนอุปกรณรวมท่ีประกอบรวมกับระบบปรับอากาศหลักในอาคารขนาดใหญท่ีใช
ระบบปรับอากาศดวยนํ้าเย็นสําหรับการปรับท้ังอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากาศใหอยูในอุณหภูมิ และคุณภาพท่ีเหมาะสม 
ในขณะท่ีผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลเปนอุปกรณในระบบอาคารไดแก ระบบประปา ระบบทอระบายนํ้าท้ิง และระบบทอ
ระบายอากาศ เปนตน  บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีเปนอุปกรณในระบบควบคุมระบบปรับอากาศ และระบบ
สุขาภิบาล ไดแก วาลว ซึ่งเปนอุปกรณท่ีชวยในการเปดหรือปดนํ้าเย็นและควบคุมอัตราการไหลของนํ้าใหคงท่ีเพ่ือท่ีจะทํา
ใหเคร่ืองปรับอากาศทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และระบบสุขาภิบาลท่ีติดตั้งอยูกับทอของระบบดังกลาว  นอกจากน้ี 
ในระบบสุขาภิบาล และปรับอากาศ ยังมีอุปกรณท่ีเปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมท่ีสําคัญ ไดแก ทอทองแดง ขอตอ 
อุปกรณวัดอุณหภูมิและแรงดันของนํ้าในระบบ และสวิตชแจงการไหลของนํ้าในระบบ(Flow Switch) เปนตน 

3) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น  
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 ผลิตภัณฑระบบทําความเย็นเปนอุปกรณในระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาเพ่ือทําการแชแข็งหรือลดอุณหภูมิ
ของสินคาซึ่งตองการการควบคุมอุณหภูมิท่ีคงท่ี โดยท่ัวไประบบทําความเย็นสามารถลดอุณหภูมิไดตั้งแต -30°C ถึง +25°C   
บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบทําความเย็นอยางครบวงจร รายละเอียดปรากฎตามแผนภาพวงจรระบบทําความเย็น ซึ่ง
ประกอบดวย คอยลรอน (Condenser) คอยลเย็น (Evaporator) อุปกรณควบคุมการละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ (DOD) เปนตน และ
ในระบบทําความเย็นยังมีวาลวซึ่งเปนอุปกรณท่ีสําคัญ ท่ีชวยในการเปดหรือปดของเหลวและความดันของระบบทําความเย็น  
นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Units) โดยการประกอบรวมอุปกรณและหลักการระบบ
ทําความเย็นตางๆ เปนหนวยผลิตภัณฑหน่ึง ซึ่งสามารถใชติดตั้งระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาไดทันที  

 
4) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจทิลั 

 

4.1) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเคร่ืองพิมพวันท่ีผลิต/หมดอายุ ล็อตนัมเบอร ประกอบดวย เคร่ืองพิมพ
ขอความบนบรรจุภัณฑ เคร่ืองปอนชิ้นงาน อุปกรณการพิมพ และวัสดุส้ินเปลืองประเภทตางๆ เปนตน 
เคร่ืองพิมพท่ีบริษัทจัดจําหนายเปนเคร่ืองพิมพท่ีใชเพ่ือการพิมพรหัส (Coding) ไดแก วันท่ีผลิต วันหมดอายุและ
ขอความตางบนบรรจุภัณฑ อาทิเชน ล็อตนัมเบอร เปนตน และยังสามารถพิมพภาพกราฟค Barcode, 2D 
Datamatrix, QR Code พิมพเลขรหัสชิงโชค ไดดวย  พ้ืนผิวท่ีพิมพไดมีดังน้ี บรรจุภัณฑท่ีเปนขวดพลาสติก ขวด
แกว กระปองโลหะ อลูมิเนียม กลองกระดาษ กระดาษผิวมัน ซองพลาสติก ฟอยลอลูมิเนียม ถวยพลาสติกและ
อ่ืนๆ  ดวยเทคโนโลยีหลายชนิดเชน ชนิดเลเซอรไมใชหมึก ชนิดพิมพดวยหมึกโดยไมสัมผัสพ้ืนผิว ชนิดพิมพผาน
ริบบอนหมึก ชนิดตลับหมึก เปนตน  

คอยลเย็น (Evaporation) 
 

คอมเพรสเซอร  
(Compressor) อุปกรณแยกนํามันหลอลืน 

เกจวัดความดัน  
และเทอรโมมิเตอร 

  

คอยลรอน 

(Condensing unit) 
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4.2) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเคร่ืองพิมพ 3 มิติ จัดจําหนาย และใหบริการพิมพ สําหรับสรางชิ้นงานจาก
ไฟลดิจิทัล สําหรับอุตสาหกรรมการแพทยในยุค 4.0 คือ การใหบริการปรับเปล่ียนไฟลจากเคร่ืองสแกนชนิด 
MRI/CT Scan เปนไฟล 3D PDF วัตถุประสงคเพ่ือแสดงเปนภาพคุณภาพสูง บงชี้บริเวณท่ีปกติ หรือผิดปกติได
ชัดเจน และยังรวมถึงการพิมพโมเดลอวัยวะจากไฟล MRI/CT Scan ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห การวิจัยและ
พัฒนาทางการแพทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

4.3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเคร่ืองพิมพลาเบลสติคเกอรระบบ Digital UV Inkjet จัดจําหนายเคร่ืองพิมพ
ลาเบลสติคเกอรระบบ UV Digital Inkjet ซึ่งสามารถพิมพลาเบลสติคเกอรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูง 
คมชัดสวยงาม สีสันสดใส ท่ีความเร็วสูง และชวยลดตนทุนใหกับโรงงานผูผลิตลาเบลสติคเกอร  

4.4) การใหบริการหลังการขาย สินคาทุกกลุมท่ีจําหนายครอบคลุมรวมถึงการใหคําปรึกษาแนะนําการเลือกสเปคใหตรง
ตามความตองการ การติดตั้งเคร่ือง การฝกอบรม การบริการ และการบํารุงรักษาเคร่ือง การรับประกัน เปนตน 

รายละเอียดกลุมผลิตภัณฑและบริการ ปรากฎดังน้ี 
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง 
1.1 วาลวระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) ใชสําหรับติดตั้งในระบบปองกันอัคคีภัย เปนวาลวท่ีไดรับการรับรอง

ใหใชสําหรับระบบปองกันอัคคีภัยโดยไดรับการรับรองมาตรฐานจาก UL/FM มีคุณสมบัติสามารถทนแรงดันขณะใช
งาน (working pressure) ไดไมนอยกวา 175 psi (pound per square inch หรือปอนดตอตารางน้ิว) ประกอบดวย 
วาลวประเภทตางๆ  ตัวอยางเชน 

 

1.1.1) ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting)  ใชสําหรับเชื่อมตอทอในระบบดับเพลิง  โดยใชแทนการเชื่อมทอ
แบบเดิมๆ ท่ีตองใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟาและลวดเชื่อมในการเชื่อมตอทอเขาดวยกัน Grooved Coupling บางรุนยัง
สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคล่ือนตัวของทอและอาคาร และยังเชื่อมตอทอไดเร็วกวาการเชื่อม
ทอแบบเดิมๆ ถึง10 เทา 

                    

วาลวประตูน้าํ (OS&Y Gate Valve) วาลวปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) 

วาลวกนักลับ (Check 
 

บอลวาลว (Ball Valve) โกลบวาลว (Globe Valve) 

Coupling Fitting 
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1.1.2) ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler) ใชในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพ่ือปองกันทรัพยสิน และชีวิตอัน
อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย มีคุณสมบัติดับเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยไมตองมีคนควบคุม สามารถควบคุมเพลิงไหมท่ี
เกิดขึ้นไดทันทีขณะท่ีเพลิงยังมีขนาดเล็ก ทําใหเพลิงไหมหยุดการขยายตัวลุกลาม มีควันไฟนอยลง และเกิดใน
พ้ืนท่ีจํากัด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะทําใหคนในอาคารมีเวลาเพ่ิมมากขึ้นในการอพยพหนีไฟ  

 
1.1.3) ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณภายใน 

 ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เปนตูสงนํ้าดับเพลิง มีลักษณะ
เปนตูสีแดง ดานหนาเปนกระจก ท่ีสามารถเปด หรือทุบใหแตก เพ่ือนํา
อุปกรณชวยเหลือออกมาไดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 วาลวท่ีใชสําหรับสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Hose Valve) เปนวาลวจายนํ้าออก
จากระบบทอดับเพลิงสูภายนอก 

 ชุดสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Hose Station) ไดแก 

ใชสําหรับดับเชื้อเพลิงประเภทท่ีเปนสารประกอบของธาตุคารบอน เชน ไม กระดาษ ผา ขยะ เปนตน มี
คุณสมบัติดับเพลิง โดยอาศัยมานของความเย็นเขาไปดึงเอาความรอนออกจากวัสดุเชื้อเพลิง จนกระท่ังถึง
จุดท่ีไมสามารถติดไฟได   
ท้ังน้ี บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคา “Spark” (สปารค)  สําหรับผลิตภัณฑชุดสายฉีดนํ้าดับเพลิง  

 หัวรับนํ้าดับเพลิง (Fire Department Connection) เปนอุปกรณรับนํ้าจากภายนอก
อาคาร หรือรถดับเพลิง เพ่ือจายเขาไป ในระบบดับเพลิงภายในอาคาร 

 ถังดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เปนเคร่ืองดับเพลิงใชติดตั้งไวภายในอาคารหรือนอก
อาคาร ควบคูกับระบบดับเพลิงอ่ืนๆ  มีคุณสมบัติ ใชดับเพลิงเบ้ืองตนในขณะเพลิงเร่ิม ลุกไหม 
แบงเปนประเภทหลักๆ ได 6 แบบ  (ตามประเภทของสารท่ีบรรจุในเคร่ืองดับเพลิง) ประกอบดวย 
(1) ผงเคมีแหง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง ประกอบดวยผงเคมีหลาย

ชนิดซึ่งถูกอัดดวยแรงดันเขาไป สามารถดับเพลิงประเภท A B C หรืออาจดับเพลิง
ประเภท D ไดหากบรรจุผงเคมีพิเศษ ราคาถูก หาซื้องาย ใชสําหรับพ้ืนท่ีท่ัวไป เชน 
สํานักงาน บานพักอาศัย 

สายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบผาใบ 
(Fire Hose Rack) 

สายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบมวน 
(Fire Hose Reel) 
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(2) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) บรรจใุนถังสีแดง ปลายสายฉีดมีลักษณะเปนกรวย กาซท่ีฉีด
ออกมาเปนไอเย็นจัด คลายนํ้าแข็งแหง ลดความรอนของไฟได ไมท้ิงคราบสกปรก สามารถ
ดับเพลิงประเภท B C เหมาะสําหรับการใชงานในหองเคร่ืองจักร สายการผลิตใน
อุตสาหกรรมตางๆ หองเคร่ืองไฟฟา  เปนตน 

(3) นํ้า (Water) บรรจุในถังแสตนเลส สามารถดับเพลิง ประเภท A เหมาะสําหรับการ
ดับเพลิงกลางแจงท่ีไมมีส่ือ นําไฟฟา  

(4) โฟม (Foam) บรรจุในถังสแตนเลส เมื่อฉีดออกมาจะเปนฟองโฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงท่ีลุก
ไหม จึงสามารถดับเพลิงไดประเภท A B ได แตไมสามารถนําไปดับเพลิงประเภท C ได
เพราะเปนส่ือนําไฟฟา เหมาะสําหรับดับเพลิง ในภาคอุตสาหกรรม หรือดับเชื้อเพลิง
ประเภททินเนอร และสารระเหยติดไฟ 

(5) เคมีเปยก สําหรับหองครัว (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุในถังแสตนเลส สามารถดับเพลิง
ประเภท K เหมาะกับใช ในหองครัว เน่ืองจากสามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากนํ้ามันทอดได  

(6) ฮาโลตรอน (Halotron-1) บรรจใุนถังสีแดง หรือ สีเขียว ภายในบรรจุสารสะอาด หรือฮาโลต
รอนวัน เมื่อฉีดแลวจะระเหยไปเอง ไมท้ิงคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท A B C 
เหมาะสําหรับการใชงานในหองคอมพิวเตอร คลีนรูม หองไฟฟา หองเก็บอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส  

ท้ังน้ี บริษทัเปนเจาของ ตราสินคาถังดับเพลิง “Guardian” (การเดียน)  สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองดับเพลิง 

1.1.4) สวิตชแจงสัญญาณ (Switch) 
 อุปกรณตรวจจับการไหลในเสนทอ (Flow Switch) เปนอุปกรณท่ีอยูในระบบ

ดับเพลิงแบบทอเปยก  ทําหนาท่ีสงสัญญาณมายังแผงควบคุมระบบสัญญาณ
แจงเหตุเพลิงไหม ในกรณีท่ีอุปกรณตรวจพบวามีการไหลในเสนทออันเกิดจากหัว
กระจายนํ้าดับเพลิงทํางาน หรือมีการใชสายฉีดนํ้าดับเพลิง 

 สวิตซตรวจจับความดัน (Pressure Switch)  ใชตรวจจับความดันในระบบทอนํ้า
ดับเพลิง ในกรณีท่ีความดันเปล่ียนแปลง เพ่ือสงสัญญาณแจงไปท่ีหองควบคุม 

 ระฆังนํ้า (Alarm Gong) ใชสําหรับแจงเตือนภัยดวยเสียงเมื่อเกิดเพลิงไหม มี
คุณสมบัติสงเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม โดยใชการไหลของนํ้าเปนตัว
ขับเคล่ือนกลไก 

1.1.5) ปมสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump)  ใชสูบนํ้าเพ่ือดับเพลิง 

1.2 งานโครงการตดิตั้งระบบดบัเพลิง 

บริษัทฯ มีบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire 
Protection System) ระบบปมดับ เพลิง ระบบทอ นํ้าดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด วยกาซ (FM-

200,NOVEC 1230,CO2,Inert Gas) และระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม Fire Alarm System) สําหรับงาน
โครงการ ท้ังในอาคารและโรงงานตางๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมปโตรเคมีและโรงไฟฟา ท่ีมีแนวโนมความตองการ
ติดตั้งระบบดับเพลิงเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานท่ีตองมีการปรับปรุง ใหมี
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ระบบปองกันอัคคีภัยท่ีไดมาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชีย่วชาญติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนํา
สินคาท่ีจําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และ
การทดสอบหลังติดตั้งระบบแลว รวมถึงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซึ่งในการติดตั้งระบบดับเพลิง จะมี
การใชวาลวและอุปกรณระดับเพลิง (สินคาตามขอ 1) รวมกับอุปกรณท่ีเกี่ยวของในระบบดับเพลิงตางๆ โดย
รายละเอียดงานโครงการในระบบดับเพลิง ปรากฎดังน้ี  

1.2.1) ระบบโฟมดับเพลิง เปนระบบท่ีมีการผสมระหวางนํ้าและนํ้ายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate) เพ่ือดับเพลิง 
โดยใชหลักการสรางฟองโฟม หรือสรางผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพ่ือกั้นออกซิเจนจากเชื้อเพลิง โดยระบบ
โฟมดับเพลิงมีอุปกรณสําคัญ ไดแก  

 ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบถุง (Bladder Tank) ใชบรรจุโฟมดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากนํ้ามันได 

   

 น้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate)  
a) Aqueous Film Forming Foam นํ้ายาโฟมท่ีใชสําหรับดับไฟ ท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงประเภทไฮโดรคารบอน

(Hydrocarbon) เชน นํ้ามันดิบ นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล เปนตน ซึ่งไมเหมาะกับการดับไฟท่ีเกิดจาก
เชื้อเพลิงประเภท Polar Solvent (เปนเชื้อเพลิงซึ่งรวมตัวกับนํ้าได เชน ทินเนอร แอลกอฮอล  

b) Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam นํ้ายาโฟมท่ีใชสําหรับดับไฟท่ีเกิดจากเชื้อเพลิง
ประเภทไฮโดรคารบอน และ Polar Solvent   

 

 

 อุปกรณผสมโฟมกับน้ํา และ อุปกรณฉีดโฟม  

  
 อุปกรณผสมโฟมกับนํ้า อุปกรณฉีดโฟม 
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1.2.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซ เปนระบบดับเพลิงท่ีสารดับเพลิง ไมนําไฟฟา 
ไมท้ิงสงตกคางและไมทําความเสียหายตออุปกรณตางๆ หลังจากการฉีดสารเพ่ือดับเพลิง เหมาะสําหรับดับเพลิง 
เชื้อเพลิงประเภท Class A,B,C โดยเฉพาะหองไฟฟา/อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก 

 ระบบดับเพลิงอัตโนมตัิ             

 - ชนิดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 )  

 

-  ชนิด Inert gas เชน กาซไนโตรเจน (N2), กาซอารกอน (Ar), กาซ 
Inergen (N2+Ar+CO2), กาซ Argonite (N2+Ar) 

 

 ระบบดับเพลิงอัตโนมตั ิFM-200 

 

 
 ระบบดับเพลิงอัตโนมตั ิNOVEC 1230 

 

1.2.3) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm System)  เปนระบบแจงเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม เพ่ือการ
อพยพและเพ่ือดําเนินการดับไฟ ชวยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน  

อุปกรณหลักในระบบประกอบดวย ตูควบคุม (Control Panel),อุปกรณตรวจจับ (Detectors), สัญญาณแจงเหตุ
ดวยเสียงหรือแสง, อุปกรณแจงเหตุดวยมือ (Manual switch) 

 
1.2.4) ระบบกลองตรวจจับควันไฟและเปลวไฟ (Video Fire Detection System - VFDS) เปนอุปกรณตรวจจับ 

(Detectors) ประเภทหน่ึง ซึ่งใชหลักการวิเคราะหจากภาพ วามีเหตุเกิดควันไฟหรือเปลวไฟในบริเวณท่ีมีการ
ตรวจจับหรือไม โดยอุปกรณน้ีจะตอเขากับ ตูควบคุมของอาคาร หากมีเหตุเกิดควันไฟหรือเปลวไฟ อุปกรณจะสง
สัญญานไปท่ีตูควบคุม เพ่ือสงสัญญานแจงเหตุ 
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อุปกรณหลักในระบบประกอบดวย กลอง (Camera), VFDS Sever, อุปกรณสงสัญญาน Alarm box, จอ Monitor 

 
ท้ังน้ี ในการดําเนินงานโครงการตางๆ บริษัทฯ อาจทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพ่ือปกปองความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบงาน  โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแตละงานเปนคราวๆ ไป เชน การทําประกัน
ความเสียหายของสินคา/ทรัพยสินของผูวาจางในกรณีการติดตั้งระบบดับเพลิงในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชงาน อาทิ 
คลังสินคาท่ีมีสินคาเก็บอยู เปนตน  รวมถึงบริษัทฯ ไดเพ่ิมการคุมครองถึงความบาดเจ็บทางรางกายตอลูกจางหรือ
ตัวแทนของผูวาจาง  บริษัทฯ ใหบริการตามระยะเวลาท่ีกําหนด (Regular Service)   โดยการเขาตรวจเช็คอุปกรณท่ี
จําหนายเมื่อครบตามกําหนด กรณีท่ีสินคาหรืออุปกรณน้ันยังอยูในระยะประกัน หรืออยูในสัญญาบริการ ท้ังน้ี ใน
กรณีสินคาท่ีจําหนายใหลูกคามีปญหา บริษัทฯ จะติดตอประสานงานกับผูจําหนายสินคาในตางประเทศ พิจารณา
สาเหตุความเสียหายท่ีเกิดขึ้นรวมกัน เพ่ือเจรจาเคลมประกันสินคาตามขอตกลงการรับประกันสินคา กลาวคือ มี
ระยะเวลาประกันสินคาประมาณ 1-2 ป นับแตวันท่ีสินคาออกจากทาเรือของประเทศผูจําหนายสินคาน้ันๆ 

2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น  
2.1 คอมเพรสเซอร  (Compressor) ใชสําหรับอัดสารทําความเย็น (นํ้ายาทําความเย็น) ในสถานะท่ีเปนไอ โดย

สรางแรงดัน สงไปตามทอนํ้ายาท่ีเปนทอทองแดง ไปยัง คอยลเย็น คอยลรอน เอ็กแปนชั่นวาลว โดยมี
คอมเพรสเซอรเปนสวนประกอบหน่ึงในชุดคอนเด็นซิ่งยูนิต (Condensing Unit) 

 

2.2 คอยลรอน (Condenser) เปนอุปกรณควบแนนสารทําความเย็นท่ีมีความดันสูง และเปล่ียนสถานะนํ้ายาจากไอ
ใหกลายเปนของเหลว โดยการระบายความรอนออกจากนํ้ายาดวยพัดลมระบายอากาศ  ท่ีเรามองเห็นจาก
ภายนอกตัวคอยลรอน 

 

2.3 คอยลเย็น (Evaporator) เปนอุปกรณระเหยสารทําความเย็นท่ีความดันต่ํา และเปล่ียนสถานะนํ้ายา จาก
ของเหลวกลายเปนไอ โดยการพาความเย็นในตัวคอยลเย็นออกสูหองเพ่ือทําใหอุณหภูมิในหองเย็นลงดวยพัดลม 
ท่ีเรามองเห็นติดตั้งแขวนอยูบนเพดานในหอง 
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2.4 วาลวควบคุมระบบทําความเย็น ไดแก 

 วาลวลดความดัน (Expansion Valve) ใชสําหรับลดความดันของสาร
ทําความเย็นในคอยลเย็น ซึ่งเปนการควบคุมอุณหภูมิระเหย ในคอยล
เย็นวาลวได รับการออกแบบสําหรับการใชงานท่ีเฉพาะเจาะจง 
สําหรับงานอุณหภูมิระบบปรับอากาศ (Air Condition) งานหองเย็น 
(Cold Room) และงานหองเย็นจัด (Freezer Room)     

 วาลวเปด-ปดไฟฟา(Solenoid Valve)  ถูกออกแบบมาหลากหลาย
สําหรับการใชงานเฉพาะในโรงงานทําความเย็นท่ี มีทุกแรงดันไฟฟาและ
ทุกชวงความถี่ นอกจากน้ีวาลวยังสามารถออกแบบตามความตองการ
ของลูกคาไดดวย  

 วาลวปด (Shut-off Valve) เปนวาลวแบบใชมือ เปด-ปด ออกแบบมา
สําหรับติดตั้งในทอสารทําความเย็นดานของเหลว ดานดูด และดาน
กาซรอนของระบบทําความเย็น วาลวสามารถเชื่อมตอกับทอทองแดง
ดวยการเชื่อมหรือขันเกลียว  

 บอลวาลว (Ball Valve) เปนวาลวแบบใชมือ เปด-ปด ในการใชงานสาร
ทําความเย็นสามารถไหลไดท้ังสองทิศทางตามความตองการ Ball 
Valve ไดรับการออกแบบมาสําหรับติดตั้งในทอท่ีมีความหนาแนนของ
ประเก็นสูง และยังทําใหแรงดันท่ีสูญเสียนอยลง มีการไหลของสารทํา
ความเย็นสูงสุดเมื่อเปดอยางเต็มท่ี Ball Valve ไดรับการออกแบบ  

สําหรับการดําเนินงานในชวงอุณหภูมิท่ีกวางและไดรับการรับรองให
ใชกับสารทําความเย็น fluorinated ใดๆ   ก็ได Ball Valve มาตรฐาน
อาจถูกนํามาใชในการใชงานโดยใชสารทําความเย็นแรงดันสูงรวมท้ัง 
R410A สําหรับการใชงาน CO2 สามารถใชไดกับความดันสูงสุดถึง    
90 บาร (1300 psig) 

 

 
 

 

ท้ังน้ี บริษัทเปนเจาของ ตราสินคา “Blue Ice” (บลูไอซ)  สําหรับผลิตภัณฑอุปกรณทําความเย็น ไดแก วาลว
ระบบทําความเย็น อุปกรณระบายความรอน อุปกรณดูดความชื้น และมาตรวัดความดัน เปนตน 
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2.5 ชุดคอนเดนซ่ิงยูนิต (Condensing units)  บริษัทฯ ไดออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Units) 
ตามมาตรฐานยุโรปเพ่ือการใชงานท่ีทนทานยาวนาน เพ่ือความสะดวกในการบริการและติดตั้งงาย สามารถ
เลือกไดหลากหลายอุณ หภูมิ  เหมาะอยางยิ่ งสําหรับหองแชแข็ง หองเก็บความเย็น ไฮเปอรมารเก็ต 
ซูเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ อุตสาหกรรมทําความเย็น ระบบปรับอากาศ หรือท่ีตองการความประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ อุณหภูมิหองมีใหเลือกตั้งแต -30°C ถึง +25°C ความสามารถในการทําความเย็นตั้งแต 4 ถึง 112 
กิโลวัตต หรือ 2 ถึง 50 hp โดยมุงสูระบบขอมูลดวย Industrial Internet of Thing (IIOT) ดังน้ี 

 ชุด Multi Compressor Rack (Screw and Piston Compressor) ชวยลดคาใชจายดานพลังงาน, ประหยัด
คาใชจายและเวลาในการติดตั้ง, คาบํารุงรักษาต่ํา อายุการใชงานยาวนาน และมีชวงการทําความเย็นไดกวาง 
เหมาะสําหรับในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย 

 

 ชุดอุปกรณควบคุม ปองกันและประหยัดพลังงาน  ชวยลดคาการใชจายดานพลังงานไฟฟา, ชวยเตือนและ
ปองกนัปญหาในระบบทําความเย็น, ลดตนทุนการบํารุงรักษา และสรางมูลคาเพ่ิม 

    

 ชุดอุปกรณเชื่อมตอระบบส่ือสาร IOT เชื่อมตอส่ือสารท้ังระบบเขาดวยกันเพ่ือทราบสถานะการทํางานเตือนและ
แสดงสถานะของระบบฝายทาง smart phone และควบคุมได, ลดคาใชจายดานพลังงาน และสรางมูลคาเพ่ิม 
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2.6 อุปกรณควบคุมการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ (DOD) เหมาะสําหรับการใชงานในหองเย็นทุกชนิดเพ่ือเก็บ
รักษาสินคา  ไมโครโพรเซสเซอรใน DOD จะชวยในการควบคุมอุณหภูมิ การจัดการพลังงาน และระดบัความชืน้ใน
อากาศ รวมถึงความถี่ในการละลายนํ้าแข็ง ใหเปนไปตามสภาวะการทํางานท่ีแทจริง โดยไมตองปรับแตงคาใดๆ 
ใหยุงยากเหมือนอุปกรณควบคุมยี่หออ่ืนๆ ทําใหงายตอการนําไปใชงาน ดวยระบบควบคุมการละลายนํ้าแข็ง
อัจฉริยะท่ีแมนยํา รวมถึงการนําพลังงานท่ีเหลือในการละลายนํ้าแข็ง (Latent Energy) มาใชใหเกิดประโยชน 
สงผลใหประหยัดคาใชจายดานพลังงานไดถึง 15 - 25% 

 

2.7 อุปกรณประหยัดพลังงาน ( INVERTER ) ชวยควบคุมความเร็วรอบของเคร่ือง
คอมเพรสเซอรใหทํางานอยางตอเน่ือง ตามสภาวะโหลดการทําความเย็นท่ีเปนจริง ดวย
การควบคุมการทํางานอยางตอเนื่อง ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําความเย็น และชวย
ลดการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในพ้ืนท่ีทําความเย็น ทําใหอุณหภูมิ ณ จุดทําความเย็นมี
ความแมนยํา สงผลใหระดับอุณหภูมิท่ีตั้งไวมีความสม่ําเสมอ ทําใหสินคาท่ีจัดเก็บมี
คุณภาพดี และคงความสดไดยาวนาน สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดมากสูงสุดถึง 
40% รวมท้ังยังชวยยืดอายุการใชงานของคอมเพรสเซอรใหนานขึ้น เพราะในขณะท่ีเร่ิม
ทํางาน คอมเพรสเซอรจะไมเกิดอาการฉุดกระชากแตอยางใด 

3. ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล 

3.1 วาลวเปดปดน้ํา ใชควบคุมการไหลของนํ้าไมวาจะเปนการปด-เปด หรือปรับอัตราการไหลของนํ้า แบงเปน
ประเภทหลักๆ คือ  
 วาลวประตูนํ้า (Gate Valve) ใชสําหรับปด-เปดนํ้า มีนํ้าหนักมาก และตองใชเน้ือ

ท่ีในการติดตั้ง เหมาะสําหรับใชในหองเคร่ืองสูบนํ้า หองปมนํ้าดับเพลิง ใช
ภายนอกอาคารหรือพ้ืนท่ีท่ัวไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุมอัตราการไหลของนํ้า 

 วาลวปกผีเส้ือ (Butterfly Valve) ใชสําหรับปด-เปดนํ้า มีนํ้าหนักเบา ใชพ้ืนท่ีนอย
ในการติดตั้ง ใชติดตั้งในอาคารหรือพ้ืนท่ีท่ัวไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุมอัตรา
การไหลของนํ้า  

 บอลวาลว (Ball Valve) ใชสําหรับปด-เปดนํ้า เหมาะกับการใชกับทอขนาดเล็ก 
สามารถปด-เปดนํ้าไดทันที การร่ัวซึมมีนอยกวาการใชวาลวประตูนํ้า เน่ืองจาก
หนาสัมผัสของวาลวปดสนิทกวา 
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 โกลบวาลว (Globe Valve) ใชสําหรับควบคุมอัตราการไหลของนํ้าเปนวาลวท่ีทําให
แรงดันของนํ้าลดลงระหวางสวนหนาวาลวและสวนหลังวาลว 

 วาลวปรับปริมาณนํ้า (Balancing Valve) ใชสําหรับปรับสมดุลของนํ้าในระบบ
ปรับอากาศ  เพ่ือปรับอัตราการไหลใหได คาตามท่ีตองการ มีคุณสมบัติปรับ
ปริมาณนํ้าใหไหลเขาเคร่ืองสงลมเย็นในระบบปรับอากาศใหตรงตามสถานะท่ี
ออกแบบ 

 วาลวควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลแรงนํ้าอัตโนมัติ (PICV) ใช
สําหรับควบคุมการเปดปดนํ้าเย็น และปริมาณอัตราการไหลของนํ้าท่ีสงเขา
เคร่ืองลมเย็นในระบบปรับอากาศ เพ่ือใหเคร่ืองปรับอากาศ สงความเย็นได
ตามท่ีไดกําหนดไว 

ท้ังน้ี นอกเหนือจากการนําเขาและจัดจําหนายตราสินคาจากตางประเทศท่ีมีชื่อเสียง บริษัทฯ ยังเปนเจาของ ตรา
สินคา “Valtec” (วาลวเทค) สําหรับผลิตภัณฑวาลวและผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 

3.2 เกจวดัความดนั (Pressure Gauge) และเทอรโมมิเตอร (Thermometer)  
3.2.1) เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ใชสําหรับแสดงคาแรงดัน มีหนวยเปนแรงปอนดตอตารางน้ิว (PSI) และ

กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (kg/cm2) แบงเปนประเภทหลักๆ คือ 
 เกจวัดความดันแบบมีนํ้ามัน (Liquid Filled Gauge) เหมาะสําหรับติดตั้งในท่ีท่ีมี

การส่ันสะเทือน  ชวยลดแรงกระแทกของแรงดัน ทําใหยืดอายกุารใชงานใหนานขึ้น 
 เกจวัดความดันแบบไมมีนํ้ามัน (Non-Filled Gauge) เหมาะสําหรับติดตั้งท่ัวไป 

3.2.2) เทอรโมมิเตอร (Thermometer) ใชสําหรับวัดระดับอุณหภูมิหรือความรอน แบงเปนประเภทหลักๆ คือ 
 เทอรโมมิ เตอรแบบ แท งแกว  (Liquid-in-Glass Thermometer) ใช สําห รับวัด

อุณหภูมิท่ัวไป มีคุณสมบัติขยายตัวของของเหลวเมื่อไดรับความรอน และหดตัวเมื่อ
คลายความรอนจะมีหนวยเปนองศาฟาเรนไฮต (F) และองศาเซลเซียส (C) 

 เทอรโมมิเตอรแบบไบเมทัล (BiMetal Thermometer) มีคุณสมบัติขยายตัวของ
โลหะ 2 ชนิด เมื่อไดรับความรอนโลหะท้ัง 2 ชนิด เกิดการขยายตัวไมเทากัน  
โดยท่ัวไป วัดอุณหภูมิอยูในชวง -75 C ถึง 550 C 
(1) Flow Switch ใชสําหรับตรวจจับการไหลของนํ้า มีคุณสมบัติปองกัน   ความ

เสียหายของปมนํ้า เน่ืองจากนํ้าไมไหล โดยติดตั้งอยูในทิศทางเดียวกับการ
ไหลของนํ้าในทอ 

(2) แผนกรองอากาศ (Aluminum Filter)  แบบลางนํ้าได สามารถกรองฝุน ส่ิง
สกปรกในอากาศ ชวยใหการระบายอากาศมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น ใช
สําหรับปองกันฝุนและส่ิงสกปรกเขาไปอุดตันในเคร่ืองปรับอากาศ มีคุณสมบัติ
ลางนํ้าได สามารถกรองฝุน ส่ิงสกปรกในอากาศ ชวยใหการระบายอากาศมี
ความสะอาดมากยิ่งขึ้น 

สวนท่ี 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 19 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  

(3) ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสําหรับเชื่อมตอทอในระบบปรับ
อากาศดวยนํ้า โดยใชแทนการเชื่อมทอแบบเดิมๆ ท่ีตองใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟาและ
ลวดเชื่อมในการเชื่อมตอทอเขาดวยกัน Grooved Coupling บางรุนยัง
สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคล่ือนตัวของทอและอาคาร 
และยังเชื่อมตอทอไดเร็วกวาการเชื่อมทอแบบเดิมๆ ถึง10เทา 

(4) ทอทองแดงและขอตอทองแดง เหมาะสําหรับใชในงานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ ทุก
ชนิด ท้ังน้ีทอทองแดงท่ีบริษัทฯ จัดจําหนายมีหลายประเภทและขนาด โดยมีท้ังทอตรง  (ขนาด K, 
L ,M) ทอมวน (Pancake coil)  รวมถึงขอตอทองแดงชนิดตางๆ บริษัทเปนเจาของ ตราสินคา 
“Koppar” (คอปปา)  สําหรับผลิตภัณฑทอทองแดง   

 

(5) น้ํายาสารทําความเย็น ทําหนาท่ีเปนสารตัวกลางสําหรับถายเทความรอนออกจากหองโดยสาร โดย
ดูดซึมความรอนเขาสูตัวเองในขณะท่ี อุณหภูมิ และ ความดันต่ํา และ ถายเทความรอนออกจาก
ตัวเองในขณะท่ี อุณหภูมิและ ความดันสูง  

ท้ังน้ีบริษัทเปนเจาของ ตราสินคา “Yuki” (ยูกิ) ซึ่งเปนตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑนํ้ายาทําความเย็น คือ   

 
4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจทิัล 

4.1 เคร่ืองพิมพระบบ Ink Jet (CIJ – Continuous InkJet) ใชสําหรับพิมพวันท่ีผลิต 
วันท่ีหมดอายุ และล็อตนัมเบอร ลงบนสินคาไดเกือบทุกประเภทพ้ืนผิว เชน พลาสติก 
โลหะ แกว กระจก อลูมิเนียม ฟลม กระดาษ ไม และไมสังเคราะห รวมถึงพ้ืนผิวตางๆ 
เชน พ้ืนผิวเรียบ ขรุขระ หรือ    โคงเวา ทําใหเปนเทคโนโลยีการพิมพท่ีปรับใช
งานไดหลากหลายและไดรับความนิยมสูง เหมาะสําหรับใชงานกับสายพาน
การผลิตอัตโนมัติ  กึ่ งอัตโนมัติ  หรือติดตั้ งใชงานรวมกับเคร่ืองจักรอ่ืน 
นอกจากน้ียังมีขอเดนคือ มีระบบปองกันหัวฉีดอุดตัน ปรับใชงานไดทุกรูปแบบ มีหมึกใหเลือกหลายสี หลาก
คุณสมบัติ คาใชจายในการพิมพต่ํา ประหยัดพลังงาน และมีหมึกชนิดเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมใหเลือกใช 

COPPER TUBE and PANCAKE                    COPPER FITTING              BRAZING ROD 
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4.2 เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร (laser printer) ใช สําหรับพิมพวันท่ีผลิต วันท่ีหมดอายุ 
และล็อตนัมเบอร ฯลฯ ลงบนสินคาประเภทพลาสติก แกว กระดาษ และสติคเกอร เปน
ระบบแสงเลเซอรท่ีใชพลังงานความรอนทําปฏิกิริยากับพ้ืนผิวพิมพเปนตัวเลข/ตัวอักษร
โดยไมตองใชหมึก ทํางานอัตโนมัติบนสายพานการผลิต โดยปอนตัวเลขหรือตัวอักษรท่ี
ตองการพิมพท่ีหนาจอคอนโทรล และอัพเดทตามวัน เวลาจริง มีขอเดนคือประหยัด
คาใชจาย ความเร็วสูง ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดภาระการดูแล/
บํารุงรักษาระหวางใชงาน  

4.3 เคร่ืองพิมพระบบ Thermal Transfer ใชสําหรับพิมพวันท่ีผลิต วันท่ีหมดอายุ และล็อตนัมเบอร โลโก บารโคด 
2D Datamatrix และ QR Code ฯลฯ ลงบนฟลม พลาสติก กระดาษ ท่ีซึ่งผิว
เรียบ เคร่ืองพิมพระบบ Thermal Transfer ใชความรอนของหัวพิมพละลาย
หมึกเพ่ือพิมพตัวเลข ตัวอักษร ขนาดพ้ืนท่ีพิมพใหญสุด 128 มม. พิมพ
ขอความรายละเอียดไดอยางถูกตอง และคมชัด สามารถระบุขอความท่ี
ตองการพิมพท่ีหนาจอคอนโทรล และอัพเดทตามวัน เวลาจริง ติดตั้งใชงาน
กับเคร่ืองบรรจุสินคาชนิดซองไดทุกประเภท มีขอเดนคือ เปนเทคโนโลยี
สะอาด ไมกอใหเกิดสารระเหย คุณภาพสูง คมชัดอานงาย สวยงาม พิมพ
ขอมูลปริมาณมาก ๆ ไดเหมาะสม ประหยัดคาใชจาย ความเร็วสูง  

4.4 เคร่ืองพิมพลาเบลสติคเกอร Digital UV Inkjet สามารถพิมพลาเบลสติคเกอรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
คุณภาพสูง คมชัดสวยงาม สีสันสดใส ท่ีความเร็วสูง ลงบนวัสดุตาง ๆ เชนกระดาษ พลาสติค ฟอยล ลามิเนตลง
บนวัสดุมาตรฐานจากโรงงาน ประสิทธิภาพการยึดเกาะดี สีมีความคงทนไมซีดจางงาย และชวยลดตนทุนใหกับ
โรงงานผูผลิตลาเบลสติคเกอร  และยังสามารถเพ่ิมรูปแบบพิเศษเพ่ือดงึดดูความสนใจใหกับผลิตภัณฑไดเชนการ
พิมพลายนูนบนพ้ืนผิว การพิมพ Variable Information แบบตัวเลข ตัวอักษร กราฟค Barcode, QR Code, 2D 
Datamatrix เปนตน 
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4.5 เคร่ืองพิมพแบบ 3 มิติ (3D Printer) เปนเคร่ืองพิมพในการสรางโมเดลหรือการข้ึนรูปชิ้นงานตามแบบเฉพาะ
ของลูกคา โดยพิมพชิ้นงานดวยนํ้ายาเรซิ่นท่ีมีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง ในการสรางโมเดล มีพ้ืนผิวชิ้นงานท่ี
เนียนเรียบและคมชัดทุกจุด เหมาะกับงานพิมพเชน การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ ทันตกรรม อุปกรณชวย
ฟง จิวเวลล่ี และยานยนต เปนตน ปจจุบันบริษัทฯ จําหนายและใหบริการงานพิมพแบบ 3 มิติ สําหรับลูกคา
อุตสาหกรรมและท่ัวไปท่ีตองการสรางชิ้นงานตนแบบท่ีตองการ และยังไดเพ่ิมบริการใหมสําหรับอุตสาหกรรม
การแพทยในยุค 4.0 คือ การใหบริการปรับเปล่ียนไฟลจากเคร่ืองสแกนชนิด MRI/CT Scan เปนไฟล 3D PDF 
วัตถุประสงคเพ่ือแสดงเปนภาพคุณภาพสูง บงชี้บริเวณท่ีปกติ หรือผิดปกติไดชัดเจน และยังรวมถึงการพิมพ
โมเดลอวัยวะจากไฟล MRI/CT Scan ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห การวิจัยและพัฒนาทางการแพทยดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

4.6 เคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและอุปกรณบรรจุภัณฑอื่นๆ ไดแก เคร่ืองฉลุอักษรสําหรับงานพิมพขางบรรจุภัณฑ
ชิ้นใหญท่ีไมเหมาะกับการลําเลียงบนสายพานการผลิต เคร่ืองพิมพแบบฟอยลรอน (Hot Foil Printer) เคร่ืองพิมพ
ชนิดลูกกล้ิง  เคร่ืองติดฉลากความเร็วสูง เคร่ืองพิมพพรอมติดฉลาก (Print & Apply Labeler)  และชุดแสตมป
วันท่ี เปนตน 

4.7 อุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ ไดแก นํ้าหมึกพิมพ นํ้ายาผสมหมึก นํ้ายาลางหมึก ริบ
บอนหมึก นํ้ายาเรซิ่น ชุดกรอง และอะไหลเคร่ืองอุปกรณ  เคร่ืองพิมพแบบ Manual ชุดลูกกล้ิงและฟอยลพิมพ
วันท่ีผลิต เปนตน 

การรับประกันสนิคา 

บริษัทฯ รับประกันความเสียหายหรือชํารุดของสินคา ตามเงื่อนไขการรับประกันสินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายหรือ
ติดตั้งใหแกลูกคาเปนระยะเวลา 1 ป หรือ 6 เดือน สําหรับสินคาประเภทเคร่ือง และอะไหลตามลําดับ ซึ่งสินคาของบริษัทฯ 
ไดรับการรับประกันมาจากผูผลิตสินคาอีกทอดหน่ึงเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป และ 6 เดือนเชนกัน 

สําหรับงานโครงการ ภายหลังติดตั้งงานแลวเสร็จ  บริษัทฯ มีการรับประกันผลงานหลังติดตั้ง  โดยรับประกัน
สินคาท่ีจําหนายตามเงื่อนไขการรับประกันเปนเวลา 1 ป  ซึ่งผูผลิตสินคามีการรับประกันสินคาท่ีจําหนายใหแกบริษัทฯ 
อยางนอย 1 ป เชนเดียวกัน 

คลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา   

บริษัทฯ มีคลังสินคารวม 3 แหง โดย  
 คลังสินคาหลัก ตั้งอยูเลขท่ี 503/1 และ 509 ถนนพระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ  

พ้ืนท่ีเชารวม 2,482 ตารางเมตร ซึ่งเชาจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดพิจารณาสวนท่ี 2 (12) รายการ
ระหวางกัน) เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีเก็บผลิตภัณฑวาลว และผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและ
ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล  รวมท้ังใชเปนพ้ืนท่ีการประกอบชิ้นสวนอุปกรณตางๆ ตามคําส่ังซื้อ  
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  

 คลังสินคาแหงท่ี 2  ตั้งอยูท่ี 38/43 หมู 4 ถนนลําลูกกา ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  พ้ืนท่ี
รวม 105 ตารางเมตร  ซึ่งเชากับบุคคลภายนอกท่ีใหบริการคลังสินคาและไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ  เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ี
เก็บสารเคมอัีนตรายท่ีส่ังซือ้จากผูผลิต และรอการจัดสงใหแกลูกคา หรือนําไปใชในงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงใหแก
ลูกคา 

 คลังสินค าแห งท่ี  3 ตั้ งอยู ท่ี  6,8 หมู ท่ี  15 ถนนคู ขนานมอเตอร เวย  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 พ้ืนท่ีรวม 1,575 ตารางเมตร ซึ ่งเชากับบุคคลภายนอกที่ใหบริการคลังสินคาและไมมีความ
เกี่ยวของกับบริษัทฯ เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีเก็บผลิตภัณฑวาลว และผลิตภัณฑระบบทําความเย็น (รายละเอียดสรุปสัญญาเชา
คลังสินคา พิจารณาในสวนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หัวขอ 4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ขอยอย 4.3.2 สัญญาเชา
และใหเชาอาคารคลังสินคา) 

บริษัทฯ จัดสงสินคาจากคลังสินคาใหแกลูกคา (คาจัดสงรวมอยูในราคาสินคาแลว) โดยใชรถบรรทุกขนสงของ
บริษัทฯ และรถบรรทุกขนาดตางๆ ท่ีบริษัทฯ ไดวาจางผูประกอบการขนสงจากภายนอกท่ีไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับ
บริษัทฯ ซึ่งผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผูขาย (Approved Vendor List ,AVL) กับบริษัทฯ จํานวน 12 ราย นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ไดทําประกันภัยสินคาท่ีเก็บในคลังสินคาเพ่ือคุมครองอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางการเก็บสินคาหรือการ
ปฏิบัติงานโดยคุมครองภัยตางๆ เชน ไฟไหม ฟาผา แผนดินไหว ลมพายุ  นํ้าทวม  รวมถึงอุบัติเหตุตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
คลังสินคาท่ีสงผลใหทรัพยสินเสียหาย  ซึ่งปจจุบัน การประกันภัยครอบคลุมมูลคาทรัพยสินในสํานักงานใหญและสินคาใน
คลังสินคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25611 รวมท้ังบริษัทฯ มีการทําประกันภัยสินคาท่ีขนสงในประเทศสําหรับคําส่ังซื้อท่ีมี
มูลคาสูง  เพ่ือคุมครองความเสียหาย หรือ ความสูญเสียของสินคาจากอุบัติเหตุ การยกขนสินคาขึ้นไปยังพาหนะท่ีใชขนสง  
และคุมครองตลอดระยะเวลาท่ีสินคาน้ันอยูบนพาหนะท่ีใชขนสง โดยมีบริษัทฯ เปนผูรับผลประโยชนแตเพียงผูเดียว และ
ตั้งแตป 2555 - ปจจุบัน บริษทัฯ ยังไมมีประวัตกิารเคลมประกันภัยสินคาท่ีเกิดจากเหตุการณรายแรงยกเวนอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการเคล่ือนยายสินคาในคลังสินคา ซึ่งความเสียหายแตละคร้ังไมเกิน 10,000 บาท 

กระบวนการรับสินคาเขาเก็บในคลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา 

 กระบวนการขัน้ตอนการรับสินคาจากผูผลิตสนิคา 
1. เมื่อพนักงานคลังสินคาไดรับใบตรวจรับสินคาจากฝายจัดซื้อ จะจัดเตรียมบารโคดสินคา สถานท่ีจัดวางสินคา   
2. เมื่อมีการสงสินคามาท่ีคลังสินคา พนักงานคลังสินคาจะตรวจรับสินคาตามรายละเอียดท่ีไดรับแจงจากแผนก

จัดซื้อ ติดบารโคดท่ีสินคา จัดทําใบแจงรับสินคา  
3. พนักงานคลังสินคาซึ่งทําหนาท่ีจัดเก็บสินคา จะตรวจสอบประเภท สภาพสินคา จํานวน และบารโคดกับใบแจง

รับสินคาวาถูกตองครบถวนตรงกัน จากน้ันนําสินคาเขาเก็บในคลังสินคา จัดเรียงสินคาท่ีรับเขากอนไวดานนอก
และสินคาท่ีรับเขาทีหลังจัดเรียงไวดานใน เพ่ือความสะดวกในการเบิกจายตอไป และบันทึกสต็อค สินคา พรอม
ท้ังสงรายละเอียดใหแกฝายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก ฝายจัดซื้อ และฝายบัญชี 

4. ในกรณีท่ีตรวจรับไมตรงตามการส่ังซื้อหรือมีสินคาชํารุด เสียหาย พนักงานคลังสินคาจะแจงขอมูลมาท่ีฝาย
จัดซื้อเพ่ือใหตรวจสอบ และดําเนินการแจงผูผลิต และ/หรือ บริษัทท่ีรับประกันภัยสินคาตอไป 
 
 

1  บรษิัทกําหนดทุนประกันภัยในแตละป โดยพิจารณาจากมูลคาทรพัยสินตามงบการเงินงวดลาสุดกอนท่ีจะมีการทําประกันภัยน้ันๆ 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  

 กระบวนการและขั้นตอนการเบิกสินคาเพ่ือจัดสงใหแกลูกคา 
1. พนักงานจัดสง บันทึกรายการจัดของ (Picking List) สงมอบใหแกพนักงานคลังสินคา เพ่ือเตรียมสินคาสงมอบ

ใหแกลูกคา รวมท้ังทําหนาท่ีตรวจสอบรายชื่อลูกคา ปริมาณสินคา สถานท่ีสงมอบ เพ่ือวางแผนเสนทางการ
จัดสงสินคา ติดตอประสานงานกับฝายการเงินเพ่ือรับเอกสารท่ีใชในการจัดสงสินคา 

2. พนักงานจัดสง จัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา เพ่ือบันทึกรายการในแตละเสนทางการจัดสงใหเรียบรอย
ภายในเวลา 9.00 น. ของทุกวันทําการ  เพ่ือใหฝายขายมีขอมูลประสานงานกับลูกคาในการแจงชวงเวลา
โดยประมาณท่ีสินคาจะสงถึง 

3. ในกรณีการขนสงสินคาเรงดวน หรือการจองเวลาจัดสงสินคาลวงหนา พนักงานจัดสงจะรับใบแจงการจัดสง
สินคาจากพนักงานขาย และทําหนาท่ีประสานงานกับผูใหบริการขนสงตามรายชื่อท่ีบริษัทฯ ไดอนุมัติไว โดย
แจงผูใหบริการขนสงถึงกําหนดเวลาในการเขารับสินคา ณ คลังสินคา กําหนดเวลาในการสงมอบ และ
เสนทางในการสงมอบสินคาใหลูกคา และจัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา  

4. พนักงานจัดสง สงเอกสารที่ใชในการจัดสงสินคา รวมทั้งใบควบคุมการขนสงสินคาใหพนักงานขับรถ/
พนักงานสงของโดยพนักงานขับรถ/พนักงานสงของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ  จํานวนสินคากบัรายละเอียด
เอกสารท่ีใชในการจัดสง และเซ็นชื่อผูรับสินคาในสําเนาสวนของคลังสินคา จากน้ันนําสินคาออกจากพ้ืนท่ี
เตรียมจายขึ้นรถตามเสนทางท่ีไดวางแผนไว และจัดสงสินคาตามเสนทาง ชี้แจงและทบทวนรายการสินคาท่ีสง
มอบกับเอกสารท่ีใชในการจัดสงกับลูกคา และใหลูกคาเซ็นชื่อผูรับสินคาในเอกสารท่ีใชในการจัดสง จากน้ันนํา
เอกสารประกอบดวยเอกสาร อาทิ ตนฉบับใบวางบิล สําเนาใบกํากับภาษี กลับคืนจากลูกคาและนําสงให
พนักงานจัดสงเพ่ือทําหนาท่ีรวบรวมเอกสารใหฝายการเงินติดตามการชําระเงินตามระเบียบปฏิบัติทางการเงิน
และบัญชีตอไป 

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑที่จําหนาย  

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาท่ีจัดจําหนาย  เพ่ือใหลูกคามั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินคา วาเปนไปตามขอกําหนดท่ีลูกคาไดตกลงไวกับบริษัทฯ โดยสินคาท่ีบริษัทฯ จัดจาํหนายสวน
ใหญผานการรับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)2 และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual)3 และ/หรือ
มาตรฐาน BS (British Standard)4 และ/หรือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)5  และ/หรือมาตรฐาน EN 
(European Standard)  สําหรับสินคาวาจางผลิตภายใตแบรนดของบริษัทฯ จะผลิตภายใตมาตรฐาน BS หรือ ASTM 
International รวมท้ังระบบงานทุกระบบของบริษัทผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015  

2  Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters’ Laboratories Inc. (UL) ซ่ึงเปนองคกรอิสระท่ีไมแสวงหาผลกําไรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูดําเนินการทดสอบผลิตภัณฑ จัดทํามาตรฐานดานความปลอดภัย และใหการรับรองความปลอดภัยของสินคา  

3  Factory Mutual (FM) หนวยงานท่ีทําการทดสอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยของกลุมประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา 
4   British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแหงประเทศสหราชอาณาจักร (The British Standard Institution หรอื BSI)  
5   Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑโดยสํานักงานมาตรฐาน 
    ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศไทย  
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2.2.2 การตลาดและการแขงขนั 

2.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมอุตสาหกรรม 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ผลิตภัณฑ
ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลสําหรับอุตสาหกรรม รวมท้ังใหบริการใหคําปรึกษา 
ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับงานโครงการตางๆ โดยสินคาสวนใหญท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรมอาคาร เชน ระบบ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทําความเย็น กวารอยละ 50 ของรายไดจากการขาย จําหนายใหแก
กลุมลูกคาผูรับเหมาซึ่งสวนใหญเปนผูรับเหมากอสรางงานอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานตางๆไดแก อาคารสํานักงาน 
คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล หางสรรพสินคา โครงการรถไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม และหองเย็น เปนตน ทําใหการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ มีความสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโต
สอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP) แตจะมีความผันผวนมากกวา กลาวคือ เมื่อเศรษฐกิจเร่ิมขยายตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะขยายตัวได
มากและเร็วกวา แตเมื่อเศรษฐกิจเร่ิมชะลอตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะชะลอตัวลงเร็วกวา และสอดคลองกับ
พ้ืนท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางในแตละป  

สถานการณเศรษฐกิจ ป 2561 สาขาอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ และแนวโนมเศรษฐกิจป 2562 
 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวรอยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้นตอเน่ืองจากการขยายตัวรอยละ 3.9 และรอยละ 3.3 ใน
ป 2560 และป 2559 ตามลําดับ ในขณะท่ีอัตราเงินเฟอคาดวาจะอยูท่ีรอยละ 1.1 และบัญชี เดินสะพัดเกินดุลรอยละ 6.4 
ของ GDP เทียบกับการเกินดุลรอยละ 11.0 ของ GDP ในป 2560 โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสามขยายตัวต่ํากวาท่ี
ประมาณการไว โดยมีปจจัยหลักมาจากการขยายตัวท่ีต่ํากวาการคาดการณของการสงออกโดยเฉพาะการลดลงของมูลคา
การสงออกรอยละ 5.5 ในเดือน กันยายน 2561 ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจาก  (1) การประกาศปรับเพ่ิมภาษีนําเขาสินคาจาก
จีนของสหรัฐฯ (2) การลดลงของการสงออกรถยนตไปยังตลาดสําคัญๆ ซึ่งเกิดจากการปรับเปล่ียนรุนรถยนต รวมท้ัง 
สัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีเปนแหลงนําเขาสําคัญๆ 

 การขยายตัวต่ํากวาการคาดการณของจํานวนและรายรับจากนักทองเท่ียวตางชาติ ซึ่งเกิดจากการลดลงของ
จํานวนนักทองเท่ียวจีนและยุโรปรอยละ 8.8 และรอยละ 1.5 ซึ่งเปน ผลกระทบสืบเน่ืองมาจากเหตุการณเรือลมในเดือน
กรกฎาคม และการแขงขันฟุตบอลโลกท่ีประเทศรัสเซียในเดือนมิถุนายน 

 เศรษฐกิจโลกป 2562  
 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.8 ชะลอลงจากการขยายตัวรอยละ 4.0 ในป 2561 ตามแนวโนมการชะลอตัวของ
ประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน กลุมประเทศยูโรโซน และญ่ีปุน ซึ่งจะสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศสําคัญ
อ่ืน ๆ และประเทศกําลังพัฒนาชะลอตัวลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศท่ีพ่ึงพิงการสงออกสูง  

 แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2562 
 มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 3.5 - 4.5 คากลางการประมาณการรอยละ 4.0 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวรอยละ 
4.2 ในป 2561 อัตราเงินเฟอคาดวาจะอยูในชวงรอยละ 0.7 - 1.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 5.8 ของ GDP ป 
2562 เรามีความทาทายจากความเส่ียงดานความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมากขึ้น แตในกรณีฐานคาด
วาเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวในเกณฑตามแรงขับเคล่ือนจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงคในประเทศท้ังในดานการใชจาย
ภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐ รวมท้ังการปรับตัวดีข้ึนของภาคการทองเท่ียวและการ
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เปล่ียนแปลงในทิศทางการคาและสายพานการผลิตระหวางประเทศ ซึ่งจะชวยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกและการเพ่ิมขึ้นของมาตรการกีดกันทางการคาท่ีทําใหการสงออกและการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2562 
ชะลอตัวลงอยางชาๆ จากป 2561  

ปจจยัเสริมท่ีจะตองติดตามและประเมินสถานการณอยางใกลชิด 
การใชจายภาคครัวเรือนยังมีแนวโนมขยายตัวในเกณฑดี และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได อยาง

ตอเน่ือง โดยในป 2561 การใชจายภาคครัวเรือนขยายตวัในเกณฑสูงและเรงขึ้นตามลําดับจาก รอยละ 3.7 ในไตรมาสแรก 
เปนรอยละ 4.5 และรอยละ 5.0 ในไตรมาสท่ีสองและไตรมาสท่ีสาม ตามลําดับ สอดคลองกับการปรับตัวดีข้ึนของฐาน
รายไดในระบบเศรษฐกิจ ท้ังการปรับตัวดีขึ้นของรายไดในภาคการทองเท่ียว การสงออก และภาคอุตสาหกรรมในชวงกอน
หนา และการปรับตัวดีข้ึนของฐานรายได ภาคเกษตรและการจางงาน โดยเฉพาะผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน
รอยละ 7.1 สูงสุด ในรอบ 63 เดือน 

การขยายตัวในเกณฑดีของการลงทุนภาคเอกชนท่ีมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ และตอเน่ือง ประกอบดวย 
(1) การเพ่ิมขึ้นของอัตราการใชกําลังการผลิตในป 2561 ซึ่งในชวง 9 เดือนแรกเฉล่ียอยูท่ีรอยละ 68.5 รวมท้ังยังมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในป 2562 ตามแนวโนมการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมท่ี
มีอัตราการใชกําลังการผลิตสูงกวารอยละ 75.08 ในไตรมาสท่ีสามอัตราการใชกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีสูงกวา
รอยละ 75 ประกอบดวย การผลิตพลาสติกและยาง (รอยละ 97.4) การผลิตยานยนต (รอยละ 90.6) การผลิตผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม (รอยละ 85.9) และการแปรรูปและถนอมเน้ือสัตว (รอยละ 81.6) การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (รอยละ 
78.7) และการผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง (รอยละ 78.0) โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมท่ีสงออก (2) ความ
คืบหนาของการลงทุนภาครัฐฯ ท่ีเร่ิมมีบทบาทในการสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนมากข้ึนซึ่งจะเห็นได
จากการลงทุนของภาคเอกชนในดานการกอสรางในไตรมาสท่ีสามของป 2561 ซึ่งเร่ิมกลับมาขยายตัวอยางชัดเจนมากขึ้น 
และ (3) การยายฐานการผลิตและการลงทุนของบริษัทตางชาติท่ีมีปจจัยสนับสนุนมาจากการเพ่ิมข้ึนของมาตรการกีดกัน
ทางการคาระหวางประเทศเศรษฐกิจหลัก 

การเพ่ิมขึ้นของแรงขับเคล่ือนจากภาคการทองเท่ียว ในชวงคร่ึงหลังและท้ังป 2561 ท้ังในดานการเพ่ิมความ
เขมงวดดานมาตรฐานความปลอดภัยของนักทองเท่ียว และการดําเนินมาตรการเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเพ่ิมเติมท้ังใน
ตลาดจีนและตลาดหลักอ่ืนๆ 

การสงออกยังมีแนวโนมขยายตัวในเกณฑท่ีนาพอใจและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดอยางตอเน่ือง แมวา
จะมีแนวโนมชะลอตัวลงจากป 2561 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีน คาดวาใน
ป 2562 เศรษฐกิจโลกและปริมาณการคาโลกจะขยายตัวรอยละ 3.8 และรอยละ 3.8 ตามลําดับ ซึ่งเปนระดับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและปริมาณการคาโลกท่ียังสามารถสนับสนุนการขยายตัวของการสงออกของไทยไดอยางตอเน่ือง 

 การเปล่ียนแปลงทิศทางการคา การผลิต และการลงทุนระหวางประเทศ โดยสินคาและสาขาการผลิตซึ่งอยูใน
ขายท่ีจะไดรับประโยชนจากการเปล่ียนแปลงในทิศทางการคาและสายพานการผลิตระหวางประเทศ ท้ังในดานการสงออก
และการใชกําลังการผลิต รวมท้ังการยายฐานการผลิตเชน การแปรรูปเน้ือสัตว อาหารสัตวและวัตถุดิบ คอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ และชิ้นสวนยานยนต โดยมีประเทศเปาหมายปลายทางท่ีสําคัญๆ เชน ประเทศในกลุม ASEAN 
อินเดีย เม็กซิโก และบังกลาเทศ 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ตัดยอบทความโดยธรรมนูญ ต.) 
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ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล 

 สภาวะตลาดของธุรกิจระบบดับเพลิงและปรับอากาศ ยังคงทรงตัว โดยกลุมลูกคาหลักท่ีเปนผูรับเหมายังคงมี
โครงการในมือสวนใหญเปนคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมแนวเขตรถไฟฟา และ
กรุงเทพชั้นใน ยังไดรับความนิยม งานในสวนโครงการของภาคอุตสาหกรรมเร่ิมมีการฟนตัวบาง สวนงานภาครัฐ ยังคง
อยูในระยะดําเนินการ คาดวาจะเร่ิมทยอยสงมอบงานโครงการของภาครัฐตัง้แตป 2562 ในปริมาณท่ีมากขึ้น คาดการณ
วาแนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑลยังมีแนวโนมท่ีดี และมีทยอยเปดตัวโครงการใหม โดย
จะเนนกลุมลูกคาตลาดกลาง-บน มากขึ้น แตมีปจจัยลบบางในเร่ืองของอัตราดอกเบ้ียท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น รวมท้ังการ
จํากัดสินเชื่อตลอดจนการควบคุมอัตราเงินดาวนของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีจะกําหนดใหผูซื้อบานหลังท่ีสอง และ
บานท่ีมีมูลคามากกวา 10 ลานบาท ตองจายเงินดาวนไมนอยกวา 20% 
 สายงานขายระบบปรับอากาศและอุปกรณดับเพลิง : มียอดขายเทากับปท่ีผานมาแตมีกําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้น
จากปกอน และยังรอการสงมอบสินคาใหกับโครงการขนาดใหญหลายแหงอยางตอเน่ือง สวนผลิตภัณฑในระบบปรับ
อากาศ เชน วาลวควบคุมระบบปรับอากาศ ยังทําตลาดเพ่ิมขึ้นไดในระดับท่ีดี สวนทอทองแดงในป 2561ท่ีผานมาก็มี
ยอดขายเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับป 2560 และมีแนวโนมท่ีในป 2562 จะมียอดขายเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง และในปท่ีผานมา
ทางบริษัทฯไดมีการเร่ิมใหบริการหลังการขายเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีแนวโนมท่ีดี และคาดวาจะสามารถสรางยอดขายใหเพ่ิมขึ้น
ตอไปในอนาคต 

 สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม : ยอดขายในงานตดิตั้งของโครงการ มีงานระหวางการ
ติดตั้งจํานวนหน่ึง และบริษัทไดรับงานติดตั้งเขามาเพ่ิมเติมหลายโครงการ สวนงานขายระบบกาซดับเพลิงในปน้ีมีความ
โดดเดน จากโครงการในมือระหวางติดตั้งหลายแหง และยังมีโครงการขนาดใหญรอติดตั้งและสงมอบในปหนาอีก
จํานวนมาก ซึ่งคาดวาจะมียอดขายในระบบกาซดับเพลิงท่ีเติบโตอยางตอเน่ือง สินคาระบบ Fire Alarm และอุปกรณ
ตรวจจับควันดวยความไวสูง  มีการแขงขันคอนขางสูงในหลายโครงการ สวนงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิงมีการ
เติบโตมากในปท่ีผานมา จากโครงการท่ีบริษัทไดติดตั้ง ซึ่งมีแนวโนมท่ีงานบริการจะเพ่ิมสูงขึ้นในทุกๆ ป 

สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการปโตรเคมีคัลและโรงไฟฟา : แผนกโครงการปโตรเคมีคัลและ
โรงไฟฟา  มีงานโครงการระหวางการติดตั้งอยูจํานวนหน่ึง และอยูในระหวางการติดตามโครงการขนาดใหญท่ีจะเร่ิม
ประมลูในป 2562 ซึ่งมีโอกาสขยายตัวไดมากขึ้นในป 2562 เน่ืองจากอุตสาหกรรมปโตรเคมีจะมีการลงทุนขยายโรงงาน
และปรับปรุงอุปกรณระบบดับเพลิงเพ่ิมเติมในระยะถัดไป 

ธุรกิจระบบทําความเย็น 

 สภาวะตลาดเคร่ืองทําความเยน็ มีการขยายตัวไมมากนัก ผูเลนในอุตสาหกรรมมีการแขงขันท่ีรุนแรง เปนผลจาก
ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ กําลังซื้อลดถอยลง งานโครงการในการขยายกําลังการผลิตของผุประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ ไมไดมีแผนลงทุนมากนัก 
 อยางไรก็ตาม ยังมีอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมการเติบโตในอนาคตท่ีนาสนใจไดแก 

1. อุตสาหกรรมไกแชแข็งและแปรรูป 

 อุตสาหกรรมไกแชแข็งและแปรรูปของไทยในป 2561-2563 มีแนวโนมเติบโตตามความตองการบริโภคท่ี
เพ่ิมขึ้นตามตลาดสงออกท่ีคาดวาจะเติบโตเรงขึ้นอานิสงสจาก 1) ประเทศคูคาทยอยยกเลิกมาตรการระงับนําเขาไกแช
แข็งจากไทยอยางตอเน่ือง 2) การขยายตลาดสงออกใหมๆ เพ่ิมขึ้นในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง และ 3) พบการ
แพรระบาดของโรคไขหวัดนกในหลายประเทศจึงเปนโอกาสของไทยในการสงออกไกแชแข็งและแปรรูปเพ่ิมขึ้น 
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 2. ธุรกิจรานคาปลีก 

ธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหม: มีแนวโนมเติบโตตอเน่ืองในป 2561-2563 ผลจากกําลังซื้อท่ีจะปรับตัวดีขึ้นในวง
กวางตามการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยและการเติบโตดีของภาคทองเท่ียว รวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมือง 

ผูประกอบการมีแผนลงทุนเพิ่มสาขาตอเนื่อง: เพ่ือขยายกลุมลูกคาท้ังในกรุงเทพฯและเมืองหลักตางๆ 
รองรับโอกาสทางธุรกิจจากการเปล่ียนแปลงของสังคมเมืองท่ีขยายตัวออกสูรอบนอก นอกจากน้ี ผูประกอบการยังทยอย
เพ่ิมชองทางการคาออนไลนเพ่ือเพ่ิมสัดสวนรายไดจากกิจการพาณิชยอิเล็คทรอนิกส (e-Commerce) ท่ีมีแนวโนมเติบโต
ในอัตราเรง อยางไรก็ตาม ผลจากปจจัยขางตนอาจทําใหการแขงขันในธุรกิจน้ีรุนแรงขึ้น 

ดิสเคาทสโตร /ไฮเปอรมารเก็ต/ซูเปอรเซ็นเตอร: คาดวารายไดจะเติบโตตอเน่ืองในอัตราสูงขึ้นเล็กนอย
ท่ีรอยละ 2-4 ตอป และการแขงขันดานราคายังคงรุนแรง อีกท้ังยังตองแขงขันกับรานคาปลีกอ่ืนๆ รวมถึงผูคาปลีกตางชาติ
รายใหมท่ีมีแผนเขามาแขงขันในตลาด อยางไรก็ตาม การเปนตลาดท่ีมีผูประกอบการนอยราย และฐานลูกคาท่ีกวางขึ้น
จากการขยายธุรกิจจะชวยใหธุรกิจน้ียังสดใส 

ซูเปอรมารเก็ต: ธุรกิจโดยรวมมีแนวโนมเติบโตสูงตอเน่ือง คาดวาจะขยายตัวรอยละ 8.5-9.5 ตอป ผลจาก
กําลังซื้อในตลาดกลางถึงบนคอนขางแข็งแกรง โดยรูปแบบรานคาและจุดแข็งดานคุณภาพของสินคา รวมท้ังความ
ไดเปรียบจากขนาดและมีสาขารองรับในชุมชนใหญๆ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมไดดี คาดวา
ธุรกิจยังสามารถทํากําไรไดตอเน่ือง 

รานสะดวกซื้อ / มินิมารท: คาดยอดขายในภาพรวมจะเติบโตในระดับรอยละ 3.0-4.0 ตอป ตามการขยาย
สาขาใหมๆ ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวางขวางถึงในชุมชนยอย ท่ีพักอาศัยแนวรถไฟฟา ศูนยการคาเปดใหม ผนวกกับพฤติกรรม
ผูบริโภคตองการความสะดวกสบายในรานคาใกลบานท่ีเขาถึงงาย อยางไรก็ตาม การแขงขันมีแนวโนมรุนแรงขึ้น ท้ังจาก
การเปดสาขาของคูแขงในพ้ืนท่ีเดียวกันท่ีกระจุกตัวมากขึ้นและคูแขงทางออม อาทิซูเปอรมารเก็ตท่ีเขามาชิงฐานลูกคาใน
รูปแบบของ Mini Supermarket สงผลใหพ้ืนท่ีการทําตลาดของรานแตละสาขาแคบลง จึงอาจสงผลใหรายไดตอสาขาไม
สูงเชนในอดีต โดยรานสะดวกซื้อท่ีเปนเจาของแฟรนไชสยังสามารถทํากําไรไดตอเน่ือง ขณะท่ีรานสะดวกซื้อท่ัวไปจะมี
ความเส่ียงในการดําเนินกิจการ 
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พื้นทีท่ี่มีศักยภาพในการขยายสาขาใหมสวนใหญอยูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ทีม่า: การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของบริษทั SES และ NESDB 

ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทลั 

 สําหรับธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ ไดแกกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
เปนกลมผูใชงานโดยตรง (End user) เนื ่องจากกระบวนการพิมพบรรจุภัณฑถือเปนกระบวนการที่สําคัญหนึ่งใน
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆซึ่งตองพิมพวันท่ีผลิตหมดอายุ หรือล็อตการผลิต หรือขอความลงบนสินคา
กอนท่ีจะจัดจําหนาย ซึ่งจะรวมถึงกลุมลูกคาโรงงานท่ีเปดกิจการใหม ลูกคาท่ีมีการขยายสายการผลิตเพ่ิมเติม รวมท้ัง
ลูกคาท่ีมีการเปล่ียนแทนระบบใหมและผลิตภัณฑท่ีเส่ือมสภาพตามอายุใชงาน ปจจุบันบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑ
ระบบการพิมพดิจิทัลใหแกกลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เน่ืองจากผลิตภัณฑที่จําหนายสามารถนําไปติดตั้ง
ใชงานไดเกือบทุกอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรมเคร่ืองอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม
วัสดุกอสราง อุตสาหกรรมยาและเคร่ืองมือแพทย และอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน ดวยเหตุน้ีโดย
ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมระบบการพิมพดิจิทัลของบริษัทฯ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
และมูลคาเงินลงทุนกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสะทอนภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมตางๆ ได 

2.2.2.2 การแขงขนั 

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง และยังเปนคูแขงราย
เดิมๆ เน่ืองจากเปนผลิตภัณฑ เกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจําเปนตองใชผลิตภัณฑ ท่ีมีคุณภาพดี ผานการรับรอง
มาตรฐานสากล และมีตัวแทนจําหนายท่ีนาเชื่อถือ คูแขงสําคัญของบริษัทฯ จะเปนบริษัทท่ีเปนกลุมตัวแทนจําหนายสินคา
จากตางประเทศ  ซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เน่ืองจากตราสินคามีความนาเชื่อถือในระดับโลกมีไมมาก ประกอบกับนโยบายผูผลิต
สินคาสวนใหญมีนโยบายจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว  หรือมีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายใหมีจํานวนนอย
ราย เพ่ือปองกันการแขงขันกันเองระหวางตัวแทนจําหนาย ท้ังน้ี คูแขงขันทางตรงซึ่งดําเนินธุรกิจนําเขาจําหนายผลิตภัณฑ
ดับเพลิงในตลาดอาคารสูงและโรงงานมีจํานวน 4 - 5 ราย โดยการดําเนินธุรกิจในบางคร้ังคูแขงขันอาจเปนคูคาในการซื้อ
สินคาจาก บริษัทฯ ไดเชนกัน หากพิจารณาสวนแบงตลาดของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงรายไดของบริษัทและคูแขงขันหลักรวม 3 
ราย ครองสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 80 โดยบริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดในตลาดอาคารสูงและโรงงานประมาณรอยละ 
25 โดยหากคิดท้ังอุตสาหกรรมคาดวามีสวนแบงการตลาดในอุตสาหกรรมอุปกรณระบบดับเพลิงประมาณรอยละ 10  
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 สําหรับธุรกิจการใหบริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มี
จํานวนคูแขงขันนอยราย เน่ืองจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมออกแบบ 
คูแขงหลัก จะเปนกลุมผูจัดจําหนายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจน้ียังมีโอกาสเติบโตไดอีก เน่ืองจาก
ภาครัฐมีการออกกฎหมายเพ่ือปองกันการเกิดอัคคีภัยใหมีความเขมงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงาน
เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 ทําใหตลาดมีความตองการสินคาและบริการ
เกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น  

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ มีสภาพการแขงขันรุนแรง แต
เน่ืองจากเปนตลาดท่ีใหญและบริษัทฯยังมีตราสินคาหลากหลายท่ีไดรับการยอมรับในกลุมลูกคา จึงยังคิดวายังสามารถ
เติบไดอยางเน่ือง และบริษัทฯ มีชองทางจําหนายไปสูลูกคาไดอีกมาก โดยบริษัทฯ มีจุดเดน ท่ีมีสินคาหลากหลาย สินคามี
ชื่อเสียงในตลาด สามารถจําหนายใหลูกคาท่ัวไปและลูกคากลุมผูรับเหมาไดอยางท่ัวถึง  

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในป 2561 มีสภาพการแขงขันระดับสูง ตามสภาวะ
การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป และอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง จากการท่ีประเทศไทยยังคงมีศักยภาพสูงใน
การเปนผูผลิตอาหาร เน่ืองจากมีพ้ืนฐานดานเกษตรและประมง และมีเทคโนโลยีการผลิต ท่ีทันสมัยมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล โดยธุรกิจท่ีเกี่ยวของและมีการเติบโตไปดวย ไดแก ธุรกิจรานคาปลีก ขยายตัวไมมากนัก โดย
ผูประกอบการยังคงใหความนิยมกับโมเดลขนาดเล็กแบบรานสะดวกซื้อ ในขณะท่ีโมเดลขนาดใหญ เชน ไฮเปอรมารเก็ต
ไดรับแรงกดดันเพ่ิมขึ้นจากขอจํากัดดานพ้ืนท่ี และซุปเปอรมารเก็ตท่ีมียอดขายตอตารางเมตรลดลง อีกท้ังผูประกอบการ
ธุรกิจคาปลีกหลายรายเร่ิมพัฒนาชองทางออนไลนควบคูกับรานคา (omni-channel) รวมถึงการพัฒนาโมเดลธุรกิจ
รูปแบบใหมๆ ตลอดจนการประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยสรางความแตกตางและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
รานคาปลีกสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมในอนาคต ท้ังน้ี ในป 2561 คาดวาจะมีจํานวนรานสะดวกซื้อและซูเปอรมารเก็ต
เพ่ิมขึ้นอีกราว 10% และ 7% ตามลําดับ โดยผูแขงขันรายสําคัญเดิมในอุตสาหกรรม ไดแก เซเวนอีเลฟเวน, แฟมิล่ีมารท, 
เทสโกเอ็กซเพรส เปนตน และผูแขงขันรายใหม ไดแก ซีเจเอ็กซเพรส ท่ีมีอยูกวา 250 สาขา และคาดวาจะมี 600 สาขา
ภายในป 2563     

 นอกจากน้ียังมีโอกาสในการขยายธุรกิจ จากปจจัยสนับสนุนการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) ซึ่งจะ
กอใหเกิดการเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาค การเชื่อมโยงซัพพลายเชนระหวางกันตามมา ตัวอยางเชน รานสะดวก
ซื้อในประเทศพมาท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ในชวง 4-5 ท่ีผานมา เน่ืองจากบางแบรนดมีการขยายธุรกิจจากกลุมผูลงทุน 
ท่ีทําโมเดิรนเทรด อยางซุปเปอรมารเก็ต  และ ไฮเปอรมารเก็ต ในประเทศอยูแลว บางรายก็มีการรวมทุนกับตางชาติ เชน 
สิงคโปร ไทย และมาเลเซียดวย 

 เกิดการใชเสนทางผานใหมๆ ในการขนสงสินคา เชน การขนสงผักและผลไมจากจีนมาไทย ผานเสนทาง R3A 
จังหวัดเชียงราย ลําเลียงสูตลาดไทและตลาดไอยรา เปนตน ซึ่งจะชวยใหมีการเติบโตของธุรกิจอาหาร ธุรกิจรานอาหาร 
และธุรกิจจัดเก็บและขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิมากขึ้นไปดวย  

 ในสวนของอุตสาหกรรมประมง ยังคงประสบปญหาตอเน่ือง จากเร่ืองการทําประมงผิดกฏหมาย ขาดการ
รายงานและการควบคุม ซึ่งเปนปญหาเดิม และยังเกี่ยวพันไปถึงปญหาการขาดแคลนแรงงานสําหรับอุตสาหกรรมประมง 
อีกท้ังสภาวะคาเงินบาทท่ีแข็งตัวมากขึ้น สงผลกระทบตอกําไรของผูประกอบการสงออกอาหารทะเลหดตัวลงไป ทําใหการ
ลงทุนตางๆ เพ่ือขยายการเติบโตของธุรกิจเปนไปอยางระมัดระวังและเนนควบคุมคาใชจายเปนหลัก  

สวนท่ี 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 30 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายระบบการพิมพดิจิทัล มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง เน่ืองจากลูกคาให
ความสําคัญกับบริการหลังการขายที่ดี และความพรอมดานบุคลากรสําหรับบริการหลังการขาย สตอคสินคาประเภท
วัสดุส้ินเปลือง และอะไหล ซึ่งลูกคาความตองการใชเปนประจําตอเน่ือง สินคาท่ีจําหนายสวนใหญเปนสินคาท่ีมีชื่อเสียง 
และมีคุณภาพชั้นนํา และไดรับแตงตั้งใหเปนผูแทนจาํหนายแตเพียงผูเดียว โครงสรางรายไดแบงเปน 3 ประเภทหลัก คือ 
1) รายไดจากการจําหนายเคร่ือง 2) รายไดจากการจําหนายวัสดุส้ินเปลือง และ 3) รายไดจากคาอะไหล คาบริการ และ
สัญญาบริการ คูแขงหลักจะเปนบริษัทท่ีเปนผูแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เน่ืองจากตรา
สินคาท่ีไดรับการยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ดังน้ันกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญจึง
เลือกซื้อสินคาจากตราสินคาท่ีไดรับการยอมรับในระดับโลกเปนหลัก เมื่อเปรียบเทียบรายไดของธุรกิจระบบการพิมพ
ดิจิทัลและคูแขงขันหลักอีก 4 ราย รวมเปน 5 ราย ก็พบวามีสวนแบงการตลาดอยูในกลุมผูนํา 3 อันดับแรก โดยสวนแบง
การตลาดประมาณรอยละ 24.12 (อางอิงจากฐานขอมูลกรมพัฒนาธุรกิจการคา ยอดขายป 2560) 

2.2.2.3 ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย 

 กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ เปนลูกคาโครงการกอสรางอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
เชน หางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน คอนโดมีเนียม โครงการรถไฟฟาบีทีเอส โครงการรถไฟฟาใตดิน อาคารหนวยงาน
ราชการ อาคารโรงงาน อาคารหองเย็น และคลังสินคา เปนตน ท่ีตองมีการติดตั้งระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก งานระบบ
ดับเพลิงเพ่ือความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือโรงงานตางๆ 
งานระบบทําความเย็นในหองเย็นหรือหองระบบ โดยลูกคาของบริษัทฯ อาจเปนลูกคาทางตรงซึ่งเปนเจาของโครงการ
กอสราง หรือเปนผูรับเหมาโครงการท่ีซื้อสินคาจากบริษัทฯ ไปติดตั้งในงานโครงการน้ันๆ  ตลอดจนรานคาหรือผูจําหนาย
สินคาท่ีเกี่ยวของกับงานระบบตางๆ ท่ีซื้อสินคาจากบริษัทฯ เพ่ือจําหนายตอใหแกผูรับเหมาโครงการหรือผูใชงานโดยตรง 
ซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธท่ีดีกับกลุมลูกคาดังกลาวมาโดยตลอด และมีกลุมลูกคาท่ีส่ังซื้อสินคาของบริษัทฯ เปนประจํา 
เน่ืองจากเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินคา ท่ีสวนใหญไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับ
การบริการท่ีดีจากทีมงานขายท่ีมีความรูอยางดีเกี่ยวกับสินคาน้ันๆ อยางไรก็ตาม ใน ป 2560 และป 2561 บริษัทฯ ไมมี
ลูกคารายใดท่ีมีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวม  

2.2.2.4 กลยุทธการแขงขัน 

 บริษัทฯ มุงเนนการจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพสูง ใหบริการลูกคาดวยสินคาท่ีมีคุณภาพ พรอมใหคําแนะนําดวย
วิศวกรผูเชี่ยวชาญ ทีมงานบริการหลังการขายท่ีรวดเร็วและเปนมืออาชีพ ดวยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสรางความรู 
ความชํานาญในสินคา เพ่ือใหลูกคาไดรับการบริการอยางรวดเร็ว และสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธการแขงขัน ดังน้ี  

 จําหนายสินคาคุณภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

เนนจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ียอมรับท่ัวโลก โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกสินคาท่ีมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบ
ความเย็น รวมท้ังผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ซึ่งมีความเกี่ยวของกับความปลอดภัย กระบวนการเก็บรักษา
สินคา และความตอเน่ืองของกระบวนการผลิตในอยางมาก จึงจําเปนตองเลือกผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี ผานการ
รับรองมาตรฐานสากล เหมาะสมกับความตองการของลูกคา สินคาท่ีมีชื่อเสียงไดรับความนิยมและยอมรับอยาง
กวางขวางในตลาด เพ่ือสรางความไววางใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางตอเน่ือง   
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 การเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคา  

บริษัทฯ วางแผนจะเพ่ิมการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในสินคาของระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง 
ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมท้ังผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล โดยจะทยอย
ส่ังซื้อสินคาเพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับลูกคา โดยรองรับความตองการของลูกคาไดครบทุกกลุมมาตรฐานของสินคา 
นอกจากน้ี บริษัทฯ จะเพ่ิมจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตอการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานโครงการติดตั้งระบบ
ดับเพลิง และระบบวิศวกรรมอาคารอ่ืนๆ ซึ่งบริษัทฯ ตองการใหมีจํานวนวิศวกรเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับงาน
โครงการท่ีมีปริมาณงานมากขึ้นและมีมูลคางานท่ีสูงขึ้น 

 มีสินคาหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อคสินคาเพียงพอตอความตองการและไมทําใหลูกคาตองรอสินคานาน 

บริษัทฯ เปนหน่ึงในผูจัดจําหนายผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร โดยเปนผูนําในธุรกิจนําเขาและ
จําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบความเย็น ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล 
รวมท้ังผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ท่ีมีสินคาหลากหลาย สินคาท่ีจําหนายสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ 
ซึ่งตองใชระยะเวลาในการส่ังซื้อและรอการขนสงเขามาในประเทศ  บริษัทฯ จึงตองประมาณการยอดขาย วาง
แผนการส่ังซื้อสินคาและเก็บสต็อคสินคาใหเหมาะสม เพ่ือใหมีสินคาหมุนเวียนเพียงพอตอความตองการของ
ลูกคา และสามารถสงมอบสินคาใหลูกคาไดอยางรวดเร็วทันที ไมเกิดความลาชา ซึ่งอาจจะทําใหเสียยอดขาย
และเสียโอกาสในการขายคร้ังตอไปได ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ตองไมสต็อคสินคาไวมากเกินไป จนทําใหมี
คาใชจายในการจัดเก็บสต็อคสินคาสูง   

 จัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุนยอดขาย  

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ เชน การออกงานแสดงสินคา เพ่ือใหเปนท่ีรูจักและ
เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑใหผูออกแบบโครงการและลูกคาเพ่ือใหรูจักและ
เลือกใชผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ จําหนาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือนิตยสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัทฯ  รวมท้ังจัดกิจกรรมเชิญผูออกแบบโครงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผูผลิต  ในตางประเทศท่ีมีชื่อเสียงใน
ตลาดโลก  เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีและรับแนวความคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกอสรางในมุมมองใหม ยกระดับ
มาตรฐานการกอสรางในประเทศไทย ซึ่งเปนสวนหน่ึงในนโยบาย CSR และสรางความเชื่อมั่นในสินคาของบริษัทฯ 
ท่ีนําเขามาจําหนาย และพิจารณานําสินคาของบริษัทฯ ไปใชในโครงการตางๆ ไดอยางมั่นใจ 

 การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน 

บริษัทฯ วางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน เชน  ราชอาณาจกัรกัมพูชา และเวียดนาม เปน
ตน  เน่ืองจากเปนประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน งานกอสรางตางๆ ในปริมาณมาก 
โดยนําสินคาท่ีบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายเขาไปจําหนายในประเทศดังกลาวในลักษณะเดียวกับท่ีจําหนายอยู
ในประเทศไทย  หรือวาจางบุคลากรในพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาด จนมียอดขายเปนท่ีนาพอใจ 
จึงจะดําเนินการลงทุน และจัดหาสถานท่ี ทําการและส่ิงจําเปนอ่ืนๆ ในลําดับถัดไป ท้ังน้ี จากการท่ี บริษัทฯ เปน
หน่ึงในผูจัดจําหนายผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร สงผลใหบริษัทมีความไดเปรียบในการนําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการในกลุมประเทศเปาหมาย รวมท้ังยังสามารถบริหารจัดการคาใชจายในการขยายธุรกิจใน
กลุมประเทศเปาหมายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเชนกัน 
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2.2.2.5 นโยบายการกาํหนดราคา 

 บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายสินคาจากราคาตนทุนสินคาบวกอัตรากําไร (Cost Plus Pricing) โดยการ
กําหนดราคาขายสินคาของบริษัทฯ จะตองมีความยืดหยุนและเหมาะสมตามลักษณะของแตละสินคา ชองทางการจําหนาย 
กลุมลูกคาเปาหมาย  ปริมาณ และมูลคาการส่ังซื้อ  รวมท้ังตองคํานึงถึงราคาตลาดของสินคาน้ันๆ ซึ่งในบางคร้ังอาจให
สวนลด (discount) ตามสภาวะตลาดและการแขงขันในขณะน้ัน   เพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได  ใน
ขณะเดียวกันก็ตองรักษาอัตรากําไรขั้นตนท่ีเพียงพอรองรับตอคาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ได   

 สําหรับการกําหนดราคางานโครงการ บริษัทฯ กําหนดราคาการใหบริการจากงบประมาณของลูกคา และตนทุน
ของแตละโครงการเปนหลัก  โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุนเพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได  และใน
ขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับคุณภาพบริการ รวมท้ังสินคาและอุปกรณท่ีนํามาใชในงาน เพ่ือสรางความนาเชื่อถือ
และความไววางใจจากลูกคาอยางตอเน่ือง รวมท้ังในการเสนอราคา บริษัทฯ จะตองมีอัตรากําไรขั้นตนท่ีเพียงพอรองรับตอ
คาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ได  

2.2.2.6 การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

 บริษัทฯ จําหนายสินคาในประเทศท้ังหมด โดยทีมงานขายและการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันมีจํานวน 151 
คน แบงความรับผิดชอบดูแลการขายสินคาตามแตละประเภทของสินคา รวมท้ังงานขายโครงการ โดยทีมงานขายและ
การตลาด ทําหนาท่ีติดตอ ดูแลความตองการ และนําเสนอสินคาใหแกลูกคา รวมท้ังติดตอประสานงานกับผูผลิตหรือคูคา
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหทราบถึงปริมาณความตองการของลูกคาในปจจุบันและแนวโนมความตองการในอนาคต ตลอดจน
รายละเอียดของผลิตภัณฑ  แนวโนมของปริมาณและราคาสินคาของผูผลิตในตลาด  เพ่ือประโยชนในการวางแผน การขาย 
และการกําหนดราคาสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายสวนใหญไดรับคําส่ังซื้อลวงหนาจากลูกคา โดยมีระยะเวลาเพ่ือเตรียมการในการจัดซื้อและ
จัดสงใหแกลูกคาตามกําหนดเวลาท่ีไดตกลงกัน ซึ่งสวนใหญลูกคาจะกําหนดความตองการ มาตรฐานของสินคา แหลงท่ีมาหรือ
ผูผลิตสินคาใหแกบริษัทฯ ทราบ เพ่ือใหบริษัทฯ เสนอสินคาไดตรงกับความตองการของลูกคา รวมท้ังเสนอราคาและเงือ่นไขการ
ขายตางๆ ใหแกลูกคา  โดยสินคาท่ีจัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาท่ีมาจากผูผลิตท่ีลูกคา  ใหความไววางใจ และเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีใชในงานระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล ลูกคาจึงไววางใจในสินคา
ของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง  ท้ังน้ี  ชองทางการจําหนายสินคาของบริษัทฯ แบงออกเปน 3 ชองทางหลัก ไดดังน้ี  

1) ชองทางจําหนายผานผูรับเหมากอสรางงานหลัก หรือผูรับเหมางานระบบ บริษัทฯ จําหนายสินคาใหแก
ผูรับเหมากอสรางงานหลัก หรือผูรับเหมางานระบบของโครงการกอสรางอาคาร โครงการภาครัฐ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม และผูรับเหมางานหองเย็น เปนตน ซึ่งผูรับเหมาจะจัดหาสินคาหรือนําสินคาของบริษัทไปติดตั้งใน
โครงการตางๆ ตามรายละเอียด (Specification) ท่ีผูออกแบบโครงการไดวางไว โดยสวนใหญบริษัทจําหนาย
สินคาผานชองทางจําหนายน้ี หรือคิดเปนรอยละ 56.85  และรอยละ 55.09 ของรายไดจากการขายและ
ใหบริการรวมในป 2560 และป 2561 ตามลําดับ   

2)  ชองทางจําหนายผานรานคาหรือผูจําหนายสินคาท่ีเกี่ยวของ บริษัทฯ อาจไมสามารถเขาถึงผูรับเหมาขนาดเล็กหรือ
ลูกคาเจาของโครงการไดอยางท่ัวถึง การจําหนายผานชองทางน้ีเปนชองทางท่ีทําใหบริษัทฯ สามารถกระจายสินคา
ไดอยางกวางขวางมากข้ึน โดยสัดสวนการจําหนายผานชองทางน้ี คิดเปนรอยละ 9.86 และรอยละ 8.52 ของรายได
จากการขายและใหบริการรวม ในป 2560 และป 2561 ตามลําดับ นอกจากน้ี ในบางกรณีรานคาหรือผูจําหนาย
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สินค้าดังกล่าวก็เป็นคู่ค้าท่ีมีการจําหน่ายสินค้าบางอย่างให้แก่บริษัทฯ เพ่ือนํามาติดตัง้ในโครงการตามความ
ต้องการของลกูค้าหรือนํามาจําหน่ายตอ่ให้แก่ผู้ รับเหมาท่ีสัง่ซือ้สนิค้าจากบริษัทฯ  โดยสนิค้าดงักลา่วอาจเป็นสนิค้า
ของผู้ผลิตอ่ืนท่ีบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้จดัจําหน่าย หรือเป็นสินค้าท่ีไม่มีความต้องการของตลาดมากนกัและไม่มีเก็บ
ในสตอ็คของบริษัทฯ เป็นต้น  

3)  ช่องทางจําหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชง้านโดยตรง (End user) เป็นการจําหน่ายให้เจ้าของอาคาร โรงงานอตุสาหกรรม หรือ
ผู้ ใช้งานทัว่ไปโดยตรง โดยเป็นการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทลั รวมทัง้สินค้า และ/หรือ พร้อมการ
ให้บริการในลกัษณะของงานโครงการติดตัง้ระบบดบัเพลิงและระบบวิศวกรรมต่างๆ ท่ีบริษัทฯ มีความพร้อมใน
ด้านวิศวกรรมและทีมงาน การออกแบบ ติดตัง้ ตรวจสอบและบริการบํารุงรักษาระบบดบัเพลิง รวมทัง้มีการ
จําหน่ายให้แก่ผู้ ใช้งานรายย่อยทั่วไป แต่มีจํานวนไม่มากและปริมาณการสัง่ซือ้ต่อครัง้มีมลูค่าไม่สงูนัก โดย
สดัสว่นการจําหน่ายในช่องทางนี ้คิดเป็นร้อยละ 33.29 และร้อยละ 36.39 ของรายได้จากการขายและให้บริการ
รวมในปี 2560 และปี 2561 ตามลําดบั 

2.2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 ผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ จําหน่ายสว่นใหญ่กวา่ร้อยละ 70 สัง่ซือ้จากผู้ผลิตหลายรายในตา่งประเทศ ซึง่สว่นใหญ่เป็น
ผู้ผลิตสินค้าชัน้นําท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ระบบดบัเพลิง ระบบสขุาภิบาล ระบบปรับอากาศ  ผลิตภณัฑ์ระบบทําความเย็น 
และผลิตภณัฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทลัระดบัโลก โดยบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการจําหน่ายสินค้าท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน
ตรงกบัความต้องการของลกูค้า โดยมีขัน้ตอนการแสวงหาและคดัเลือกสินค้าเพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคณุภาพ มาตรฐาน ผ่าน
การรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบนัตา่งๆ ท่ีน่าเช่ือถือ 

ในการสัง่ซือ้สนิค้าเพ่ือมาจําหน่ายให้แก่ลกูค้านัน้ บริษัทฯ มีการวางแผนการสัง่ซือ้ลว่งหน้าในปริมาณท่ีเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากแนวโน้มของตลาด ความต้องการของลกูค้าในแต่ละช่วงเวลา รวมทัง้ปริมาณสินค้าคงคลงั เพ่ือจะได้
จดัเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจําหน่าย  ลดความสญูเสียจากการเสียโอกาสเน่ืองจากขาดแคลนสินค้าคงคลงั หรือไม่
สามารถจดัหาสินค้าได้ทนัและเพียงพอกบัความต้องการของลกูค้า ในขณะเดียวกนัก็ต้องควบคมุปริมาณสินค้าคงคลงั
ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และไมใ่ห้มีสนิค้าค้างในคลงันานเกินไปจนเป็นภาระแก่บริษัทฯ  

สินค้าท่ีบริษัทฯ จําหน่ายมีหลากหลายมากกว่า 13,000 รายการ  ภายใต้ตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียงมากกว่า 60 ตรา
สินค้า ซึ่งในจํานวนนี ้เป็นตราสินค้าท่ีในปัจจุบนับริษัทฯ ได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่าย 45 ตราสินค้า โดยเป็น
ตวัแทนจําหน่ายสินค้ารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยให้กบัผู้ผลิตจํานวน 5 ตราสนิค้า ประกอบด้วย ผู้ผลิต
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินค้า ได้แก่ Potter Electric และ Weiss ผู้ผลิตในประเทศเยอรมนั 3 ตราสนิค้า ได้แก่ 
KUBA DOD, ESK SCHULTZE และ DOD defrost on demand และผู้ผลิตในประเทศอ่ืนๆ ได้แก่ DOMINO (องักฤษ) 
KORTHOFAH (ฮอลแลนด์) EDM (ญ่ีปุ่ น) ทัง้นี ้บริษัทฯเป็นผู้ นําเข้าและจําหน่ายสนิค้าในแตล่ะกลุม่สนิค้า ดงันี ้

กลุ่มสนิค้า           ผู้ผลติสนิค้า ประเทศเจ้าของตราสนิค้า 

   วาล์วและอปุกรณ์ระบบดบัเพลิง ได้แก่ อปุกรณ์
ระบบท่อ ข้อต่อ (Groove Coupling)วาล์วดบัเพลิง 
หวัฉีดนํา้อตัโนมตัิ (Automatic Sprinkler) ชดุสาย
ฉีดดบัเพลิง สายดบัเพลิง เคร่ืองดบัเพลิงแบบแขวน 
(Fire Hose Rack) เคร่ืองดบัเพลิงแบบหิว้ นํา้ยา 

  POTTER ELECTRIC  สหรัฐอเมริกา 
  VICTAULIC  สหรัฐอเมริกา 
  MOYNE ROBERTS  ไอร์แลนด์ 
  BADGER  สหรัฐอเมริกา 
  GIACOMINI  อิตาลี 
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กลุ่มสนิค้า           ผู้ผลติสนิค้า ประเทศเจ้าของตราสนิค้า 
โฟมดบัเพลิง อปุกรณ์โฟมดบัเพลิง ระบบดบัเพลิง
อตัโนมตัิ ระบบตรวจจบัควนั ระบบดบัเพลิงด้วย
ก๊าซ ระบบกล้องตรวจจบัควนัและเปลวไฟ เป็นต้น  

  HYGOOD  สหราชอาณาจกัร 
  5-ELEM  ประเทศจีน 
  NIBCO  สหรัฐอเมริกา 
  CHEMGUARD  สหรัฐอเมริกา 
  WAGNER  ประเทศเยอรมนั 
  SIEMENS  ประเทศเยอรมนั 

   SRI  มาเลเซีย 
   GKB  ไต้หวนั 

  RELIABLE  สหรัฐอเมริกา 

   วาล์วและอุปกรณ์ระบบสขุาภิบาลและปรับอากาศ 
ได้แก่ วาล์วประตนํูา้ (Gate Valve), วาล์วปีกผีเสือ้ 
(Butterfly Valve), วาล์วกนันํา้ย้อนกลบั (Check 
Valve),วาล์วระบายอากาศออกจากระบบนํา้ (Air 
Vent) เป็นต้น ตวักรองฝุ่ นผงในระบบนํา้ (Strainer) 
อปุกรณ์ระบบท่อ ข้อต่อ อปุกรณ์ใช้วดัความดนัและ
อณุหภมิู เป็นต้น  

 WEISS  สหรัฐอเมริกา 
 VICTAULIC  สหรัฐอเมริกา 
 HONEYWELL  สหรัฐอเมริกา 

   วาล์วปรับปริมาณนํา้ (Balancing Valve), วาล์ว
ควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลของนํา้
อตัโนมติั (PICV) 

 OVENTROP  ประเทศเยอรมนั 

   แผ่นกรองอากาศอลูมิเนียม(Aluminum Filter) 
สําหรับกรองสิง่สกปรกและฝุ่ นละอองในอากาศ  

  RESEARCH 
PRODUCTS 

 เบลเย่ียม 

  อุปกรณ์ระบบทําความเย็น ได้แก่ ท่อทองแดง และ
ข้อต่อทองแดง นํา้ยาทําความเย็น คอมเพรสเซอร์ 
คอยล์เยน็ อปุกรณ์ควบคมุการละลายนํา้แข็งอตัโนมติั 
อปุกรณ์ประหยดัพลงังาน อปุกรณ์ควบคมุความดนั 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

 KUBA  ประเทศเยอรมนั 
 DOD  ประเทศเยอรมนั 
 ESK SCHULTZE  ประเทศเยอรมนั 
 BITZER  ประเทศเยอรมนั 
 ABB  ฟินแลนด์ 
 LODAM  เดนมาร์ก 
 O&F  ประเทศจีน 
 ZEILABEGG  ประเทศเยอรมนั 
 EBM PAPST  ประเทศเยอรมนั 
 BVA  ประเทศจีน 
 9 LIFE  ไต้หวนั 
 NARA  เกาหลีใต้ 
3Q  ประเทศไทย 
TECO  ไต้หวนั 
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กลุ่มสนิค้า           ผู้ผลติสนิค้า ประเทศเจ้าของตราสนิค้า 

   อุปกรณ์การพิมพ์ดิจิทัลสําหรับระบบบรรจุภัณฑ์ 
ได้แก่ เคร่ืองพิมพ์วนัหมดอายุเคร่ืองพิมพ์ข้อความ
บนบรรจุภัณฑ์ เคร่ืองป้อนชิน้งาน สําหรับการพิมพ์ 
3 มิติ และสําหรับการพิมพ์ลาเบลสติคเกอร์สีพร้อม
ด้วยอปุกรณ์การพิมพ์ และวสัดสุิน้เปลืองประเภท
ตา่งๆ เป็นต้น 

 Domino  องักฤษ 
 Korthofah  ฮอลแลนด์ 
 EDM   ญ่ีปุ่ น 
 MSSC  สหรัฐอเมริกา 
 United RIBtype  สหรัฐอเมริกา 
 EnvisionTEC  ประเทศเยอรมนั 
 Materialise  เบลเย่ียม  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้พัฒนาตราสินค้าเป็นของตัวเอง จํานวน 7 ตราสินค้า โดยเป็นเจ้าของแบรนด์หรือ
เคร่ืองหมายการค้า ได้แก่ 

 เคร่ืองหมายการค้า  “HARN” สําหรับ จดัการขาย ออกแบบ ติดตัง้ และให้บริการ อปุกรณ์ระบบดบัเพลงิ ระบบ
ปรับอากาศ และสขุาภิบาล, จดัการขาย ประกอบ อปุกรณ์ระบบทําความเย็นอตุสาหกรรม, จดัการขาย ติดตัง้ 
และให้บริการ เคร่ือง อปุกรณ์ อะไหล่ วสัดสุิน้เปลือง สําหรับระบบการพิมพ์ดิจิทลับนบรรจภุณัฑ์ หีบห่อ สลาก 
รวมถงึการสร้างแบบชิน้งานจากไฟล์ดิจิทลั 

 เคร่ืองหมายการค้า “VALTEC” สําหรับผลิตภณัฑ์วาล์วและผลิตภณัฑ์ระบบสขุาภิบาลและปรับอากาศ โดยการ
ว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard (ปัจจุบนัได้รับการรับรองมาตรฐาน UL 
เรียบร้อยแล้ว) 

 เคร่ืองหมายการค้า “SPARK” สําหรับผลิตภณัฑ์สายฉีดนํา้ดบัเพลิง โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย 
และผลติตามมาตรฐาน BS Standard 

 เคร่ืองหมายการค้า “GUARDIAN” สําหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองดบัเพลิงบรรจชุนิดผงเคมีแห้ง โดยการว่าจ้างผู้ผลิต
ในประเทศไทย สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TIS) จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

 เคร่ืองหมายการค้า “Blue Ice” สําหรับผลิตภณัฑ์อปุกรณ์ทําความเย็นโดยการว่าจ้างผู้ผลติในประเทศจีน  และ
ผลติตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM) 

 เคร่ืองหมายการค้า “Koppar” สําหรับผลิตภณัฑ์ท่อทองแดง โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศจีน และผลิตตาม
มาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM) 

 เคร่ืองหมายการค้า “YUKI” สําหรับผลิตภณัฑ์นํายาแอร์ โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศจีน สินค้าได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (TIS) จากสํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

 บริษัทฯ คดัเลือกผู้ผลิตเพ่ือว่าจ้างผลิตสินค้าสําหรับตราสินค้าของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถของ
ผู้ผลติและความสามารถของโรงงาน ซึง่ในแต่ละตราสินค้า บริษัทฯ ใช้ผู้ผลิตรายเดียวท่ีติดตอ่ค้าขายมาเป็นเวลานาน โดย
เป็นการว่าจ้างผลิตเป็นคราวๆ ไป  ไม่มีการทําสญัญาว่าจ้างผลิตระยะยาว ซึ่งท่ีผ่านมาการจําหน่ายสินค้าในตราสินค้าของ
บริษัทฯ เป็นสดัส่วนท่ีน้อยเม่ือเทียบกบัสินค้าท่ีนําเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือมีสดัส่วนยอดขายในปี 2560 และปี 
2561 ร้อยละ 5.90 และ 5.40 ของยอดขายรวม 
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 ท้ังน้ี ในป 2560 และป 2561 บริษัทฯ ไมมียอดส่ังซื้อสินคาจากผูผลิตรายใดรายหน่ึง เกินกวา รอยละ 30 ของ
มูลคาการส่ังซื้อรวม  

2.2.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

- ไมมี - 

2.2.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2561  บริษัทฯ มีงานท่ียังไมไดสงมอบ รวมมูลคาประมาณ 491.36 ลานบาท ซึ่งเปนงาน
ติดตั้งระบบดับเพลิงดวยกาซ ระบบดับเพลิงโรงไฟฟา งานติดตั้งระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler) ระบบโฟมดบัเพลิง 
และระบบปโตรเคมี มูลคาประมาณ 147.50 ลานบาท  และมูลคาของสินคาในสวนของการจําหนายผลิตภัณฑระบบ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ มูลคาประมาณ 158 ลานบาท,  ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น มูลคาประมาณ 121.60 ลานบาท 
และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล มูลคาประมาณ 64.26 ลานบาท ท่ีไดรับใบส่ังซื้อและรอสงมอบในชวงป 2562 
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3. ปจจัยความเส่ียง 

 บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ดวยความตระหนักถึงภาวะความ
เสี่ยงที่ซับซอนและรุนแรงขึ้นของการดําเนินธุรกิจ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของ
บริษัทฯ การท่ีบริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตไดอยางมั่นคงในระยะยาวน้ัน จําเปนตองสรางพ้ืนฐานการบริหาร
ความเส่ียงท่ีดี เพียงพอท่ีจะปองกันและลดผลกระทบของความเส่ียง อันเกิดขึ้นไดจากปจจัยผันแปรตางๆ บริษัทฯ จึง
จัดทําแบบประเมินและควบคุมความเส่ียงดวยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดยมีการประเมิน 
ระบุปจจัยความเส่ียง และวิเคราะหความเส่ียงท่ีสําคัญ รวมถึงกําหนดมาตรการรองรับและปองกันความเส่ียง โดยมี
ผูรับผิดชอบตามสายงานที่สังกัด  อีกท้ังใชดัชนีชี้วัดความเส่ียง เพ่ือติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง เพื่อให
การดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จตามทิศทางที่กําหนดไว  โดยมีความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจและความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ดังน้ี  

3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่น  

สินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายใหลูกคาสวนใหญเปนสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศ ยอดส่ังซื้อสินคาจากตางประเทศ 
ในป 2560 และ ป 2561 คิดเปนรอยละ 80.24 และรอยละ 89.15 ของยอดการส่ังซื้อรวม ตามลําดับ การเสนอราคาและ
การชําระเงินคาซื้อสินคาสวนใหญใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ปอนดสเตอรลิง และยูโร รวมกันคิดเปนรอยละ 95.16 
และรอยละ 98.98 ของยอดคาซื้อสินคาตางประเทศตามลําดับ ในขณะท่ีการจําหนายสินคาท้ังหมดจําหนาย
ภายในประเทศเปนสกุลเงินบาท ซึ่งในบางคร้ังบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาสินคาใหสอดคลองกับตนทุนสินคาท่ีเพ่ิมขึ้นได
ทันที ดังน้ัน บริษัทฯ จึงอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและ
กําไรขั้นตนของบริษัทฯ ได 

  กําหนดใหบริษัทฯ จะตองดําเนินการเปดวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงินเพ่ือ
ปองกันความเส่ียงดังกลาว ซึ่งเปนวงเงินท่ีสามารถครอบคลุมยอดส่ังซื้อสินคาจากตางประเทศเกือบท้ังหมดโดย
บริษัทจะพิจารณาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาตามยอดในใบแจงหน้ีการซื้อสินคาในแตละรอบการส่ังซื้อ 

 ติดตามแนวโนมการเปล่ียนแปลงของคาเงินอยางตอเน่ืองเพ่ือสามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียนไดอยางใกลชิด 

 ในป 2560 และ ป 2561 บริษัทฯ ซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวน 502.00 ลานบาท และ 637.24 ลาน
บาทตามลําดับ คิดเปนรอยละ 75.80 และรอยละ 85.64 ของยอดการส่ังซื้อสินคาจากตางประเทศ ดวยการติดตามความ
เคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอยางสม่ําเสมอทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความเส่ียงดังกลาวนอยมาก ดังจะเห็น
ไดจากผลการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยในป 2560 และป 2561 มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเทากับ 
5.05 ลานบาท และ 2.40 ลานบาท ตามลําดับ   บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเส่ียงน้ีอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

นอกจากน้ี หากอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงจนมีผลทําใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นมาก บริษัทฯ จะ
ทําการปรับราคาสินคาไปตามสภาพตลาดโดยแจงใหลูกคาทราบลวงหนา และบริษัทฯ มีสต็อคสินคาจํานวนหน่ึง ซึ่ง
สามารถรองรับงานจําหนายสินคาลวงหนา ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนไมสงผลกระทบตอรายไดและตนทุน
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ   
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3.1.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเปนตวัแทนจําหนายสนิคา  

บริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบทํา
ความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล ท่ีมีสินคาหลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาท่ีมีชื่อเสียง
ระดับโลก ซึ่งตราสินคาท่ีมียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเปนประมาณรอยละ 28.00 และรอยละ 20.00 ของยอดขาย
รวมในป 2560 และป 2561 ตามลําดับ ดังน้ัน หากบริษัทฯ สูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในตราสินคาท่ี
สําคัญไป อาจกอใหเกิดผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได 

การไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเปนตัวแทน
จําหนายสินคาใหกับคูคามีท้ังลักษณะท่ีกําหนดอายุของการเปนตัวแทนและไมมีกําหนดอายุของการเปนตัวแทน โดยสวน
ใหญบริษัทฯ ไมไดทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการกับบริษัทเจาของตราสินคา ดังน้ัน บริษัทฯ อาจมีความ
เส่ียงจากการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในกรณีดังกลาว โดยหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหแก
เจาของตราสินคา หรือหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาไมวาดวยกรณีใดๆ เชน บริษัทคูคามีการควบรวมกิจการกับบริษัทอ่ืน 
หรือมีการเลิกกิจการคูคา เปนตน อาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได ซึ่งตั้งแตป 2554 เปนตนมา บริษัทฯ ไมมกีาร
สูญเสียตราสินคาท่ีไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย อยางไรก็ตาม  จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจ การรักษา
ความสัมพันธท่ีดีกับบริษัทเจาของตราสินคาท่ีมี มายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินคาท่ีจัดจําหนายมากกวา 60 ตราสินคา 
ท้ังยังใหบริการและสรางความสัมพันธท่ีดีตอลูกคาจนเปนท่ียอมรับ อีกท้ังมีฐานลูกคาท่ีกวางขวางมากกวา 2,500 ราย 
บริษัทฯ จึงมั่นใจวา หากบริษัทฯ สูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในตราสินคาใดสินคาหน่ึงไป บริษัทฯ ก็มี
ความสามารถในการหาผลิตภัณฑตราสินคาอ่ืน เขามาทดแทนเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดได  เน่ืองจากบริษัทฯ 
มีเปาหมายในการคัดสรรสินคาคุณภาพดีและเปนสินคาท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา ในป 2561 บริษัทไดรับการ
แตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเพ่ิมอีก 1 ตราสินคา อีกท้ังบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาตราสินคาภายใตเคร่ืองหมาย
การคาของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑเองเพ่ือลดความเส่ียงดังกลาวดวย 

นอกจากน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาตามท่ีตกลง และไดรับความ
ไววางใจจากบริษัทเจาของตราสินคาใหเปนตัวแทนจําหนายสินคามาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการท่ีบริษัทฯ มียอดขาย
ท่ีเติบโตข้ึนเปนลําดับ ประกอบกับการท่ีบริษัทฯ มีชองทางการจําหนายท่ีมีประสิทธิภาพ มีทีมงานขายท่ีเขมแข็ง สินคาท่ี
บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสามารถสรางยอดขายใหเติบโตอยางตอเน่ือง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นวาบริษทัเจาของตราสินคาจะ
ยังคงมอบหมายใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาตางๆ อยางตอเน่ืองตอไปในอนาคต จึงจัดเปนความเส่ียงในระดับ 
บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเส่ียงน้ีอยูในระดับท่ีนาพอใจ  

3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษทัเจาของตราสินคาอาจเขามาทําตลาดเอง 

กรณีท่ีเจาของตราสินคาจากตางประเทศมีความประสงคจะเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไมผาน บริษัทฯ 
ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีความเส่ียงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาน้ันๆ ได และอาจตองมีการแขงขันกับ
บริษัทเจาของตราสินคาดังกลาว  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นวา ความเส่ียงดังกลาวมีโอกาสเกิดข้ึนนอย เน่ืองจากความไมคุมคาในการลงทุน
เขามาจําหนายสินคาเอง อีกท้ังการจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ 
ระบบสุขาภิบาล ระบบความเย็น รวมท้ังระบบการพิมพดิจิทัลตองมีความหลากหลาย และตองสามารถตอบสนองความ
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พึงพอใจของลูกคาไดอยางครบวงจร ลูกคาจะคํานึงถึง ความสะดวกในการส่ังซื้อสินคาจาก ผูจําหนายท่ีมีสินคาใหครบ
ตามท่ีตองการ  ซึ่งจากท่ีผานมาเคยมีผูผลิตสินคาจากตางประเทศบางรายใหบริษัทในเครือเขามาดําเนินธุรกิจโดยตรงแทน แต
ก็ไมประสบความสําเร็จและเลือกกลับไปจําหนายผานตัวแทนเหมือนเดิม บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเส่ียงน้ีอยูใน
ระดับท่ีนาพอใจ 

3.1.4  ความเสี่ยงจากอตัรากําลังคนและความสามารถของบคุลากรไมเพียงพอตอความตองการทางธุรกิจ 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเพียงพอของอัตรากําลังคนซึ่งสอดคลองกับการขยายงานตามกลยุทธ บริษัทฯ มี
มาตรการจัดการความเส่ียงดังกลาว ดังน้ี 

 มีการทบทวนโครงสรางองคกรและวิเคราะหแผนความตองการอัตรากําลังคน 

 ดําเนินการตามกระบวนการ สรรหา โดยคัดเลือกและเพ่ิมชองทางการสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร 
เพ่ือพิจารณาผูสืบทอดตําแหนงงาน  รวมถึงกระตุนใหพนักงานท่ีมีความสามารถเล็งเห็นเปาหมายและการ
เติบโตในอนาคตท่ีชัดเจน และเรงพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 รักษาบุคลากร ผานกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงานกับบริษัทฯ เชน การเตรียมความพรอม
และสรางความมั่นใจของพนักงานใหม กิจกรรมทองเท่ียวประจําป งานปใหม Family Day และกีฬาสี รวมถึงมี
การสํารวจความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอการทํางาน เปนประจําทุกป เพ่ือนําผล
สํารวจและขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดลอมการทํางานใหดียิ่งขึ้น 

 โดยป 2561 ผลประเมินท่ีได เทากับรอยละ 68 เทียบกับป 2560 เทากับรอยละ 81 ลดลงจากป 2560 รอยละ 13  
บริษัทฯ ไดทําการวิเคราะหสาเหตุของคะแนนท่ีลดลงในอันดับตนๆ ไดแก ปญหาการส่ือสารภายใน ภาวะผูนํา สภาพแวดลอม
ในการทํางาน รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวก ซึ่งบริษัทฯ ไดมอบหมายใหฝายท่ีเกี่ยวของนําไปทําแผนการแกไขในป 2562  
 ในป 2561 บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงานลดลงจากรอยละ 12.40 ในป 2560 เหลือรอยละ 9.7 และมี
อัตราการสรรหาพนักงานเขาบรรจุในตําแหนงท่ีวาง คิดเปนรอยละ 14.80  ซึ่งต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด  สืบเน่ืองจาก
ตําแหนงท่ีสรรหาน้ันเปนตําแหนงงานขาย ประกอบกับสายงานท่ีรับสมัครน้ัน เปนสินคาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทําใหหา
ผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีตองการคอนขางยาก อยางไรก็ดี บริษัทฯ ทําการทบทวนคุณสมบัติ และโครงสราง
คาตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนในตลาดแรงงาน ของบริษัทฯ ในระดับเดียวกัน 

 บริษัทฯ ประเมินวาผลการควบคุมความเส่ียงอยูในระดับควบคุมไดในระดับหน่ึง แตยังไมเปนท่ีพอใจ  อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเรงดําเนินการตามแผน HR master plan ในป 2562 

3.1.5 ความเสี่ยงจากการดอยคาของคาความนิยม  

บริษัทฯ ตองบันทึกคาความนิยมจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ
บริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ซึ่งมีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ (Net Assets) บริษัท ชิลแมทช 
จํากัดและบริษัทยอย ณ วันที่ออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยฝายบริหารของบริษัทฯ
จะทําการทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป และตั้งคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ดังนั้นบริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงหาก
ผูสอบบัญชีไดพิจารณาแลววาคาความนิยมน้ีควรจะตองมีการดอยคา ซึ่งการดอยคาดังกลาวจะมีผลกระทบตองบกําไร
ขาดทุนของบริษัทฯ ในดานของกําไรสุทธิ สวนของเจาของ และอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของเจาของ 
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ฝายบริหารไดทดสอบการดอยคาของคาความนิยม ซึ่งประกอบไปดวย หนวยธุรกิจของผลิตภัณฑระบบทําความเย็น 
และผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล โดยจัดทําประมาณการกระแสเงินสดอิสระท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคต บางคร้ังเรียกวา 
”มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน หรือ Realizable Value” ของท้ัง 2 หนวยธุรกิจ อันประกอบไปดวย ประมาณการยอดขาย, 
ตนทุนขาย, คาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย), ภาษีเงินได, งบประมาณการลงทุน, 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน อันไดแก ลูกหน้ีการคา สินคาคงเหลือ และเจาหน้ีการคา เมื่อไดกระแสเงิน
สดอิสระในแตละปก็คํานวณเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตราคิดลดท่ีอางอิงกับอัตรากอนภาษีท่ีสะทอนถึงความเส่ียงท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ ในภาพรวม ตามหลักเกณฑมูลคาจากการใช (Value in Use) 

 ฝายบริหารคํานวณกระแสเงินสดอิสระโดยอางอิงกับประมาณการทางธุรกิจท่ีสมเหตุสมผล มีความเปนไปได และ
เหมาะกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งมูลคาดังกลาวมากกวามูลคาตามบัญชีของคาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคาอัน
ไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดจากบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยภายใต
กระบวนการโอนกิจการท้ังหมด จึงถือไดวาความความนิยมและคาสัมพันธของลูกคา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไมดอยคา 
ท้ังน้ีเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผานการสอบทานจากผูสอบบัญชรัีบอนุญาตแลว 

3.1.6 ความเสี่ยงจากการดอยคาของคาความนิยม  

 บริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบทํา
ความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล  ซึ่งนําเขาจากตางประเทศ รวมถึงจัดจําหนายใหแกบริษัทเอกชน หนวยงานราชการ 
ซึ่งอาจเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการในกรณีบริษัทฯ ปฏิบัติไมถูกตองตามขั้นตอน อาทิ การนําเขาสินคา การเดิน
พิธีการศุลกากร การเสนองานประมูล รวมถึงการเสนองานโครงการท่ีมีมูลคาสูง รวมถึงกระบวนการภายในซึ่งอาจเกิดจาก
การละเลยไมปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน  อาทิ การจัดซื้อจัดจาง การควบคุมสินคาหรือทรัพยสิน 
การเบิกจายคาใชจายตางๆ  โดยรูปแบบการทุจริตคอรรัปชั่นอาจเกิดจาก การจายเงินคาอํานวยความสะดวก การจายเงิน
หรือถูกเรียกรับเงินจากเจาหนาท่ีรัฐ การเบิกจายคาใชจายท่ีไมเหมาะสม หรือ การบันทึกบัญชีไมถูกตอง 

 บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือประเมิน วิเคราะห และกําหนดมาตรการในการบริหาร
ความเส่ียงของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังในระดับองคกร และระดับปฏิบัติการ จัดใหมี
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 

 บริษัทฯ เขารวมเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC) เมื่อวันท่ี 
5 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือแสดงถึงความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงไดจัดทํา
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและแนวทางปฏิบัติ ส่ือสารแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน
ทุกระดับ รวมถึงผูมีสวนไดเสีย ท่ีเกี่ยวของ รับทราบในชองทางท่ีกําหนด และใหรายงานผลแกคณะกรรมการ
บริษัทเปนรายไตรมาส 

 จัดใหมีชองทางการรองเรียน และการแจงเบาะแส 

บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเส่ียงน้ีอยูในระดับท่ีนาพอใจ 
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4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

4.1 สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ  

ตาราง 4.1    รายละเอียดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุของบริษัทฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคญั  สรุปไดดังน้ี  

ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน 
มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท) ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน 172.65 เปนเจาของ ไมม ี
2. อาคารและส่ิงปลูกสราง 55.58 เปนเจาของ ไมม ี
3. สวนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสราง 2.65 เปนเจาของ ไมม ี
4. เคร่ืองมือและอุปกรณ 0.94 เปนเจาของ ไมม ี

รวม 231.82   

ตาราง 4.2    รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ  สรุปไดดังน้ี  

ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน 
มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ

วันที่ 31 ธันวาคม  2561  (ลานบาท) ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

1. เคร่ืองมือและอุปกรณ 1.20 เปนเจาของ ไมม ี
2. เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 7.94 เปนเจาของ ไมม ี
3. ยานพาหนะ 11.98 เปนเจาของ ไมม ี
4. สินทรัพยเพ่ือเชาและสาธิต 11.56 เปนเจาของ ไมม ี

รวม 32.68   
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4.2 สินทรัพยไมมีตัวตน 

รายละเอียดสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดดังน้ี 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน 23.98 ลานบาท โดยมีการตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพยจํานวน 5-10 ป 
 คาความนิยม มูลคารวม 334.67 ลานบาท 
 ความสัมพันธกับลูกคาสุทธิ มูลคารวม 73.18 ลานบาท โดยมีการตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพยจํานวน 7 ป 

4.3 สัญญาที่สําคัญของบริษัทฯ 

4.3.1 สัญญาเชาพืน้ทีท่ีต่ั้งสํานักงานใหญ 

บริษัทฯ ทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลท่ีเกีย่วของกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังน้ี 

ตาราง 4.3   สัญญาเชาพื้นทีท่ีต่ั้งสํานักงานใหญของบริษัทฯ 

ลําดับ คูสัญญา 
สถานที่เชา ระยะเวลาการเชา 1/ พื้นที ่(ตร.ม.) 

เลขท่ี ชั้น ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด อายุสัญญาเชา วันเร่ิมสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา 
1. ผูใหเชา  : บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จาํกัด  

ผูเชา  : บริษัทฯ 
19/7-8 1- 4 9อารซเีอ บล็อคเอ9 ถนนพระราม 9 ซอย 8 

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

2. ผูใหเชา  : บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จาํกัด  
ผูเชา  : บริษัทฯ 

19/17-22 1 - 4 9อารซเีอ บล็อคเอ9 ถนนพระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

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

3. ผูใหเชา  : นายเจน ชาญณรงค 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

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

3 ป 1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2562 195 
   

หมายเหตุ :  1/ เมื่อสัญญาส้ินสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 1 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซ่ึงผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 
เดือนกอนท่ีสัญญาเชาจะครบกําหนด ซ่ึงอัตราคาเชาของสัญญาเชาท่ีมีการตออายุ อาจปรับขึ้นหรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน แตไมเกินรอยละ 5 ของคาเชาเดิม  
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4.3.2 สัญญาเชาและใหเชาอาคารคลังสินคา 

ตาราง 4.4  รายละเอียดสัญญาเชาและใหเชาอาคารคลงัสินคา 

ลําดับ คูสัญญา สถานที่เชา 
ระยะเวลาการเชา 

พื้นที ่(ตร.ม.) 
อายุสัญญาเชา วันเร่ิมสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา 

1. ผูใหเชา : นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

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

1.6 ป 1/ 1 ม.ค. 2560 31 ก.ค. 2561 1,760 

2. ผูใหเชา : นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 
ผูเชา : บริษัทฯ 

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

1.6 ป 1/  1 ม.ค. 2560 31 ก.ค. 2561 722 

3. ผูใหเชา : บริษัท พระบริบาล จํากัด 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

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

1.4 ป 1/ 1 ส.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 1,760 

4. ผูใหเชา : บริษัท พระบริบาล จํากัด 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

อาคารคลังสินคาและชัน้เก็บสินคา  
เลขท่ี 509 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

1.4 ป 1/  1 ส.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 722 

5. ผูใหเชา : บริษัท ภัทรฤทธ์ิ 1997 จํากัด 
ผูเชา : บริษัทฯ 

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

5 ป 2/ 1 ธ.ค. 2559 1 ธ.ค. 2564 60 

6 ผูใหเชา : บริษัท ซัมโก เซอรวิส จํากัด 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

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

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

   3 ป 3/ 1 มิ.ย. 2559 31 พ.ค. 2562 300 
7. ผูใหเชา : บริษัทฯ 

ผูเชา  : บริษัท โบลโลเร โลจิสติคส (ประเทศไทย) จํากัด 
อาคารคลังสินคา 
เลขท่ี 888/14 หมู 21 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

3.5 เดือน 3/ 1 ธ.ค. 2561 15 มี.ค. 2562 2,348 

8. ผูใหเชา : บริษัทฯ 
ผูเชา  : บริษัท ไอแพ็ค โลจิสติกส จํากัด 

อาคารคลังสินคา 
เลขท่ี 888/15-16 หมู 21 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

2.4 ป 3/ 1 ธ.ค. 2561 30 เม.ย. 2563 4,388 

หมายเหตุ : 
1/ เมื่อสัญญาส้ินสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามสิีทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 1 ป นับแตวันถัดจากวันครบกาํหนดสัญญา ซ่ึงผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 เดือนกอนท่ี

สัญญาเชาจะครบกําหนด  ซ่ึงอัตราคาเชาของสัญญาเชาท่ีมีการตออายุ  อาจปรับขึน้หรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน แตไมเกินรอยละ 5 ของคาเชาเดิม  
2/   ทบทวนสัญญาเชาทุกๆ 1 ป 
3/  เมื่อสัญญาส้ินสุดลง บรษิัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรพัยสินตามสัญญาไดอีก 3 ป นับแตวันถัดจากวันครบกาํหนดสัญญา ซ่ึงผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 เดือนกอนท่ี

สัญญาเชาจะครบกําหนด  ซ่ึงอัตราคาเชาของสัญญาเชาท่ีมีการตออายุ  อาจปรับขึน้หรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน  

สวนท่ี 1 (4) ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ  หนา 44 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  

4.3.3 สัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน 

บริษัทฯ ไดทําประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพยสิน รวมถึงประกันภัยสําหรับเงิน สําหรับสต็อคสินคาและทรัพยสินทุกชนิดและไดเลือก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)เปนผูรับประกันภัย 
โดยมีเงื่อนไขความคุมครองท่ีครอบคลุมความเส่ียงภัยทุกชนิด และทุนประกันรวม 332.00 ลานบาท และไดรับการสลักหลักเปนผูรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันอัคคีภัย ของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล 
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยอาคารคลังสินคาและสํานักงานดังกลาวบริษัทฯ ใหบุคคลภายนอกจํานวน 2 รายเชาเปนคลังสินคาทุนประกันรวม 59.94 ลานบาท ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

ตาราง 4.5   รายละเอียดสัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน  

ประเภทกรมธรรม บริษัทผูรับประกัน ทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ทุนประกนั 
(ลานบาท) ระยะเวลาประกันภัย 

ผูเอา
ประกันภัย 

กรมธรรมประกันความเส่ียงภัยทรัพยสิน 
(All Risk) 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

- ส่ิงปลูกสราง (ไมรวมรากฐาน) รวมสวนปรับปรุง  ตอเติม 
ร้ัว ประตู ระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน ระบบปรับ
อากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟา เฟอรนิเจอร ส่ิงตกแตง 
ตรึงตรา อุปกรณ เคร่ืองใช สํานักงาน ระบบ/เคร่ือง
คอมพิวเตอร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชตางๆ  เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ ท่ี เกี่ยวของทุกชนิด รถโฟลคลิฟท  รวมถึง
ทรัพยสินทุกชนิดท่ีเปนของบริษัทฯ และ/หรือ อยูภายใต
การดูแลรักษาของบริษัทฯ ในฐานะผูรักษาทรัพย 

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

ตลอดระยะเวลาประกัน 
 รวมถึงความรับผิดตอบุคคลภายนอกในวงเงิน :  
 ไมเกิน 10 ลานบาทตอคร้ัง และตลอดระยะเวลาประกัน 

30.54 
 
 
 
 
 
 
 

265.70 
 
 
 
 
 

18 ก.ย.2561 - 18 ก.ย.2562 บริษัทฯ 
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ประเภทกรมธรรม บริษัทผูรับประกัน ทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ทุนประกนั 
(ลานบาท) ระยะเวลาประกันภัย 

ผูเอา
ประกันภัย 

กรมธรรมประกันอัคคีภัย (Fire Insurance 
Policy) สลักหลังเปนผูรับผลประโยชนตอ
จากบริษัท ทีเอสเค เทรดดิง้ เซ็นเตอร จํากดั 

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล 
ประกันภัย จํากดั (มหาชน) 

อาคารคลังสินคาและอาคารสํานักงาน คอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 2 ชั้น 3 คูหา รวมพ้ืนท่ีใชสอย พ้ืนท่ีใช
สอยประมาณ 6,736 ตารางเมตร ตั้งอยูบนโฉนดท่ีดิน
กรรมสิทธิของบริษัท ฯ เลขท่ี 128184 และ 128185 
ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

59.94 26 มี.ค.2561 - 26 มี.ค.2562 บริษัทฯ 

4.4 เคร่ืองหมายการคา / เคร่ืองหมายบริการที่สําคัญ  

บริษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการเปนเจาของเคร่ืองหมายการคา / เคร่ืองหมายบริการ  7  รายการ ดังน้ี 

ตาราง 4.6   รายละเอียดเคร่ืองหมายการคา / เคร่ืองหมายบริการที่สําคัญของบริษทัฯ 

ลําดับที ่ รูปเคร่ืองหมายการคา/บริการ เจาของกรรมสิทธิ ์ เลขทะเบียน สําหรับสนิคา/บริการ ระยะเวลา 

1 

 

บริษัทฯ คําขอเลขท่ี
180109626 

 

สําหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดตั้ง และใหบริการ 
อุปกรณระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล, 
จัดการขาย ประกอบ อุปกรณระบบทําความเย็น
อุตสาหกรรม, จัดการขาย ติดตั้ง และใหบริการ เคร่ือง 
อุปกรณ อะไหล วัสดุส้ินเปลือง สําหรับระบบการพิมพ
ดิจิทัลบนบรรจุภัณฑ หีบหอ สลาก รวมถงึการสรางแบบ
ชิ้นงานจากไฟลดิจิทัล 

 

อยูระหวางยื่นคาํขอ และ 

รับจดทะเบียนโดยกรมทรัพยสินทางปญญา 

2* 
 

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

สวนท่ี 1 (4) ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ  หนา 46 
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ลําดับที ่ รูปเคร่ืองหมายการคา/บริการ เจาของกรรมสิทธิ ์ เลขทะเบียน สําหรับสนิคา/บริการ ระยะเวลา 

3* 

 

บริษัทฯ ค381341 สําหรับสินคา  
ชุดสายฉีดนํ้าดับเพลิง สายดับเพลิง ขอตอดับเพลิง 

30 ต.ค. 2555 - 29 ต.ค. 2565 

 

4* 

 

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

 

5* 
 

บริษัทฯ 171127993 สําหรับสินคา นํ้ามันหลอล่ืนเคร่ืองคอมเพรสเซอร 4 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2569 

   171127994 สําหรับสินคา  
- อุปกรณแยกนํ้ามันท่ีเปนสวนของคอมเพรสเซอร  
- อุปกรณควบคมุแรงดันท่ีเปนสวนของเคร่ือง

คอมเพรสเซอร  
- อุปกรณหยุดการทํางานของคอมเพรสเซอร เมื่อ

นํ้ามันหลอล่ืนต่ํากวากําหนด 
- อุปกรณปองกันการส่ันสะเทือนของเคร่ืองคอมเพรสเซอร 

 

6*  บริษัทฯ 171127981 สําหรับสินคา  
ทอทองแดง ขอตอทองแดง ลวดเชื่อมทองแดง 

4 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2569 

   171127990 สําหรับสินคา ฉนวนกันความรอน  

7* 
 

บริษัทฯ 181101901 สําหรับสินคา นํายาเคมีทําความเย็น 4 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2569 
 

หมายเหตุ :  1/ สินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบรษิัท (ลําดับท่ี 2 - 7) เปนสินคาจางผลิตกับผูผลิตสินคาภายในประเทศหรือตางประเทศ 
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4.5 นโยบายการลงทนุในบริษทัยอยและบริษัทรวม 

ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม การลงทุนในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีมีความเกี่ยวของ หรือเอ้ือประโยชนกับธุรกิจหลักของ บริษัทฯ 
โดยเปนธุรกิจท่ีมีศักยภาพและสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทฯ ในระยะยาว  โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเปนหนวยงานหน่ึง
ของบริษัทฯ  ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนหรือเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ  สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทฯ ไมมีนโยบายเขาไปควบคุมมากนัก  
ทั้งนี้การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับขอตกลงรวมกัน  โดยบุคคลดังกลาว ตองมีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมในการบริหาร
กิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมน้ันๆ ซึ่งทําหนาท่ีติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางใกลชิด เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีบริษัทฯ ไดกําหนดไว 
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไมมีคด ีหรือขอพิพาททางกฎหมายใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบดานลบท่ีมีนัยสําคัญ
ตอสินทรัพยหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กลาวคือไมมีผลกระทบทางคดีมากเกินกวา 5% ของสวนของผูถือหุน ณ วัน
ดังกลาว  
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6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 

6.1 ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษัท บริษัท  หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
ช่ือบริษัท HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC  COMPANY  LIMITED 
ช่ือยอ HARN 
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000217 
ตลาดหลักทรัพย mai 
กลุมอุตสาหกรรม บริการ 
วันท่ีเร่ิมตนซื้อขาย 13 พฤศจิกายน 2557 
ราคาพาร 0.50 บาท 
ทุนจดทะเบียน 292,250,000   บาท  (หุนสามัญ  584,500,000 หุน)  
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 292,250,000   บาท  (หุนสามัญ  584,500,000 หุน)  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบดบัเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล  ระบบทํา

ความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล รวมทั้งใหคําปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการตางๆ และการ
ใหบริการโซลูช่ันดานวิศวกรรมครบวงจร   

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 
 โทรศัพท (02) 203-0868, โทรสาร  (02) 203-0245 
ท่ีตั้งคลังสินคาศูนยวิจัย เลขที่ 503/1, 509 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310   
 โทรศัพท (02) 719-7285, (02) 716-9070,  โทรสาร  (02) 318-8624 
ท่ีตั้งคลังสินคามอเตอรเวย เลขที่ 6, 8 หมูที่ 15 ถนนคูขนานมอเตอรเวย แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 10240 
 โทรศัพท (081) 914-2236, (085) 480-2420 
เว็บไซตบริษัท www.harn.co.th 
เลขานุการบริษัท นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท  โทรศัพท  (02) 203-0868,  E-mail : varinkan.t@harn.co.th 

นักลงทุนสัมพันธ นายวิรัฐ สุขชัย  โทรศัพท  (02) 203-0868,  E-mail : wirat.s@harn.co.th 
ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน นายวิศษิฏ วชิรลาภไพฑูรย   โทรศัพท  (02) 203-0868,  E-mail : wisit.w@harn.co.th  
บัญชีและการเงิน   

ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี  นางสาวอนัญญา โปรยเงิน  โทรศัพท  (02) 203-0868,  E-mail : ananya.p@harn.co.th 
ขอมูลบริษัทยอย -ไมมี- 

ชื่อ สถานที่ตัง้ของบุคคลอางองิอื่นๆ  

นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท  ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)  จํากัด 
 เลขที่  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท (02) 009-9000, โทรสาร (02) 009-9991, เว็บไซต http://www.set.or.th/tsd 
ผูสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
 178 อาคารธรรมนิติ ช้ัน 6-7 ซอยเพ่ิมทรัพย (ประชาช่ืน20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 โทรศัพท (02) 596-0500  โทรสาร (02) 596-0539 

6.2 ขอมูลสําคัญอื่น 

-ไมมี- 
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สวนท่ี 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7.  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทนุชําระแลว 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และเรียกชําระแลว จํานวน 292,250,000 บาท โดยเปนหุนสามัญ จํานวน 584,500,000 หุน 
มูลคาท่ีตราไว หุนละ 0.50 บาท  

การกระจายการถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนลาสุดของบริษัทฯ ดังน้ี 

ผูถือหุน จํานวนราย จํานวนหุนรวม คิดเปน % 
นิติบุคคล บคุคลธรรมดา 

จํานวนราย จํานวนหุนรวม คิดเปน % จํานวนราย จํานวนหุนรวม คิดเปน % 
ผูถือหุนสัญชาติไทย 2,110 510,583,525 87.35 8 1,796,253 0.31 2,102 508,787,272 87.04 
ผูถือหุนสัญชาติตางดาว 2 73,916,475 12.65 1 73,316,475 12.55 1 600,000 0.10 

ยอดรวม 2,112 584,500,000 100.00 9 75,112,728 12.86 2,103 509,387,272 87.14 

โครงสรางกลุมธุรกจิ 
บริษัทฯ ยังไมมกีารลงทุนในบริษทัรวม บริษัทยอยอ่ืน 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้
ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน % ของจํานวนหุนทั้งหมด 

1. นายวิรัฐ สุขชัย 87,981,135 15.052 
2. Nice Noble Limited 73,316,475 12.543 
3. นางสิริมา  เอ่ียมสกุลรัตน 72,649,151 12.429 
4. นายเจน  ชาญณรงค 72,319,130 12.373 
5. นายวสันต  นันทขวาง 28,440,000 4.866 
6. นางสาวนพพร  ชาญณรงค 26,407,444 4.518 
7. นายชยัวัฒน  แตไพสิฐพงษ 21,604,000 3.696 
8. นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร 21,159,399 3.620 
9. นางสาวปนัดดา  ทองเหล่ียม 14,832,149 2.538 
10. นางนพรัตน  สุขชัย 13,000,000 2.224 
11. นายประชา  พรอมพรชัย 11,311,315 1.935 
12. นางสาววิญู  นานา 10,621,500 1.817 
13. นางวลีรัตน  เชื้อบุญชยั 8,276,986 1.416 
14. นางสาวธารดา  ตรีเพ็ชร 7,504,024 1.284 
15. นางสาวอุไรรัตน  หาญทวีภัทร 6,841,852 1.171 
16. นายภาคภูม ิ วองไพฑูรย 4,230,325 0.724 
17. นายธนศกัดิ ์ ตรีนุสนธิ ์ 3,441,700 0.589 
18. นายรัตนพันธ  มุขหริวัฒนานนท 3,306,864 0.566 
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ขอมูลการถือหุนของกรรมการ และผูบริหาร รวมถึงผูท่ีเกี่ยวของและบุคคลท่ีมีความสัมพันธ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน % ของจํานวนหุนทั้งหมด 
 กรรมการบริษัท    

1. นายถกล นันธิราภากร (1) /* - - 
2. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส (1) /* - - 
3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน (1)/*  - - 
4. นายสุพจน เธียรวฒุิ (1)/* - - 
5. กลุมนายวิรัฐ สุขชัย (2)   
 5.1 นายวิรัฐ สุขชัย 87,981,135 15.052 
 5.2 นาง นพรัตน  สุขชัย (คูสมรส) 13,000,000 2.224 

6. นายวสันต  นันทขวาง (1) 28,440,000 4.866 
7. กลุมนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร (2)   
 7.1 นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร 21,159,399 3.620 
 7.2 นางสาวธารดา  ตรีเพ็ชร (บุตร) 7,504,024 1.284 

8. กลุมนายเจน ชาญณรงค (3)   
 8.1 นายเจน  ชาญณรงค 72,319,130 12.373 
 8.2 นายหาญ  ชาญณรงค (บิดา) 1,000,000 0.171 
 8.2 นางประยูรศรี  ชาญณรงค (มารดา) 733,900 0.126 

9. นางสิริมา  เอ่ียมสกุลรัตน (1) 72,649,151 12.429 
10. กลุมนายภาคภูมิ วองไพฑูรย (3)   

 10.1 นายภาคภูม ิ วองไพฑูรย 4,230,325 0.724 
 10.2 นางเทียมจันทร วองไพฑูรย (คูสมรส) 21,500 0.004 
 10.3 นายภีม วองไพฑูรย (บุตร) 890,000 0.152 

11. กลุมนางวลีรัตน เชื้อบุญชัย (3)   
 11.1 นางวลีรัตน  เชื้อบุญชยั 8,276,986 1.416 
 11.2 นายฐานิต  สัจจริตานันท (บุตร) 247,200 0.042 
 11.3 นางสาวสุธดิา  สัจจริตานันท (บุตร) 40,000 0.007 

หมายเหตุ : */ กรรมการอิสระ 

 ผูบริหาร    
1. กลุมนายประชา พรอมพรชยั (2)   
 1.1 นายประชา  พรอมพรชัย 11,311,315 1.935 
 1.2 นางสาวสุกันยา  ล้ิมความสุข (คูสมรส) 200,000 0.034 

2. กลุมนายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท (2)   
 2.1 นายรัตนพันธ  มุขหริวัฒนานนท 3,306,864 0.566 
 2.2 นางระเบียบ มุขหริวัฒนานนท (มารดา) 140,000 0.024 

3. นายสุชาต ิ สุวัฒโนดม (1) 443,604 0.076 
4. นายนันทวัธน จีราคม (1) 65,986 0.011 
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 ผูบริหาร    
5. นายสุกิจ ลิติกรณ (1) 276,776 0.047 
6. นายวฑิูรย ทาม ี(1) 419,571 0.072 
7. นายพงษสวัสดิ ์ เพงเล็งผล (1) 32,300 0.005 
8. นายฉัตรอภิชัย เอ้ือเอนกกุลชัย (1) - - 
9. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท (1) 949,823 0.163 
10. นายวศิิษฏ วชิรลาภไพฑูรย (1) 223,867 0.038 

รายงานการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน 
ณ วันที ่ เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
 กรรมการบริษัท    

1.  นายถกล นันธิราภากร /1 - - - 
2.  นายโสตถิธร มัลลิกะมาส /1 - - - 
3.  นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน/1  - - - 
4.  นายสุพจน เธียรวฒุ ิ/1 - - - 
5.  นายวิรัฐ สุขชัย 87,981,135 87,697,361 283,774 
6.  นายวสันต นันทขวาง 28,440,000 28,440,000 - 
7.  นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 21,159,399 20,967,423 191,976 
8.  นายเจน ชาญณรงค 72,319,130 68,515,420 3,803,710 
9.  นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 72,649,151 68,845,441 3,803,710 
10.  นายภาคภูม ิ วองไพฑูรย 4,230,325 4,230,325 - 
11.  นางวลีรัตน เชื้อบุญชยั 8,276,986 8,276,986 - 

หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ 

 ผูบริหาร     
1.  นายประชา พรอมพรชัย 11,311,315 11,241,584 69,731 
2.  นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 3,306,864 3,236,849 70,015 
3.  นายสุชาต ิ สุวัฒโนดม 443,604 567,967 (124,363) 
4.  นายนันทวัธน จีราคม 65,986 30,526 35,460 
5.  นายสุกิจ ลิติกรณ 276,776 322,004 (45,228) 
6.  นายวฑิูรย ทาม ี 419,571 391,693 27,878 
7.  นายพงษสวัสดิ ์ เพงเล็งผล 32,300 - 32,300 
8.  นายฉัตรอภิชัย เอ้ือเอนกกุลชัย - - - 
9.  นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 949,823 903,610 46,213 
10.  นายวศิิษฏ วชิรลาภไพฑูรย 223,867 154,703 69,164 
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7.3 นโยบายจายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหัก
สํารองทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจายเงินปนผลจะข้ึนอยู
กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจายชําระคืนเงินกูยืม เงื่อนไข
และขอกําหนดในสัญญาตางๆ ท่ีบริษัทฯ ผูกพันอยู รวมท้ังขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ใน
อนาคต   

ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการบริษัท ท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนคร้ังคราว เมื่อ
เห็นวาบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนน้ันได โดยจะตองรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 

ขอมูลการจายเงินปนผล ป 2561 ป 2560 ป 2559 ป  2558 

เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) - - - - 
เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.16 0.14 0.09 0.10 
หุนปนผล (บาท/หุน) - - - - 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.23 0.22 0.11 0.13 
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 69.57 63.64 81.82 76.92 
ราคาพาร (บาท/หุน) 0.50 0.50 0.50 0.50 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันส้ินงวด (หุน) 584,500,000 584,500,000 584,500,000 350,000,000 
 
หมายเหตุ   -  เงินปนผลประจําป 2561  จํานวน  0.16 บาทตอหุน ยังไมมีความแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามญัผูถอืหุนประจําป 2562 

- ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา 47 ทวิ
 แหงประมวลรัษฎากร 
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8.   โครงสรางการจัดการ 

แผนผังโครงสรางองคกรของบริษัท หาญเอน็จิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:  เลขท่ี 1 - 13 เปนผูบริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เลขานุการบริษัท 

ผูตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการ 
สายงาน 

ขายท่ัวไป 

ผูอํานวยการ 
สายงานขาย

โครงการ 

ผูอํานวยการ 
สายงานขาย 

ปโตรเคมี 
 

ผูอํานวยการ 
สายงานการเงิน 

กรรมการผูจัดการ 

ธุรกิจระบบทําความเย็น 

กรรมการผูจัดการ 

ธุรกิจระบบ 

ดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล 

กรรมการผูจัดการ 

ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 

 1  2 

 6  4  5  3 

ผูอํานวยการ 
สายงานขาย 

 

ผูอํานวยการ 
สายงานสนับสนุน

วิศวกรรม 
 

ผูอํานวยการ 
สายงานขาย 

 

 7  8  9 
 11  12  13 

ฝายบริหารระบบคุณภาพ 

ฝายกํากับดูแลกิจการ 

ฝายการเงิน ฝายจัดซื้อ 

 
ฝายคลังสินคาและจัดสง 

 

ฝายองคกรดิจิทัล 
และสารนิเทศ (DEC) 

 

ฝายบัญชี 

ฝายธุรการสํานักงาน 

ผูอํานวยการ 
สายงานบริหารท่ัวไป 

 
 

ผูอํานวยการ 
สายงานกํากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

ฝาย ICT 

ฝายทรัพยากรบุคคล 

ผูอํานวยการ 
สายงานขาย
สินคาพิเศษ 

 10 

ผูอํานวยการ 
สายงานบริการ 
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 โครงสรางการจัดการภายในของบริษัทฯ ประกอบดวย 
  คณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการชุดยอยท่ีชวยกล่ันกรองเร่ืองท่ีสําคัญ ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จํานวน 4 คณะ 

ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่ งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวของ 

 ฝายบริหาร  โดยมีประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ จํานวน 11 ทาน ประกอบดวย  
 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร จํานวน 8 ทาน โดยในจํานวนน้ีประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 4 ทาน 
 กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 3 ทาน คือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 1 ทาน และกรรมการผูจัดการ 2 ทาน 

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง วันที่ไดรับแตงตั้ง 

1.  ดร. ถกล นันธิราภากร  กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริษัท     
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

5 กันยายน 2555  
1 มิถุนายน 2558 
5 กันยายน 2555 

2.  ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส2) กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ   
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5 กันยายน 2555  
5 กันยายน 2555 
17 ธันวาคม 2561 

3.  นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน2) กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5 กันยายน 2555  
5 กันยายน 2555 
17 ธันวาคม 2561 

4.  ดร.สุพจน เธียรวฒุิ  กรรมการอิสระ   
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

1 พฤศจกิายน 2559 
11 พฤศจิกายน 2559 

5.  นายวิรัฐ สุขชัย1) กรรมการ   
กรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
กรรมการผูจดัการ 

5 กันยายน 2555  
11 พฤศจิกายน 2559 
1 มีนาคม 2561 
1 ธันวาคม 2559 
5 กันยายน 2555 

6.  นายวสันต นันทขวาง 3) กรรมการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริหาร  และกรรมการผูจัดการ 

1 พฤศจกิายน 2559  
11 พฤศจิกายน 2559 
1 ธันวาคม 2559 

7.  นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร  กรรมการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริหาร  และกรรมการผูจัดการ 

1 พฤศจกิายน 2559  
11 พฤศจิกายน 2559 
1 ธันวาคม 2559 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง วันที่ไดรับแตงตั้ง 
8.  ดร.เจน ชาญณรงค กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
28 เมษายน 2560  
1 มีนาคม 2560 

9.  นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน2) กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5 กันยายน 2555  
17 ธันวาคม 2561 

10.  นายภาคภูม ิ วองไพฑูรย กรรมการ  5 กันยายน 2555  
11.  นางวลีรัตน เชื้อบุญชยั กรรมการ   5 กันยายน 2555  

หมายเหตุ : 1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 มีมติแตงต้ัง นายวิรัฐ สุขชัย ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร 
โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2561 

 2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 มีมติแตงต้ัง ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส และนางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 
ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และแตงต้ัง นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 

 3) นายวสันต นันทขวาง ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยมีผลต้ังแต
วันท่ี 22 เมษายน 2562 

 โดยมีนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท  

 ท้ังน้ี บริษัทฯ มีกรรมการอิสระท้ังส้ิน 4 ทาน ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีโครงสรางคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระไม
นอยกวา 3 ทาน และไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบท้ังส้ิน 3 ทาน 
โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และมี
คุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (และท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) ครบถวนทุกประการ  

 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. มีจํานวนกรรมการเพียงพอท่ีจะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบดวยบุคคล ท่ีมีความรู ประสบการณ และ
ความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยตองมีจํานวนกรรมการรวมกันไมนอยกวา 
5 คน ตามกฎหมาย  โดยกรรมการไมนอยกวา 3 คนหรือ ไมนอยกวา  1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ตอง
เปนกรรมการอิสระ กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยาง
อิสระ ทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝาย
บริหาร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ท้ังน้ี กรรมการอิสระของบริษัทจํานวน 3 คน ตองดํารงตําแหนง
กรรมการตรวจสอบดวย  

2. กรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร 
3. จํานวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารตองมีไมเกินกึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังคณะ เพ่ือใหมีการถวงดุล

ระหวางกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารกับกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
4. ตองมีกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน ท่ีมีประสบการณในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับ

สินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัท  และอยางนอยอีก 1 คน ท่ีมีประสบการณดานบัญชีและ
การเงิน โดยคณะกรรมการจัดใหมีการเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว 
รวมถึงจํานวนปการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทของกรรมการแตละคนในรายงานประจาํป และบนเวบ็ไซต
ของบริษัท 

สวนท่ี 2 (8) โครงสรางการจัดการ  หนา 58 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)                                                                                                    

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 

1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสามโดย
อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม 
 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะ
ออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการผูออกจาก
ตําแหนงไปน้ันอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

2. กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับบริษัท  กรรมการท่ีพนจากตําแหนง อาจไดรับ
เลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนคร้ัง สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการ
อิสระน้ัน คณะกรรมการบริษัท กําหนดเปนนโยบายวาใหกรรมการอิสระดํารงตําแหนงตอเน่ืองไดไมเกิน 9 ป 
นับตั้งแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งคร้ังแรก หรือ 3 วาระติดตอกัน 

3. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริษัทอาจพนจากตําแหนงเมื่อ 
3.1 ตาย 
3.2 ลาออก 
3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
3.4 ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
3.5 ศาลมีคําส่ังใหออก 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ  การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชน
จํากัดทราบดวยก็ได 

5. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอย
กวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียัง
เหลืออยู 

6. ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตาํแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพ่ือดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ ตอไปเพียงเทาท่ีจําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาท่ี เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําส่ังศาล คณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุม
ผูถือหุนเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไป
ยังผูถือหุนไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 
วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน 

7. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน ถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่ง
หน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั 

 ตามขอบังคับบริษัท ไดกําหนด จํานวนหรือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทไดน้ัน ใหกรรมการ
สอง (2) คนลงลายมือชื่อรวมกัน โดยใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนหรือคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทได   

 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2560 วันศุกรท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ไดมีมติ
กําหนดชื่อและจํานวนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการกลุมท่ีหน่ึง นายวิรัฐ สุขชัย, นายวสันต 
นันทขวาง, นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร  กรรมการกลุมท่ีสอง นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน, นายเจน ชาญณรงค, นางวลีรัตน เชื้อ
บุญชัย  กรรมการคนหน่ึงคนใดในกลุมหน่ึง ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการคนหน่ึงคนใดในกลุมสอง รวมเปนสองคน 

บทบาท หนาที ่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูเลือกตั้งกรรมการดวยกันดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท  เพ่ือดูแล ควบคุม 
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนของบริษัท ใหดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของและบรรลุวัตถุประสงคในการประชุม (รายละเอียดการคัดเลือก/อํานาจหนาท่ีประธาน
กรรมการบริษัท แสดงไวในหมวด 3 เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล หนา 84) 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ 
รวมท้ังมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
จริยธรรม ภายใตจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตาม
เปาหมายและแนวทางท่ีไดกําหนดไว และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดยรวมถึงอํานาจ หนาท่ี และ
ความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป โครงสรางการ
บริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

2. ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือบุคคลใดๆ 
ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกจิการท่ีด ี

3. มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือชวยศึกษาและกล่ันกรองงานตางๆ เฉพาะดาน อาทิ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการชุดยอย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ ท่ีแตงตั้ง 

ท้ังน้ี การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดน้ัน ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําให 
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว 
สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด
ทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอ่ืน
ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองใด การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือ
บันทึกเปนมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน และระบุขอบเขต
อํานาจหนาท่ีของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน 

4. ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังดูแลกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารและพนักงานอยาง
เหมาะสม 

5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความนาเชื่อถือได รวมท้ังดูแลใหมีระบบ
การจัดเก็บเอกสารท่ีทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง  

6. จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบ
บัญชีท่ีผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 
โดยงบการเงิน ณ วันส้ินสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ตองตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนท่ีจะนําเสนอ
ตอท่ีประชุมผูถือหุน ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการเงิน 
โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ในรายงานประจําปของบริษัท 

7. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีระบบบริหาร
ความเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง การรายงานและการติดตามผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส  ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ 
มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

8. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการท่ีชัดเจนและโปรงใส เกี่ยวกับการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลท่ี
เกี่ยวโยงกัน เพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง
เพียงพอ รวมท้ังมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

9.  ดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจตอเน่ืองในระยะยาว รวมท้ังแผนพัฒนาพนักงาน ความตอเน่ืองของผูบริหาร 
(Succession Plan)  รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงของกรรมการ และ
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีมีประสิทธิผล  

10. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นตอรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การลงทุน 
และการดําเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ยกเวนเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

11. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนท้ังรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน และ
มีการรายงานขอมูลการดําเนินงานท่ีสําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางถูกตอง
และเปนไปตามท่ีขอกฎหมายกําหนด  โดยกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียใน
สัญญาหรือขอตกลงใดๆ ที่ทํากับบริษัทฯ หรือถือหุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) ทั้งน้ี 
สําหรับรายการท่ีทํากับกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ
ทํารายการในเร่ืองน้ัน   
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12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางหน่ึงอยาง
ใดแทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ
อํานาจเพื ่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษ ัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการ
มอบอํานาจน้ันๆ ไดเมื่อเห็นสมควร 

 ท้ังน้ี การมอบอํานาจน้ันตองไมมลัีกษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อ่ืนใดท่ีจะทําขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี)  เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเปนไปตาม
เงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

13. แตงตั้งเลขานุการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัท   ท่ีเหมาะสม มีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ทําหนาท่ีใหคําแนะนําดานกฎหมายและ
กฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริษัท  รวมท้ัง ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยไดเปดเผยคุณสมบัติและ
ประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป 

14. สงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง ท้ังดานกฎหมาย 
การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการบริษัท 

15. จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และมีการส่ือสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจ
ถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหถูกตองตรงกัน เพ่ือสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 
ท้ังน้ี คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

16. กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ และเปนแนวทางการ
ปฏิบัติ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 
คํานึงถึงสังคม และส่ิงแวดลอม โดยผานการอบรม และการส่ือสารภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดยท่ีจรรยาบรรณ
ดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ท่ีพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตาม
กรอบจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวในดานตางๆ โดยบริษัทไดมีการประกาศและแจงใหทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติ
อยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ท้ังน้ี คณะกรรมการไดติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง 

17. จัดใหมีนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนลายลักษณอักษร  เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการ
ปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงมี
การส่ือสารแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกอ่ืนท่ีเกี่ยวของ และ
สงเสริมใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมหน่ึงในบริษัท  ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทมีการสอบทานและทบทวน 
นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนประจําทุกป  เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย 
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18. พิจารณาเร่ืองความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชนมีแนวทางท่ีชัดเจน และเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดย
กําหนดนโยบายท่ีไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาว แสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวท่ีขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท และควรหลีกเล่ียงการกระทําท่ีกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ตองแจงใหบริษัท
ทราบถึงความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว โดยบุคคลดังกลาวไมมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกลาว 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการท่ีมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมท้ังบริษัทไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยอยางเครงครัด ในเร่ืองการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงดานผลประโยชน ให
เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และการ
เปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวนโดยจะเปดเผยการทํารายการ
ไวในงบการเงิน รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

19. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเปนกลไกสําคัญท่ีจะสรางความมั่นใจตอฝายจัดการในการชวยลดความเส่ียง
ทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุ
เปาหมายตามท่ีตั้งไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยให
รายงานทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ
และชวยคุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน   ดังน้ันบริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาท่ี อํานาจการดําเนินการของ
ผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเร่ืองตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของ
บริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพ่ือให
เกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝายบริหารจัดใหมีข้ึน  รวมท้ังไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ท้ัง
ดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนการจัดการความเส่ียง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการท่ีผิดปกติ 

ท้ังน้ี บริษัทไดวาจางบุคคลภายนอกท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
ภายในของบริษัท ทําหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และ
เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี ผู
ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  ท้ังน้ี บริษัทมีการติดตามประเมินผลอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือใหความมั่นใจวาระบบท่ีวางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบท่ีสําคัญอยางนอยปละ 1 คร้ัง และเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัท 
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20. ไดกําหนดนโยบายดานการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมท้ังองคกร และใหฝาย
จัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย รวมท้ังรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา และจะจัดใหมีการทบทวน
ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอยางนอยปละ 1 คร้ัง และเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษัท และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบวา ระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติท้ังหลาย 

21. คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เส่ียงไวในรายงานประจําปของบริษัท 

22. คณะกรรมการจัดใหมีแนวทางดําเนินการท่ีชัดเจนกับผูท่ีประสงคจะรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือผูมีสวนไดเสีย
ผานทางเวบ็ไซต หรือรายงานตรงตอบริษัท โดยใหแจงเบาะแสผานกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
เพ่ือส่ังการใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการท่ีบริษัทกําหนดไว และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

8.2 คณะกรรมการชุดยอย 

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี ก.ล.ต. และ ตลท. กําหนด 
จํานวน 3 ทาน โดยมีอยางนอย 1 ทานท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ดังน้ี 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1. ดร. ถกล  นันธิราภากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. ดร. โสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ  
3. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ  

 โดยมี ดร. ถกล นันธิราภากร เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics, 
University of Arkansas, U.S.A. และผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 8 ป 2547 แลว  
และมี นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบตองมีองคประกอบ ดงัตอไปน้ี 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู

ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน

จํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ีกําหนด จํานวนไมนอยกวา 3 คน 
3. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอยาง

นอย 1 คน ตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณเพียง
พอท่ีจะทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 

4. ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. ใหคณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยผูอํานวยการสายงาน

การเงินเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนง 
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ 

1. ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งอีกได นอกจากการพนตําแหนงตามวาระดงักลาวขางตน กรรมการตรวจสอบพน
จากตําแหนงเมื่อ 
1.1 ตาย 
1.2 ลาออก 
1.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรน้ี หรือตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพยฯ 
1.4 พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจงเปน
หนังสือลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ โดยบริษัทจะแจงเร่ือง
การลาออกพรอมสําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนง
ท้ังคณะ ใหคณะกรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตําแหนงตองรักษาการในตําแหนง เพ่ือดําเนินการตอไปกอน
จนกวาคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมจะเขารับหนาท่ี 

3. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
บริษัทแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนข้ึนเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพ่ือใหกรรมการ
ตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูใน
ตําแหนงไดเพียงวาระท่ียังคงเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ท้ังน้ี ใหบริษัทแจงการพนจากตําแหนง
ของกรรมการตรวจสอบดังกลาวพรอมเหตุผลของการพนจากตําแหนงตอตลาดหลักทรัพยฯ ทันที 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมท้ัง
บุคลากรวา เหมาะสม สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนงานในหนาท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย  ท้ังน้ี เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน รายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ี 
 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี 

ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก 

8. พิจารณาและใหความเห็นตอการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงระบบการ
บริหารความเส่ียงท่ีเชื่อมโยงกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชั่น  เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงาน
ของบริษัทมีความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินธุรกิจดวยการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

9. รับเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส การกระทําอันทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังจากภายในและภายนอก ท่ีกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบขอเท็จจริงตามท่ีไดรับแจง และนําเสนอให
คณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาโทษหรือแกไขปญหาตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

10. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 

 ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของ
บริษัทฯ มารวมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบขอซักถามในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
การปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ(ถามี) หรือจางท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนบุคคลภายนอกเปนคร้ัง
คราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ  การขอใหพนักงานของบริษัทฯ สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ 
เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานภายใตหนาท่ีความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี  การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ คนหน่ึงหรือหลายคนกระทําการใดๆ ภายในขอบเขตหนาท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ  รวมถึงการดําเนินการตางๆ ท่ีกลาวแลวในสวนท่ีเกี่ยวของกับบริษัท
ยอยเทาท่ีไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาท่ีอํานาจหนาท่ีจะเปดชองใหดําเนินการได 

 เน่ืองจากบริษัทฯ ไมมีฝายตรวจสอบภายในเอง  จึงไดวาจางบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอร่ี จํากัด ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกและไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทฯ เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทําหนาท่ีตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 
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8.2.2 คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผูบริหาร หรือ 
พนักงานระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีสามารถบริหารงานในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของ
บริษัทฯ และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตาม
ผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 6 ทาน ดังน้ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1. นายวิรัฐ สุขชัย1) ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวสันต นันทขวาง2) กรรมการบริหาร 
3. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหาร 
4. ดร.เจน  ชาญณรงค กรรมการบริหาร 
5. นายวศิิษฎ วชิรลาภไพฑูรย กรรมการบริหาร 
6. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหารและเลขานุการ 

หมายเหตุ : 1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 มีมติแตงต้ัง นายวิรัฐ สุขชัย ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร โดยให
มีผลต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2561 

 2) นายวสันต นันทขวาง ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผลต้ังแต
วันท่ี 22 เมษายน 2562 

องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบตองมีองคประกอบ ดังตอไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจาก กรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ซึ่งไดรับ
การเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ท้ังน้ีคณะกรรมการบริหารประกอบไปดวย
กรรมการบริหารไมนอยกวา 3 คน 

2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแตงตั้งกรรมการบริหาร 1 คน ท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือทําหนาท่ีประธาน
กรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารท่ีได รับการแตงตั้งจะมีวาระการดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการบริหารเทากับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร 

3. คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและแตงตั้งบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเปนเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร เพ่ือชวยเหลือการทํางานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การ
จัดเตรียมวาระการประชุม การนําสงเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง  กรรมการบริหารซึ่งพน
จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได และในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการบริหารวางลง  
ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการบริหารแทน 
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บทบาท หนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ังและมติของท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีหนาท่ีกล่ันกรองและกําหนด
นโยบาย  แผนธุรกิจ  งบ.ประมาณ  โครงสรางการบริหารงาน  และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกําหนด
หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ 
พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ตามนโยบายท่ีกําหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 

1. นําเสนอนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ การตั้งกิจการ
ใหม/เลิกกิจการ/ควบกิจการ/โอนกิจการ การรวมลงทุน (โดยมีสวนรวมในการบริหารงาน) การกําหนดแผนการ
เงิน โครงสรางองคกรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกล่ันกรองขอเสนอของฝายบริหาร เพ่ือนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 

2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย 
แผนงาน เปาหมายท่ีกําหนดไว และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย และมีหนาท่ีตองรายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา 

3. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ ท่ีไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามท่ีจะไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติ ในหลักการไวแลว 

4. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ แตละรายการภายใน
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท และภายในวงเงินรวมไมเกิน 30 ลานบาท และกรณีท่ีตองใชทรัพยสินของบริษัทฯ เปน
หลักประกัน ตองนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

5. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท
ตอป  และเมื่อมีการอนุมัติรายการดังกลาวแลว ใหแจงตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบตอไป 

6. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯการเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัตกิอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนตอไป 

7. กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนง
บริหารในระดับผูจัดการฝายขึ้นไป ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ รวมท้ังการ
โยกยาย เลิกจาง กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม สําหรับ
พนักงานบริหารดังกลาว 

8. มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด โดยอยูภายใต  การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแกไขบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจน้ันๆ ไดตามท่ีเห็นสมควร 
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ท้ังน้ี การมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารน้ัน จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงท่ีทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด
กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทฯ ท่ีเกี่ยวของ   คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการ
ดําเนินการในเร่ืองดังกลาว  โดยเร่ืองดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน 
(แลวแตกรณี) เพ่ืออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติ ซึ่ง
เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนด 

9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป 

8.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนท้ังส้ิน 14 ทาน ดังน้ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1. ดร.สุพจน เธียรวฒุ ิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายวิรัฐ  สุขชัย กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายวสันต นันทขวาง1) กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายรัตนพันธ  มุขหริวัฒนานนท กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายประชา  พรอมพรชัย กรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นายสุชาต ิ สุวัฒโนดม กรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นายนันทวัธน จีราคม2) กรรมการบริหารความเส่ียง 
9. นายสุกิจ ลิติกรณ กรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นายวฑิูรย ทาม ี กรรมการบริหารความเส่ียง 
11. นายพงษสวัดิ ์ เพงเล็งผล3) กรรมการบริหารความเส่ียง 
12. นายฉัตรอภิชัย เอ้ือเอนกกุลชัย3) 4) กรรมการบริหารความเส่ียง 
13. นายวศิิษฏ วชิรลาภไพฑูรย กรรมการบริหารความเส่ียง 
14.  นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหารความเส่ียงและ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
หมายเหตุ : 1) นายวสันต นันทขวาง ลาออกจากตําแหนงกรรมการบรษิัท กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผลต้ังแต

วันท่ี 22 เมษายน 2562 
2) นายนันทวัธน จีราคม ลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสายงานขาย และกรรมการบริหารความเส่ียง โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 
3) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 มีมติแตงต้ัง นายพงษสวัสด์ิ เพงเล็งผล และนายฉัตรอภิชัย เอ้ือเอนกกุล

ชัย ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 19 เมษายน 2561 
4) นายฉัตรอภิชัย เอ้ืออเนกกุลชัย ลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสายงานบริหารท่ัวไป และกรรมการบริหารความเส่ียง โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 16 

มีนาคม 2562 
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องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบดวย กรรมการบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการสายงานตางๆ เปน
กรรมการบริหารความเส่ียงโดยตําแหนง ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียงตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ
เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยตําแหนง 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการบริหารความเส่ียง เปนการดํารงตําแหนงของผูบริหารจากสายงานตางๆ  ซึ่งหากมีกรรมการบริหาร
ความเส่ียงลาออกระหวางดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แตงตั้งบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน 
และนําเร่ืองการแตงตั้งกรรมการบริหารความเส่ียง เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังถัดไป 

  การพนจากตําแหนง 
กรรมการบริหารความเส่ียงพนจากตาํแหนงโดยทันที เมื่อ 
 พนจากการเปนกรรมการบริษัทฯ / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการ / ผูอํานวยการสายงานตางๆ 
 เสียชีวิต 
 ลาออก 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีมติใหพนจากตําแหนง 
 ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการบริหารความเส่ียง 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียง
ประเภทตางๆ ท่ีสําคัญ เชน ความเส่ียงดานการเงิน ความเส่ียงดานการลงทุน และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ
ชื่อเสียงของกิจการ รวมถึงความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปชั่นในกิจกรรมตางๆ ของบริษัท เปนตน เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ 

2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียง 
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแนวทางและนโยบายท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

4. กําหนดเกณฑวัดความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษัทฯ จะยอมรับได 

5. กําหนดมาตรการท่ีจะใชในการจัดการความเส่ียงใหเหมาะสมตอสภาวการณ 

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 
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7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความ
เส่ียงของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงตางๆ รวมถึงส่ิงท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายและกลยุทธท่ีกําหนด 

8. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเส่ียงตามความจําเปน 

7. สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเส่ียงในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนท่ีจําเปน ใหสอดคลองกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบ 

8.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มจีํานวนท้ังส้ิน 3 ทาน ดังน้ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส1) กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3. นางสิริมา เอ่ียมสกลุรัตน1) กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและ 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
หมายเหตุ : 1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 มีมติแตงต้ัง คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน จํานวน 

3 ทาน คือ ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส และนางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และนางสาววรนุช 
สุไพบูลยพพิัฒน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 

องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัทซึง่เปนกรรมการอิสระและกรรมการ
ท่ีไมเปนผูบริหาร ไมนอยกวา 3 คน และกรรมการมากกวากึง่หน่ึงตองเปนกรรมการอิสระ 

2. คณะกรรมการบริษัทแตงตัง้กรรมการอิสระคนหน่ึงขึ้นเปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3.  คณะกรรมการสรรหาฯ เปนผูคัดเลือกและแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1. ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป ท้ังน้ี กรรมการสรรหาฯ ท่ี
พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงไดอีกนอกจากการพนตําแหนงตามวาระ
ดังกลาวขางตน กรรมการสรรหาฯ พนจากตําแหนงเมื่อ 

1.1 ตาย 

1.2 ลาออก 

1.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามกฎบัตรน้ี  

1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหพนจากตําแหนง 

1.5 พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
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2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการ
บริษัท โดยควรแจงเปนหนังสือลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ 
โดยบริษัทจะแจงเร่ืองการลาออกพรอมสําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาฯ 
พนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีพนจากตําแหนงตองรักษาการในตําแหนง เพ่ือดําเนินการ
ตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชุดใหมจะเขารับหนาท่ี 

3. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการสรรหาฯ วางลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท
แตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการสรรหาฯ ภายใน 90 วัน เพ่ือใหกรรมการสรรหาฯ มีจํานวน
ครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการสรรหาฯ จะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ี
ยังคงเหลืออยูของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนแทน  

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1. ดานการสรรหา 

1.1 พิจารณาองคประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย โดยรวม และ
รายบุคคล ท่ีเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซอนของธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังในดานการศึกษา 
ความรู ความชํานาญ ทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
ความเปนอิสระตามหลักเกณฑบริษัทฯ กําหนด   

1.2 พิจารณาคุณสมบัติของผูบริหารสูงสุดท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนท่ีกําหนดไว โดยใหครอบคลุมท้ังในดานการศึกษาประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญ และนํา
ปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีสําคัญและเกี่ยวของ เชน สภาพและแนวโนมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ตลอดจนภาวะแขงขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาดวย 

1.3 กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑในการสรรหาบุคคล ใหสอดคลองกับโครงสรางและคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดไวในขอ 1.1 และ 1.2  โดยจัดทําเปน Board Skill Matrix เพ่ือชวยใหการสรรหากรรมการมีความ
สอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ  โดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

1.4 สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย  รวมถึง
ผูบริหารระดับสูง เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งเมื่อมีตําแหนงวางลง 

1.5 กํากับดูแลใหบริษัทฯ จัดใหมีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีใหแก
กรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหม 

1.6 จัดทําและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession plan) ของผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความ
พรอมเปนแผนตอเน่ืองใหมีสืบทอดงาน เพ่ือใหการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง 

1.7 สนับสนุนใหบริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชือ่บุคคลเขารับบริการสรรหาเปนกรรมการบริษัทฯ 

2. ดานการพิจารณาคาตอบแทน 

2.1 กําหนดและจัดทํานโยบายการกําหนดคาตอบแทนอยางเปนลายลักษณอักษร ใหเหมาะสมกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคาตอบแทนกับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพ่ือให
สามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการบริษัท
เปนผูพิจารณาเพ่ือใหความเห็นชอบกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป เพ่ือขออนุมัติ 
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2.2 เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ท่ี
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง ท้ังสวนท่ีเปนคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และสิทธิประโยชนอ่ืนๆ    

2.3 กําหนดเกณฑการประเมนิผลการปฏิบัติงานประจําป และพิจารณาปรับอัตราคาตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแก
ผูบริหารสูงสุดของบริษทัฯ พรอมท้ังนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยางสม่ําเสมอ 

4. รับผิดชอบตอการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ 

 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และประชุมผูถือหุน ในป 2561 
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ประชุมคณะกรรม 

การบริษัท 

ประชุม 6 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรม 

การตรวจสอบ 

ประชุม 4 คร้ัง 

ประชุมคณะ 

กรรมการบริหาร 

ประชุม 12 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรม 

การบริหารความเส่ียง 

ประชุม 12 คร้ัง 

ประชุมผูถือหุน 

(AGM)  
ประชุม 1 คร้ัง 

1. ดร.ถกล  นันธิราภากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท     
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

6/6 4/4   1/1 

2. ดร.โสตถิธร  มัลลิกะมาส1) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6/6 4/4   1/1 

3. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน1) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6/6 4/4   1/1 

4. ดร.สุพจน เธียรวฒุิ กรรมการอิสระ   
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5/6   12/12 1/1 

5. นายวิรัฐ  สุขชัย2) กรรมการ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ 

6/6  12/12 12/12 1/1 

6. นายวสันต นันทขวาง3) กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร  และกรรมการผูจัดการ 

5/6  12/12 12/12 1/1 

7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร  และกรรมการผูจัดการ 

6/6  11/12 12/12 1/1 

8. ดร.เจน ชาญณรงค กรรมการ กรรมการบริหาร 6/6  12/12  1/1 
9. นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน1) กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
5/6    1/1 

10. นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย กรรมการ  6/6    1/1 
11. นางวลีรัตน  เชื้อบุญชัย กรรมการ   5/6    1/1 
12. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง   12/12 12/12 1/1 
13. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง   12/12 12/12 1/1 
14. นายประชา พรอมพรชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง    10/12 1/1 
15. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท กรรมการบริหารความเสี่ยง    11/12 1/1 
16. นายสุชาต ิ สุวัฒโนดม กรรมการบริหารความเสี่ยง    11/12 1/1 
17. นายนันทวัธน จีราคม4) กรรมการบริหารความเสี่ยง    12/12 1/1 
18. นายสกิุจ ลิติกรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง    12/12 1/1 
19. นายวิฑูรย ทาม ี กรรมการบริหารความเสี่ยง    11/12 N/A 
20. นายพงษสวัสดิ์ เพงเล็งผล5) กรรมการบริหารความเสี่ยง    9/12 1/1 
21. นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย5) 6) กรรมการบริหารความเสี่ยง    9/12 1/1 

หมายเหต ุ:  N/A หมายถึง ไมไดเขารวม  
1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีมติแตงตั้ง ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส และนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน และแตงตัง้ นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2561 
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 มีมติแตงตั้ง นายวิรัฐ สุขชัย ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 
3) นายวสันต นันทขวาง ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2562 
4) นายนันทวัธน จีราคม ลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสายงานขาย และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 

5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2561 เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2561 มีมติแตงตั้ง นายพงษสวัสดิ์  เพงเล็งผล และนายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย ดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 19 เมษายน 2561 

6) นายฉัตรอภิชัย เอื้ออเนกกุลชัย ลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสายงานบริหารทั่วไป และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2562 
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8.3  ผูบริหาร 

 ผูบริหารของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 13 คน  ประกอบดวย   
ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการ: 
ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล 

2. นายวสันต นันทขวาง1) กรรมการผูจดัการ: ธุรกิจระบบทําความเย็น 
3. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผูจดัการ: ธุรกิจระบบการพิมพดจิิทัล 
4. นายประชา พรอมพรชัย ผูอํานวยการสายงานโครงการ 
5. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ผูอํานวยการสายงานขายท่ัวไป 
6. นายสุชาต ิ สุวัฒโนดม ผูอํานวยการสายงานปโตรเคม ี
7. นายนันทวัธน จีราคม2) ผูอํานวยการสายงานขาย 
8. นายสุกิจ ลิติกรณ ผูอํานวยการสายงานสนับสนุนวศิวกรรม 
9. นายวฑิูรย ทาม ี ผูอํานวยการสายงานขาย 
10. นายพงษสวัสดิ ์ เพงเล็งผล ผูอํานวยการสายงานขายสินคาพิเศษ 
11. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ 
12. นายฉัตรอภิชัย เอ้ือเอนกกุลชัย3) ผูอํานวยการสายงานบริหารท่ัวไป 
13. นายวศิิษฏ วชิรลาภไพฑูรย ผูอํานวยการสายงานการเงิน 

หมายเหตุ  ผูบริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
1)  นายวสันต นันทขวาง ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษทั กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 

22 เมษายน 2562 
2) นายนันทวัธน จีราคม ลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสายงานขาย และกรรมการบริหารความเส่ียง โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 
3)  นายฉัตรอภิชัย เอ้ืออเนกกุลชัย ลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสายงานบริหารท่ัวไป และกรรมการบริหารความเส่ียง โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 16 

มีนาคม 2562 
 

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. เปนผูนําในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรธุรกิจระยะส้ันและระยะยาว 

2. ควบคุม / กํากับดูแล / แกไขปญหา การดําเนินงานโดยภาพรวมในระดับกลยุทธและนโยบาย 

3. ใหการสนับสนุนและอํานวยการแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ใหสามารถปฏิบัติ
ภารกิจดานการกํากับดูแลบริษัทไดตามเปาหมาย 

4. กํากับดูแลโครงการดานพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับเปาหมายการเติบโตของบริษัท 

5. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเปน
ประจําทุกไตรมาส 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 

7. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจ
ชวงน้ันดวย 
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ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

 กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาท่ีในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
รวมถึงเร่ืองหรือกิจการตางๆ ดังตอไปน้ี 

1. กํากับดูแลการบริหารงาน การดําเนินงานท่ัวไป และการอนุมัติเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ และ/หรือ
บริหารงานประจําวันของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบ 
คําส่ัง มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  ภายใตกรอบของกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ และขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําป ตลอดจนโครงสรางการ
บริหารงานและอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณากอนนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหความเห็นชอบ  

3. ดําเนินการหรือบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณท่ี
ไดรับอนุมัติ 

4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานท่ีรับมอบหมาย ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจาํทุกไตรมาส 
5. ดูแลใหบุคลากรในฝายงานตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนา

องคกรและบุคลากรอยางตอเน่ือง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณท่ีดีขององคกร 
6. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย เล่ือนตําแหนง พักงาน เลิกจาง กําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนอ่ืนๆ รวมท้ัง

บําเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ  
7. มีอํานาจในการออก แกไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คําส่ัง ระเบียบ บันทึก และขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการ

ทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยในการ
ทํางานภายในองคกร  

8. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอํานาจอนุมัตกิารบริหารงาน (S-QMO-003)  

9. มีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามสัญญา หรือขอตกลง (ตามงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ หรือตามท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท) ท้ังน้ี โดยไมจํากัดวงเงิน 

10. มีอํานาจอนุมัติการจัดหา การเขาทําสัญญา และการดําเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 
ท้ังน้ี โดยไมจํากัดวงเงิน 

11. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 
12. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจ

ชวงน้ันดวย 

 ท้ังน้ี  อํานาจประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอ่ืนท่ีประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการเห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจท่ีทําใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร / 
กรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ  สามารถอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของซึ่ง
อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และ/หนวยงานท่ีเกี่ยวขอกําหนด) มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ หรือ
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บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทท่ีเกี่ยวของ ซึ่งประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการ ไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการ
ในเร่ืองดังกลาว โดยเร่ืองดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท  
(แลวแตกรณี)  เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการ
อนุมัติรายการท่ีเปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนด 

8.4  เลขานุการบริษัท 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแตงตั้ง นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท  ตั้งแตวันท่ี 26 
กุมภาพันธ 2559  เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   พ.ศ.2535  (รวมท้ังท่ีได
มีการแกไขเพ่ิมเติม) เพ่ือทําหนาท่ีดังตอไปน้ี 

1. ดูแลและใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ท่ี
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารจะตองทราบ  

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน
ของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุนของบริษัท  รวมท้ัง
ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมดังกลาว  

3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก  

3.1 ทะเบียนกรรมการ 

3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั รายงานประจาํปของบริษัท 

3.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน 

4. การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารท่ีมีหนาท่ี
รายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูท่ีเกี่ยวของใหบริษัททราบ)  

5. ดําเนินการและรับผิดชอบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ประวัติโดยยอ ดังนี้ 
 

ชื่อ - นามสกุล นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 
คุณวุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑติ (การบัญช)ี  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ประสบการณการทํางาน 

ในชวงระยะเวลา 5 ป 
 2559 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท 
 2559 - 2560 ผูชวยกรรมการผูจดัการ : ดานกํากับดูแลกิจการ 
 2557 - 2559 ผูอํานวยการสายงานบริหารท่ัวไป 

ประวัติการอบรม หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุนท่ี 36/2016 

 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนท่ี 16/2016 

 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนท่ี 72/2016 

 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุนท่ี 8/2015 
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หลักสูตรอื่นๆ 

 หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ 
 หลักสูตร S02 การเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและผูมีสวนไดเสีย 
 หลักสูตร S03 การพัฒนากจิกรรมเชงิกลยุทธเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 หลักสูตร S04 การวิเคราะหความเส่ียงและประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน 

 หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจดัการขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคม 

 หลักสูตร S06 การจัดทํารายงานแหงความยั่งยืน 

 หลักสูตร ยุทธศาสตรการวดัความสําเร็จขององคกร KPI 
 หลักสูตร กลยุทธการส่ือสารทางการตลาด 360 องศา 

 หลักสูตร Finance for Non-finance Executive 

 หลักสูตร Finance for the Boss 
 บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ดาน เชน อายุ คุณวุฒิ
ดานการศึกษา  ความรูดานภาษาตางประเทศ  ความสามารถในการส่ือสาร ความมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ความสามารถใน
การเปนผูประสานงานท้ังภายในและภายนอกองคกร   รวมถึงการประชาสัมพันธและดูแลภาพพจนขององคกรตอ
บุคคลภายนอก  เปนตน  ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการ
บริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไม
อาจปฏิบัติหนาท่ี และใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลา
ดังกลาว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

8.5  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

8.5.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

8.5.1.1 กรรมการ 

 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561  เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดยอยรายเดือน และเบ้ียประชุม ซึ่งสะทอนจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังน้ี 

 ตําแหนง คาตอบแทน 
1. คาตอบแทนประจํากรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง  
 - ประธานกรรมการบริษทั 30,000 บาท /เดือน 
 - ประธานกรรมการชดุยอย 25,000 บาท /เดือน 
 - กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน 
 - กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 3 วัน) 120,000 บาท /เดือน 

2. เบ้ียประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง  
 - ประธานกรรมการ 15,000 บาท /คร้ัง 
 - กรรมการ 10,000 บาท /คร้ัง 

3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท ไมมี  
4. สิทธิประโยชนอ่ืนๆ ไมม ี
หมายเหตุ   1. กรรมการท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซ่ึงไดรับเงินเดือนประจํา 
 2. กรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหนงอื่นๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงที่มีคาตอบแทนสูงที่สุดเพียง

ตําแหนงเดียว 
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 สรุปคาตอบแทนกรรมการบริษัท ป 2561 จํานวน 11 ราย เปนระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 เทากับ 3,970,000 บาท ซึ่งประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการบริษัท จํานวน 2,880,000 บาท 
คาตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการชุดยอย จํานวน 300,000 บาท และเบ้ียประชุม 790,000 บาท ซึ่งเปนไปตามมติท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ และ
เปรียบเทียบกับองคกรท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกลเคียงกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบรัทฯ 
ผลงาน และบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาวการณของธุรกิจโดยรวม  
 ในป 2561 และ ป 2560 บริษัทฯ จายคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมใหแกกรรมการ ดงัน้ี   

ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง 

ป 2561 ป 2560 

คาตอบแทน
รายเดือน 

คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน 

รายเดือน 

คาเบี้ยประชุม 

คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

1. ดร.ถกล  นันธิราภากร ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ 

360,000 90,000 60,000 - 240,000 75,000 60,000 - 

2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

240,000 60,000 40,000 - 160,000 50,000 40,000 - 

3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

240,000 60,000 40,000 - 160,000 40,000 40,000 - 

4. ดร.สุพจน เธียรวุฒิ กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 

300,000 50,000 - 180,000 200,000 50,000 - 120,000 

5. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ /  
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

- - - - - - - - 

6. นายวสันต นันทขวาง กรรมการ /  
กรรมการผูจัดการ 

- - - - - - - - 

7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการ /  
กรรมการผูจัดการ 

- - - - - - - - 

8. ดร.เจน ชาญณรงค กรรมการ 1,200,000 50,000 - - 600,000 40,000 - - 
9. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ 340,000 50,000 - - 340,000 40,000 - - 
10. นายภาคภูม ิ วองไพฑูรย กรรมการ 240,000 60,000 - - 160,000 50,000 - - 
11. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการ 260,000 50,000 - - 270,000 30,000 - - 

  รวม 3,180,000 470,000 140,000 180,000 2,130,000 375,000 140,000 120,000 

8.5.1.2 ผูบริหารของบริษทัฯ 

 ในป 2561 และ ป 2560  บริษัทฯ  จายคาตอบแทนใหแกผูบริหารของบริษัทฯ ดงัน้ี   

คาตอบแทน 

ป 2561 ป 2560 

จํานวน 
(ราย) 

คาตอบแทน 

(บาท) 
จํานวน 
(ราย) 

คาตอบแทน
(บาท) 

เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอ่ืนๆ ไดแก เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ EJIPและผลประโยชนหลังออกจากงาน  

3 12,485,725 3 12,604,738 

8.5.2 คาตอบแทนอืน่ 

• คาตอบแทนอ่ืนของกรรมการ -ไมมี - 
• คาตอบแทนอ่ืนของผูบริหารของบริษัทฯ - ไดแสดงไวในตาราง 8.5.1.2 ขางตน 
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8.6  บุคลากร 

8.6.1 จํานวนบคุลากร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ มีพนักงาน(ไมรวมผูบริหาร) จํานวนท้ังส้ิน 247 คน 
(พนักงานชาย จํานวน 154 คน พนักงานหญิง จํานวน 93 คน) และ 236 คน และ ตามลําดับ โดยสามารถแบงตามสายงาน 
ไดดังน้ี 

สายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 

สายงานขายงานโครงการ 35 34 
สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล 26 27 
สายงานขายปโตรเคม ี 7 3 
สายงานขายระบบทําความเย็น 16 15 
สายงานสนับสนุนวิศวกรรม 5 3 
สายงานขายระบบการพิมพดิจิทัล 25 26 
สายงานบริการ 34 33 
ฝายขายสินคาพิเศษ 12 10 
สายงานกํากับดูแลกจิการ 13 7 
สายงานบริหารท่ัวไป 39 42 
สายงานการเงิน 35 36 

รวม 247 236 

8.6.2 จํานวนบคุลากร 

 พนักงานของบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และคาตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน 
คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา คานายหนา เงินรางวัลจูงใจ และสวัสดิการอ่ืนในรูปแบบ
ท่ีเปนตัวเงิน 

 คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินที่สําคัญ ไดแก กองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการ
กองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสม
ของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหพนักงานใชสิทธิในการเลือกหรือ
เปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับตนเอง และระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดของแตละบุคคล โดยกําหนดให
เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนไดปละ 2 ครั้ง การจัดทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุมใหกับผูบริหารและ
พนักงาน ซึ ่งวงเงินผลประโยชนพนักงานแตละคนจะแตกตางกันไปตามตําแหนง และระดับความเสี่ยงของการ
ปฏิบัติงาน  จัดโครงการสะสมหุน (EJIP) สําหรับพนักงาน เพ่ือใหโอกาสพนักงานเปนเจาของบริษัทฯ รวมกนั และถือเปน
สวนหน่ึงของเงินออม เพ่ือสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับพนักงานในระยะยาว นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใหคาตอบแทน
แกพนักงานในรูปแบบการใหทุนการศึกษาพนักงานท้ังระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนคาใชจาย
การฝกอบรม สัมมนาตางๆ ท้ังการฝกอบรมสัมมนาภายในองคกร และภายนอกองคกรอยางเหมาะสม 
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 ในป 2561 และ ป 2560  บริษัทฯ  จายคาตอบแทนใหแกพนักงานของบริษัทฯ ดงัน้ี   

คาตอบแทน 

ป 2561 ป 2560 

จํานวน 
(ราย) 

คาตอบแทน 

(ลานบาท) 
จํานวน 
(ราย) 

คาตอบแทน 

(ลานบาท) 

เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอ่ืนๆ ไดแก เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ EJIPและผลประโยชนหลังออก
จากงาน  

247 153.19  236 155.02 

8.6.3 ขอพพิาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

 - ไมมี - 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

HARN มีความมุงมั่นท่ีจะเปนผูนําในงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น และ
ระบบการพิมพดิจิทัล เพ่ือสรางผลประกอบการท่ีดี และตระหนักดีวาส่ิงสําคัญท่ีจะบรรลุเปาหมายดังกลาวไดน้ัน นอกจาก 
การสงมอบสินคาและบริการท่ีดีมีคุณภาพแลว การดําเนินธุรกิจดวยการคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 
โดยใชหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ยึดมั่นในกรอบแหงจรรยาบรรณธุรกิจ สงผานทางกระบวนการบริหารงานและทีม
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ จะสรางมูลคาตอบริษัทฯ และสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืน 

HARN ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือยึดถือปฏิบัติมาตั้งแตป 2556 และเผยแพรผานทางเว็บไซต
บริษัทฯ ท่ี www.harn.co.th  และกําหนดใหทบทวนทุกป  โดยในป 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ
หลักการกํากับดูแลกิจการ จํานวน 3 คร้ัง ในเดือน พฤษภาคม สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามลําดับ โดยศึกษา 
ทบทวน ถึงการนํา CG Code 2560 มาปรับใชใหเหมาะกับสภาพปจจัยตางๆ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทมีมติใหจัดหมวดหลักการกํากับดูแลกิจการเปน 8 หมวด เพ่ือเปนกรอบท่ีชัดเจนตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
และผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกคน และปรับปรุงบางหมวดใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติท่ีเปนสากล ดังน้ี 

 เพ่ิมความชัดเจนของบทบาทหนาท่ีคณะกรรมการ ในฐานะผูนําองคกรท่ีสรางคุณคาใหแก HARN  
 การอนุมัตแิตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
  การนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช 
 การจดัสรร การจัดการทรัพยากร 
 การติดตามแนวโนมตางๆ ท่ีมีผลกระทบทางการเงินท่ีสําคัญ  

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ ท่ียึดถือเปนกรอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ  
1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหนาท่ีดวยความมุงมั่น ทุมเท และรับผิดชอบอยางเต็ม

ความสามารถเพ่ือประโยชนสูงสุดของ HARN และยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 5 ประการ (REACT) เปน
แนวทางดวยความเขาใจ เชื่อมั่นและศรัทธา โดยถือเปนกิจวัตร จนเปนวัฒนธรรมท่ีดีขององคกร อันไดแก 
 Responsibility  

มีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความตั้งใจ ความสามารถ และ ประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
 Equitable Treatment 

ปฎิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกันดวยความเปนธรรม  
 Accountability 

มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเองและของผูอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน 
สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจน้ันได  

 Creation of Long Term Value 

มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกรในระยะยาว 
 Transparency  

มีความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได และ เปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูท่ีเกี่ยวของ เปน
แนวทาง ดวยความเขาใจ เชื่อมั่น และ ศรัทธาโดยถือเปนกิจวัตร จนเปนวัฒนธรรมท่ีดีขององคกร 
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2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย และแผนงานท่ี
สําคัญ รวมท้ังจัดโครงสรางการบริหารท่ีสอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนธรรมระหวางคณะกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร และผูถือหุน และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจท่ีมีความเหมาะสม รวมท้ัง
ตองดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจไดวาระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความนาเชื่อถือ 

3. คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร จะตองเปนผูนําในเร่ืองจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบได 

4. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นความเปนธรรมโดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ฝายอยางเทาเทียม พรอมกับดูแลสอดสอง ควบคุม ปองกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ท่ีมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

5. คณะกรรมการบริษัท ตองดําเนินการใหมีระบบท่ีตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหมั่นใจไดวา
ฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญและปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

6. การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ HARN ถือเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญในการประเมินผลการบริหาร
จัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบาย หลักการ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี    
ในรอบป 2561 สรุปไดดังน้ี 

หมวด 1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรท่ี
สรางคุณคาใหแกบริษัทฯอยางย่ังยืน 

1.1 เพื่อเปนการสรางความม่ันใจวาคณะกรรมการมีความตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ตามความ
รับผิดชอบในฐานะผูนําองคกร ในเดือนพฤศจิกายน 2561  คณะกรรมการจึงกําหนดวาระการทบทวนนโยบาย
และภารกิจหลัก ท่ีใชผลักดันการบริหารงานใหเปนไปตามหลักการกํากับกิจการท่ีดี และกาํหนดใหเดอืนมีนาคม มี
การประชุมเพ่ือทบทวนนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการบริหารงาน
อ่ืนๆ ท้ังระดับนโยบายและระดับจัดการท่ีจําเปน  และในเดือนตุลาคม จัดใหมีการประชุมเพ่ือทบทวน วิสัยทัศน 
ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย และทิศทางการดําเนินธุรกิจ สําหรับปถัดไป เปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง  

1.2 คณะกรรมการกําหนดกรอบในการบริหารงานตามแผนกลยุทธ  เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารทบทวน
จํานวน 12 คร้ังในป 2561 และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการเปนรายไตรมาส  และคณะกรรมการ
บริหารเปนผูเสนอดัชนีวัดความสําเร็จ (KPI) ท้ังในระดับองคกรและระดับปฏิบัติการ เพ่ือใหมั่นใจวาทิศทางการ
บริหารงานของบริษัทฯ สามารถแขงขันไดในระยะยาว มีการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และคํานึงถึงผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกภาคสวน รวมถึงพรอมรับการปจจัยภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   

1.3 การปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
การปฏิบัติงาน ซึ่งมีการมอบหมายใหผูบริหารท่ีเกี่ยวของมีการทบทวนกฎหมายติดตามการเปล่ียนแปลงเปน
ประจํา และกําหนดใหเปนความเส่ียงดานกฎระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  รวมถึงกําหนด KPI COR-07 Low 
Compliance เปนดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร และฝายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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1.4 เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบที่ตน
ไดรับมอบหมาย บริษัทฯ ไดทบทวนกฎบัตร ในป 2561 ในเดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม  และแจกจายให
กรรมการทุกทานเปนคูมือในการปฏิบัติหนาท่ี  รวมถึงอนุมัติ “ตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน”  เพ่ือแบงแยก
อํานาจในการอนุมัติธุรกรรมตางๆ  ตามความรับผิดชอบ และเพ่ือความคลองตัวในการบริหารงานบริษัทฯ  การ
แบงแยกหนาท่ีระหวางคณะกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และฝายบริหาร  กําหนดไวชัดเจนในสวน
โครงสรางการจัดการ หนา 60    

หมวด 2  การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทฯ ท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน 

2.1 คณะกรรมการไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมายและทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ในชวงเดือนมกราคม 2561 โดยจัดทําเปนระยะ 3 ป และมอบหมายใหกระจาย
วัตถุประสงคและเปาหมายลงสูการปฏิบัติผานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  ซึ่งบริษัทฯ ผานการตรวจ
ประเมินตั้งแตปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 และไดรับการรับรองตั้งแตวันท่ี 31 มกราคม 2561 ซึ่งการขยายส
โคปไปถึงการทําทบทวนบริบทองคกร ปจจัยภายในภายนอก และผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ฯลฯ เมื่อนํามาผนวก
กับนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  ยิ่งทํา
ใหคณะกรรมการมีความมั่นใจวาจะนําพาบริษัทฯ ไปสูความยั่งยืน  

2.2 คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหมีการนํากลยุทธไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริหารจะทบทวนผล
การปฏิบัติเปนประจําทุกเดือน และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส  สําหรับการถายทอด
วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ลงสูทุกระดับของการปฏิบัติงานน้ัน  ไดมอบหมายผานทุกระดับชั้นของ
การบริหารงาน จากระดับองคกร สูสายงาน ฝาย และพนักงาน  ผานการประชุมติดตามงานท้ังท่ีเปนทางการและ
ไมเปนทางการ ตามชองทางท่ีบริษัทฯกําหนด โดยทุกวัตถุประสงคและเปาหมาย ลวนสอดคลองและสงเสริม
เปาหมายหลักท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะมีการปฏิบัติ ตรวจสอบ และติดตาม การดําเนินงานภายใน
ระบบท่ีวางไวอยางตอเน่ือง 
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Input Vision Input

SWOT & External Issues Core Value

สินค้าที�หลากหลาย คุณภาพ
ระดับ World Class

Mission

ระบบงานมาตรฐาน

การหมุนเวียนของพนักงาน

การพึ�งพิงสินค้ารายเดียว

การบังคับใช้กฎหมาย

การรณรงค์พลังงาน

การขยายตัวของเศรษฐกิจ

การแข่งขันสูง

การบังคับใช้กฎหมาย Company Strategic Directions

การผันผวนของเศรษฐกิจโลก SMART Business SMART People SMART Business SMART Business & Environment

การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี

Quality Policy

QMS Processes & Quality Objective by Division

ขาย บริการ จัดซื�อ คลังสินค้า จัดส่ง
ทรัพยากร

บุคคล
ธุรการ

สํานักงาน
ICT QMO DEC

Output รายได/้กระแสเงินสด Output

ผู้บริหารและทีมงานที�มีความรู้ 
ประสบการณ์

1) เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
ด้วยสินค้าและบริการที�มีคุณภาพสูง 
เทคโนโลยีที�นําหน้า และการจัดการ

ธุรกิจที�เป็นเลิศ

2) เราเชื�อมั�นในคุณค่า และ
ศักยภาพของพนักงาน มุ่งมั�นที�จะ
สร้างบรรยากาศการทํางานที�มี

ความสุข กระตือรือล้น มีความคิด
ริเริ�ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง 
ให้แก่ทีมงานที�มีความสามารถรอบรู้ 
บนหลักการของความถูกต้องเที�ยง

ธรรม ความคิดบวก และ ความ
รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ

3) เราจะสร้างผลตอบแทนที�ดีต่อผู้
ถือหุ้น และขยายธุรกิจให้เติบโต

ต่อเนื�องอย่างยั�งยืน

4) เราจะสร้างคุณค่าระยะยาว และเสริม
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ายของเรา ภายใต้การบริหารจัดการ

อย่างสุขุมรอบคอบ และบรรษัทภิบาลที�ดี

Context of Organization
Value Commitment

Quality Living through Sustainable Engineering

เราจะเป็นผู้นําการให้บริการโซลูชั�นที�ยั�งยืนของงานระบบวิศวกรรมด้านความปลอดภัย การทําความเย็น 
และการพิมพ์ดิจิทัลในประเทศไทย และประเทศเพื�อนบ้าน

P
 O

 S
 I

 T
 I

 V
 E

รูปแบบธุรกิจของการเป็น
ตัวแทนจําหน่าย

Ob6 เพิ�มมูลค่าการบริการต่อลูกค้าทุก
กระบวนการขายและบริการหลังการขาย

Ob11 - บริหารงานทรัพยากรบุคคล
 เพื�อสนับสนุนวิสัยทัศน์และแข่งขันได้

Ob1 - การเติบโตของยอดขาย Ob10 กํากับดูแลกิจการที�ดีภายใน CG 

Code & CAC

Ob12 -  สร้างความมีส่วนร่วมกับ
พนักงาน

Ob2 - การขยายธุรกิจด้วยสินค้า
หรือช่องทางขายใหม่

Ob14 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

Ob7 สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า
/ คู่ค้าสําคัญ

Ob13 - สร้างองค์ความรู้และองค์กร
แห่งการเรียนรู้

Ob3 เป็นผู้นําในด้านสินค้า
นวัตกรรมและสินค้าที�เป็นมิตรต่อ

Ob15 กระบวนการธุรกิจที�ลด
ผลกระทบทางสิ�งแวดล้อม

Ob8 - ใช้เทคโนโลยี IT และการจัดการ
ที�ทันสมัย

Ob4 พัฒนา Sotutions และบริการ
ให้ครบวงจร / เพิ�มมูลค่าสินค้า

Ob16 ส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อมทุก
กระบวนการOBJ9 พัฒนาระบบการทํางานและ

กระบวนการจัดการธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ
อย่างต่อเนื�อง

Ob5 - รักษาสถานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานให้พร้อมต่อการ
ขยายธุรกิจ

เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที�มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที�นําหน้า 
และการจัดการธุรกิจที�เป็นเลิศ

การเติบโตอย่างยั�งยืนของธุรกิจ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น  

หมวด 3  เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

3.1 ในฐานะตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักถึงความสําคัญตอภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย  

ดวยเหตุน้ี กรรมการบริษัท จึงตองเปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีสามารถเอ้ือประโยชน
ใหแกบริษัทฯ มีความทุมเท ใหเวลาอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระใน
การตัดสินใจ สามารถดูแลใหมีระบบงานท่ีใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ใหดําเนินไปในลักษณะ
ท่ีถูกตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และตองเปนอิสระจากฝายจัดการของบริษัทฯ โดยจัดใหมีระบบแบงแยก
หนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการท่ีชัดเจน 

(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในดานทักษะ ประสบการณ 
ความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ  ตองมีกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 
คน  ท่ีมีประสบการณ  ในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ
อยางนอยอีก 1 คน  ท่ีมีประสบการณดานบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทชุดปจจุบันมีองคประกอบ
หลากหลายท้ังเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณในวิชาชีพ บริษัทฯ ไดทบทวน Board Skill Matrix และ
จํานวนปของการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ ของกรรมการแตละคน ทุกป พอสรุปได ดังน้ี 
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64% ความรูเกี่ยวกับธุรกิจ 45% เทคโนโลยี

55% การบัญชี 73% การบริหารความเสี่ยง

45% การเงิน 36% การบริหารทรัพยากรบุคคล

36% กฎหมาย 45% การบริหารกลยุทธ

36% การตลาด 55% ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาสูความยั่งยืน

ทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท

 
(2) ปจจุบัน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย กรรมการท่ีไมได

เปนผูบริหาร 8 คน และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 3 คน ประกอบดวย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 1 คน 
กรรมการผูจัดการ 2 คน และมีจํานวนกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสัดสวนอยาง
ยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ 

(3)  มีสัดสวนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจํานวนกรรมการท้ังส้ิน 11 คน ซึ่งเปนจํานวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทฯ กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของ
ฝายจัดการไดอยางอิสระ  ทําใหเกิดการถวงดุลในการ    ออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองตางๆ ตลอดจนสอบ
ทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ท้ังน้ี กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ท้ัง 4 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งจํานวนกรรมการอิสระและจํานวนกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ เปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
ไว รวมท้ังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวของทุกประการ 

 (4) ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนง
อยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการ ผูออกจากตําแหนงไปน้ันอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ไดโดยไมจํากัดจํานวนคร้ัง   

(5) การดํารงตําแหนงกรรมการอิสระน้ัน กําหนดเปนนโยบายวา ใหกรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงตอเน่ือง
ไมเกิน 9 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งคร้ังแรก หรือ 3 วาระติดตอกัน โดยไมมีขอยกเวน ปจจุบัน
กรรมการอิสระจํานวน 3 ทานมีวาระดํารงตําแหนง 6 ป และ 1 ทานมีวาระดํารงตําแหนง 2 ป  

3.2 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ  
(1) ปจจุบัน ดร.ถกล นันธิราภากร, กรรมการอิสระ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท และไมใชบุคคล

เดียวกันกับประธานเจาหนาท่ีบริหาร ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงโดยคุณวิรัฐ สุขชัย รวมถึงไมมีความสัมพันธ
ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหวางกัน เพ่ือถวงดุลอํานาจในการบริหารงาน 

(2) บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจน 
โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารใน
ระดับนโยบาย ขณะท่ีผูบริหาร ทําหนาท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายท่ี
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กําหนด ท้ังน้ี ประธานกรรมการบริษัท ไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและ
คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาท่ีบริหารอยางสม่ําเสมอ ในขณะท่ี
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใตกรอบ
อํานาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(3) หนาท่ีรับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษัท มีดังน้ี 
 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท  ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับบริษัทฯ   หรือกรณีท่ีจําเปน

เรงดวน  เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน  ตลอดจนมีบทบาทใน
การกําหนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนหรือผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุม สงเสริมใหกรรมการใช
ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ 

 สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจ
หนาท่ีความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มุงไปเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทฯ  

 ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ  เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

(4)  คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง กล่ันกรองขอมูลและ
นําเสนอแนวทางการพิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีไวอยาง
ชัดเจน (หมวดโครงสรางการจัดการ หนา 64-73) รวมถึงจํานวนคร้ังของการประชุมจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแต
ละทานเขารวมประชุม และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุดในปท่ีผานมา ใน
เอกสารแนบ 5 

3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 

(1)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทฯ ดวยการเสนอรายชือ่บุคคลท่ีมีคณุวุฒ ิประสบการณ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผู
มีทักษะ ประสบการณท่ีมีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาจากทําเนียบกรรมการ
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีการจัดทําขอมูลดังกลาว หรือ
ชองทางอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 
นอกจากน้ันการคัดเลือกกรรมการอิสระ ตองพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ 
ขอบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวของดวย 

(2) เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯ กําหนด  เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท  โดยจะ
ประกาศเชิญชวนในเว็ปไซตของบริษัทฯ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 พรอมท้ัง
ประกาศขาวในเวปไซตของตลาดหลักทรัพยฯ  เพ่ือใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ  
ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นต่ําสําหรับผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการลวงหนา โดยตอง
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ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุน
เสนอวาระการประชุม และไมมีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแตงตั้งเปนกรรมการในระยะเวลาดังกลาว ซึ่ง
เลขานุการบริษัทไดรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว 

(3) การพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมี
รายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

(4) คณ ะกรรมการสรรหาและพิจารณ าคาตอบแทนจะทบทวนหลักเกณ ฑและวิธีการสรรหา เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ กอนท่ีจะมีกรรมการครบวาระเปนประจําทุกป หากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง จะตองนําผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
กรรมการรายดังกลาวมาพิจารณาดวย 

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอรายชื่อเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชือ่ใหเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ รวมถึงดูแล
ใหการเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ เสนอตอท่ีประชุมผูถือ
หุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป 

(6) ไมมีการแตงตั้งท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ในป 2561 

3.4 การพิจารณาโครงสรางและอตัราคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

(1) คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาท่ีขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแตละคณะ รวมถึง
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน  

(2) คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณากล่ันกรองนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการท่ี
ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนทุกป  โดยอาจกําหนดเปนจํานวนท่ีแนนอน หรือวางเปน
หลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได  ซึ่ง
พิจารณาบนหลักเกณฑของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมท้ังอยูในระดับท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบ
ไดกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการท่ีใกลเคียงกัน และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษา
กรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ พรอมกันน้ี ยังพิจารณาถึงหนาท่ีรับผิดชอบท่ีไดรับเพ่ิมข้ึน สําหรับ
กรรมการท่ี ได รับมอบหมายให รับตําแหนงในคณ ะกรรมการชุดยอย  เชน  กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร เปนตน  

(3) คาตอบแทนกรรมการ ตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันท่ีจะ
ไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานของบริษัทฯ  

(4) คาตอบแทนกรรมการตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามท่ีกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

3.5 การกํากบัใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหนาที่และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ  

(1) คณะกรรมการบริษัท กําหนดจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน ไมเกิน  5 
บริษัทจดทะเบียน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานดานกํากับดูแลกิจการอยางมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือใหมั่นใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ ในป 2561 
กรรมการแตละคนดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ดังน้ี  
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1 บริษัท 2 บริษัท 3 บริษัท
4 ทาน   - -

7 ทาน  - - -

รวม 11 ทาน

จํานวนกรรมการ จํานวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ใน HARN

 
(รายละเอียดแสดงไวในเอกสารแนบ 1 ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร เลขานุการบริษัท) 

(2) กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามญั หรือหุนสวนไมจํากัดความรับ
ผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอ่ืนท่ีประกอบกิจการ
อันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมได เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุน
ทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง  

(3) คณะกรรมการบริษัท ไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนนอกกลุมบริษัท ในกรณีท่ี
ผูบริหารของบริษัทฯ จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
กอน ยกเวน การดํารงตําแหนงกรรมการในองคกรการกุศลท่ีไมแสวงหากําไร ท้ังน้ี การดํารงตําแหนงตองไม
ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตองไมใชตําแหนง
งานในบริษัทฯ ไปอางอิง เพ่ือสงเสริมธุรกิจภายนอก 

3.6 การกําหนดกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม ที่
บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

(1) กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลบริษัทยอย บริษัทรวม โดยกําหนดขอบขายหนาท่ีของบุคคลท่ีเปนตัวแทนบริษัท  
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอย บริษัทรวมท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายงานตางๆ 
เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

(2) การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือ
จําหนาย ไปซึ่งทรัพยสิน การทํารายการอ่ืนท่ีสําคัญ การเพ่ิมทุน การลดทุน การเลิกบริษัทยอย บริษัทรวม เปนตน  

(3) หากเปนการเขารวมทุนในกิจการอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ มีสัดสวนการถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแต
รอยละ 20 ถึงรอยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ ในกรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการควร
ดูแลใหมีการจัดทํา Shareholders’ agreement หรือขอตกลงอ่ืน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจใน
การบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือ
สามารถใชเปนขอมูลในการจัดทํางบการเงินของบริษัทไดตามมาตรฐานและกําหนดเวลา ปจจุบัน HARN 
อยูระหวางการจัดตั้งบริษัทยอยเพ่ือรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย AEC และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริการลูกคาปจจุบันท่ีตั้งฐานการผลิตในเมืองโฮจิมนิท ประเทศเวียดนาม 

3.7 การประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ประจําปของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self-Assessment) เปน
ประจําอยางนอยปละ 1 คร้ังในเดือนธันวาคมของทุกป โดยกําหนดใหมี 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ 
 ประเมินตนเองของกรรมการเปนรายบุคคล 
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เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกนัพิจารณาผลงานและปญหาเพ่ือการปรับปรุงแกไข บริษัทฯ จะนําผลการประเมินของ
คณะกรรมการไปใชประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบคณะกรรมการอีกทางหน่ึงดวย 
ปจจุบัน คณะกรรมการยังไมมีท่ีปรึกษาภายนอก มาชวยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ในป 2561 ผลการประเมินในภาพรวมเปนดงัน้ี   

คณะกรรมการบริษัท เป็น
ผู้อนุมัติ และทบทวนแบบ
ประเมินผล เพื�อให้เกิดความ
ถูกต้อง  ครบถ้วน และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที�หน่วยงาน
กํากับดูแลกําหนด

กรรมการ เป็นผู้ประเมินตนเอง 
รายคณะ / รายบุคคล เพื�อ
แสดงความเห็นเกี�ยวกับ
บทบาทหน้าที�ของกรรมการ  
ความเป็นอิสระ  โครงสร้างการ
บริหาร  การพัฒนาความรู้ 
และความเห็นเกี�ยวกับการ
บริหารจัดการองค์กร

เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุป
และวิเคราะห์ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัท และ
รายงานผลการวิเคราะห์จาก
การประเมินให้คณะกรรมการ
บริษัท

เลขานุการบริษัท นําผล
วิเคราะห์และความเห็นเพิ�มเติม
จากคณะกรรมการบริษัท ไป
จัดทําแผนเพื�อดําเนินการ
ปรับปรุง หรือพัฒนากรรมการ
รายบุคคล

1

กระบวนการประเมนิตนเอง

2

3

4

 

 

รายคณะ รายบุคคล รายคณะ รายบุคคล รายคณะ รายบุคคล รายคณะ รายบุคคล

โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ  ประกอบด้วย  ความ
หลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของ
กรรมการ  คุณสมบัติของคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะ

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

บทบาท หน้าที� และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย การใช้เวลาที�เพียงพอต่อการ
พิจารณาเรื�องที�สําคัญ  รายการที�มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุม
ภายในการจัดการความเสี�ยง

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

การประชุมคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย กําหนดการประชุมล่วงหน้าทั�งปี
 คุณภาพเอกสาร  ความเพียงพอของข้อมูล
ต่อการตัดสินใจของกรรมการ  ความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็น
ของกรรมการ

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

85.1% 85.6% 89.0% 85.3% 76.3% 82.2% 78.2% 79.0%

ดี ดี ดี ดี ค่อนข้างดี ดี ค่อนข้างดี ค่อนข้างดี

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารสูงสุดควรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั�งยืน และ การสร้างองค์กรนวัตกรรมเพื�อนําไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

ทั�งนี�ในธุรกิจของหาญเกี�ยวเนื�องกับการพัฒนา "คน" เป็นส่วนใหญ่

การวัดผล  90% ขึ�นไป ดีมาก, 80-89% ด,ี 70-79% ค่อนข้างด,ี 60-69% พอใช,้ ตํ�ากว่า 60% ลงไป ควรปรับปรุง

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ / รายบุคคล ปี 2561

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการ

บริหาร
คณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยงหัวข้อที�ประเมิน
 / เกณฑ์การประเมิน

สรุปผลรวม
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3.8 คณะกรรมการแตละคน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสมํ่าเสมอ 

(1) ทุกคร้ังท่ีมีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของกรรมการใหม อาทิ  
 ประวัติบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 โครงสรางกลุมบริษัท โครงสรางองคกร โครงสรางผูถือหุนใหญและกรรมการ 
 หนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายท่ีเกีย่วของ 
 เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายท่ีกําหนด 
 หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคบับริษัทฯ 
 ขอบขายหนาท่ี ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 
 คาตอบแทนและสิทธิประโยชนตางๆ ของกรรมการบริษัท 
 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
 การกาํกับดูแลกจิการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจัดใหมีการพบปะหารือ
กับประธานกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ใหแกกรรมการใหม   

ในป 2561 บริษัทฯ ไมมีการสรรหากรรมการใหม  แตเพ่ือใหกรรมการไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเปน
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดทบทวนกฎบัตรบริษัท รวมถึงนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ คูมือมาตรการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ท่ีกรรมการควรทราบเพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติหนาท่ี 

(2) คณะกรรมการมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลอมท่ี
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ รวมท้ังไดรับทราบขอมูลท่ีเปนปจจุบันจากฝายจัดการอยางสม่ําเสมอผาน
ชองทางท่ีเหมาะสม เชน จดหมายอิเล็คทรอนิคส การประชุมกรรมการ เปนตน 

(3) คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษทัแก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อยางตอเน่ือง ในป 2561 มีกรรมการและผูบริหารระดับสูง เขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ดังน้ี 
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1)  กรรมการ   หลกัสูตร 

1. ดร.ถกล นนัธริาภากร กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ 1.Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 43/2018, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

   2.Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance, ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   3.Dealing with Cyber Risk in the Boardroom, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

   4.Better Governance, Better Business: Thailand's Progress Report, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

   5.Thai Institute of Directors, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

   6.National Director Conference 2018, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

   7.Rising Above disruption: A call for action, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

   8.Why Supply Chain Sustainability Means New Opportunities, สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

   9.Invitation to attend CAC National Anti-Corruption Conference "Disrupting Corruption 
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

2. นายโสตถธิร มลัลกิะมาส กรรมการอสิระ ไม่ม ี

3. นางสาววรนุช สไุพบลูยพ์พิฒัน ์ กรรมการอสิระ ไม่ม ี

4. ดร.สุพจน ์เธยีรวุฒ ิ กรรมการอสิระ ไม่ม ี

5. นายวริฐั สุขชยั กรรมการ 1.การซกัซอ้มความเขา้ใจมาตรการเตอืนผูล้งทนุ, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   2.HARN One Heart (Employee Engagement), พเีพลิ ดเีวลลอป เซน็เตอร ์

6. นายวสนัต ์นันทขวา้ง กรรมการ 1.HARN One Heart (Employee Engagement), พเีพลิ ดเีวลลอป เซน็เตอร ์

7. นายธรรมนูญ ตรเีพ็ชร กรรมการ 1.การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื�อการพฒันาอย่างยั�งยนื (P01), ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   2.การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเชงิกลยุทธ ์(S01), ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   3.การเช ื�อมโยงหว่งโซอ่ปุทานและผูม้สี่วนไดเ้สยี (S02), ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

   4.การพฒันากจิกรรมเชงิกลยุทธเ์พื�อการพฒันาอย่างยั�งยนื (S03), ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   5.Digital Transformation (โรงพยาบาลสมติเิวช สุขมุวทิ), นิดา้โปรเฟสช ั�นแนลเทรนนิ�ง 

   6.เทคโนโลยกีารพมิพอ์อฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพมิพ,์ สถาบนัการพมิพไ์ทย 

   7.HARN One Heart (Employee Engagement), พเีพลิ ดเีวลลอป เซน็เตอร ์

8. นายเจน ชาญณรงค ์ กรรมการ 1.ทศิทางและแนวโนม้ของเทคโนโลยสีําคญัสู ่Digital Transformation, สถาบนัเพิ�มผลผลติแหง่ชาต ิ

      2.Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation, ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

9. นางสิรมิา เอี�ยมสกุลรตัน ์ กรรมการ 1.Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุน่ 5/2018, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

10. นายภาคภูม ิว่องไพฑรูย ์ กรรมการ ไม่ม ี

11. นางวลรีตัน ์เช ื �อบญุชยั กรรมการ ไม่ม ี

        

    

2) ผูบ้รหิารระดบัสูง   หลกัสูตร 

1. นายวศิษิฎ ์วชริลาภไพฑรูย ์ ผูอ้าํนวยการสายงานการเงนิ 1.Update ภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคลเตรยีมใหพ้รอ้มกอ่นยื�นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 2560 ที�ตอ้งยื�นในปี 2561 
  สํานักพฒันาการบรหิารธรรมนิต ิ

   2.เร ื�องเล่าขา่วทจุรติและผดิมาตรฐานบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน รุน่ที� 1/61, สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์

   3.เตรยีมความพรอ้มรอบรบัการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เกี�ยวกบัเคร ื�องมอืทางการเงนิ รุน่ที� 2 
   ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

   4.Final Countdown to TFRS9 Focus Group, สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์

   5.ใบกาํกบัภาษีอเิล็กทรอนิกส/์ใบรบัอเิล็กทรอนิกส ์e-tax invoice& e-receipt, กรมสรรพากร 

      6.เทคนิคการจดัทาํขอ้เสนอโครงการวจิยั ฯ เพื�อขอการรบัรองโครงการวิจยั ฯ ตามมาตรการยกเวน้ภาษ ี3000% รุน่ที� 12, 
สวทช. 

2. นางวรนิกาญจน ์ธรีะอมัรานนท ์ ผูอ้าํนวยการสายงานกาํกบัดูแลกจิการ 1.Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 
   ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

      2.HARN Anti-Corruption, เดชา แอนด ์ไอบเีอส 

      3.HARN One Heart (Employee Engagement), พเีพลิ ดเีวลลอป เซน็เตอร ์

3. นายประชา พรอ้มพรชยั ผูอ้าํนวยการสายงานขายโครงการ 1.SIEMENS: IG-100 System, Siemens Thailand 

   2.HARN One Heart (Employee Engagement), พเีพลิ ดเีวลลอป เซน็เตอร ์

   3.ระบบ FIRE ALARM "NOTIFIFR", Honeywell Thailand 

   4.ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการบรหิารความเสี�ยงในองคก์ร, หาญ เอ็นจเินียร ิ�ง โซลูช ั�นส ์

   5.Door Fan Test, หาญ เอ็นจเินียร ิ�ง โซลูช ั�นส ์

      6.Novec - 1230 (70 bar) hygood, หาญ เอ็นจเินียร ิ�ง โซลูช ั�นส ์

4. นายรตันพนัธ ์มุขหรวิฒันานนท ์ ผูอ้าํนวยการสายงานขายทั�วไป 1.Victaulic Drop Pipe Pump&Chiller Cost Analysis, หาญ เอ็นจเินียร ิ�ง โซลูช ั�นส ์

      2.HARN One Heart (Employee Engagement), พเีพลิ ดเีวลลอป เซน็เตอร ์

5. นายสุชาต ิสุวฒัโนดม ผูอ้าํนวยการสายงานขายปิโตรเคมี 1.HARN One Heart (Employee Engagement), พเีพลิ ดเีวลลอป เซน็เตอร ์

6. นายนันทวธัน ์จรีาคม ผูอ้าํนวยการสายงานขาย 1.Danfoss Electronic Expansion Valve, Danfoss Thailand Co., Ltd. 

      2.HARN One Heart (Employee Engagement), พเีพลิ ดเีวลลอป เซน็เตอร ์

      3.การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเชงิกลยุทธ ์(S01), ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

      4.การเช ื�อมโยงหว่งโซอ่ปุทานและผูม้สี่วนไดเ้สยี (S02), ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

      5.การพฒันากจิกรรมเชงิกลยุทธเ์พื�อการพฒันาอย่างยั�งยนื (S03), ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

      6.หลกัสูตรการวเิคราะหค์วามเสี�ยงและประเด็นสําคญัดา้นความยั�งยนื (S04), ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

      7.หลกัสูตรการประเมนิผลและการจดัการขอ้มูลดา้นความยั�งยนื (S05), ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

7. นายสุกจิ ลติกิรณ ์ ผูอ้าํนวยการสายงานสนับสนุน
วศิวกรรม 

1.HARN One Heart (Employee Engagement), พเีพลิ ดเีวลลอป เซน็เตอร ์

8. นายวฑิรูย ์ทาม ี ผูอ้าํนวยการสายงานขาย 1.HARN One Heart (Employee Engagement), พเีพลิ ดเีวลลอป เซน็เตอร ์

9. นายพงษส์วสัดิ ์เพ่งเล็งผล ผูอ้าํนวยการสายงานขายสนิคา้พเิศษ 1.Digital Marketing For Print Business, สมาคมการพมิพไ์ทย 

      2.Digital Transformation (โรงพยาบาลสมติเิวช สุขมุวทิ), นิดา้โปรเฟสช ั�นแนลเทรนนิ�ง 

      3.เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบับรหิาร, ศิรนิคร เซฟตี � เทรนนิ�ง 

      4.เทคโนโลยกีารพมิพอ์อฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพมิพ,์ สถาบนัการพมิพไ์ทย 

      5.HARN One Heart (Employee Engagement), พเีพลิ ดเีวลลอป เซน็เตอร ์

      6.Workshop ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการบรหิารความเสี�ยง, หาญ เอ็นจเินียร ิ�ง โซลูช ั�นส ์

10. นายฉัตรอภชิยั เอื �อเอนกกุลชยั ผูอ้าํนวยการสายงานบรหิารทั�วไป 1.เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบับรหิาร, ทอ๊ปโปรเฟสช ั�นแนล แอนด ์ดเีวลลอปเมนต ์

     2.HARN One Heart (Employee Engagement), พเีพลิ ดเีวลลอป เซน็เตอร ์

     3.HARN Anti-Corruption, เดชา แอนด ์ไอบเีอส 

      4.การส่งเสรมิความเขา้ใจเกี�ยวกบัทจุรติคอรร์ปัช ั�น, หาญ เอ็นจเินียร ิ�ง โซลูช ั�นส ์

        

สวนท่ี 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ  หนา 91 



บริษัทหาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)                                                                                                

3.9 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถเขาถึง
ขอมูลท่ีจําเปน และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรูและประสบการณท่ีจําเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(1) คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย กําหนดตารางประชุมประจําปลวงหนาในเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกป  เพ่ือใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได  โดยจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 6 คร้ัง 
และอาจมีการประชุมอีก 1 คร้ัง ในหน่ึงเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป รวมท้ังอาจมีประชุมวาระ
พิเศษเพ่ิมตามความจําเปน อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเกิดความคลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในแตละ
เดือนจึงจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหนาท่ีตัดสินใจตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยทุกคร้ังท่ีมีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนําเร่ืองท่ีผานการ
พิจารณามาแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือใหสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝาย
จัดการไดอยางตอเน่ืองและทันการณ  ในป 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ท้ังหมด 6 คร้ัง 
รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลการเขารวมประชุมของกรรรมการแตละทาน เปดเผยไวในหัวขอ “การเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท” หนา 73 

 (2)  ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหาร จะเปนผูดูแลใหความเห็นชอบและรวมกันพิจารณา
เลือกเร่ืองท่ีจะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเร่ืองท่ีเปน
ประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และถือเปนความรับผิดชอบของกรรมการทุกคน
ท่ีจะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมดท่ีไดจัดใหมี
ขึ้นในรอบป ในป 2561 กรรมการบริษัทเขาประชุมโดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 94  

(3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอน
ลวงหนา เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทจะแจงการนัดประชุมโดยวิธี
อ่ืนและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละคร้ังเลขานุการบริษัทไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบันทึก
รายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอ
ใหท่ีประชุมรับรองในการประชุมคร้ังถัดไป รวมท้ังเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ ท่ีชั้น 
4 ของสํานักงานใหญ ถ.พระราม 9  เพ่ือสะดวกในการสืบคนอางอิง  

(4) ประธานกรรมการบริษัททําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม มีหนาท่ีดูแลและจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยาง
เพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นท่ีสําคัญโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม  

 ในการประชุมจะตองมีกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะครบองค
ประชุม 

 ท้ังน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน่ึงมี
เสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ / หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
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น้ัน ถาคะแนนเสียงเทากัน  ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด  ณ ขณะท่ี
คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

 กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอ่ืนๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอ่ืนๆ และฝายจัดการของบริษัทตองดําเนินการตอบ
ขอสงสัยดังกลาวอยางรวดเร็วและครบถวนเทาท่ีจะเปนไปได 

 ในกรณีท่ีกรรมการไมเห็นดวยกับมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคดัคานไว
ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการได 

 (5) คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาม
ความจําเปนและเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี
เกี่ยวของอีกท้ังจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพ่ือใหคณะกรรมการมีโอกาสรูจักผูบริหาร
ระดับสูงและสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต 

(6) คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีจําเปนเพ่ิมเติมไดจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เลขานุการบริษัท 
หรือผูบริหารอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการ
อาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท 

(7) คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไมมี
กรรมการท่ีเปนผูบริหารหรือฝายบริหารของบริษัทเขารวมการประชุม เพ่ือเปดโอกาสใหอภิปรายปญหา
ตางๆ ท้ังท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเร่ืองท่ีอยูในความสนใจ โดยแจงใหประธานเจาหนาท่ีบริหารทราบ
ถึงผลการประชุม รวมท้ังรายงานผลการประชุมใหประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบ
ดวย ในการประชุมใหประธานกรรมการเปนประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไมสามารถเขา
รวมการประชุมไดใหท่ีประชุมคัดเลือกกรรมการหน่ึงทาน เพ่ือทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมแทน และให
เลขานุการบริษัทเปนเลขานุการของการประชุมของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

การแตงตั้งเลขานกุารบริษัท 

(1) คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทท่ี
เหมาะสม มีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาท่ีให
คําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาท่ีในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยไดเปดเผย
คุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในหมวดโครงสรางการจัดการ หนา 76-77 และเว็บไซต
ของบริษัทท่ี www.harn.co.th 

(2) คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยาง
ตอเน่ืองท้ังดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการบริษัท  
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หมวด 4  สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

4.1 การสรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง ซ่ึงหมายถึง ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ 
ใหมีความรู ทักษะ ประสบการณและคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย 

(1) บริษัทฯ คัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ ในตําแหนง
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ โดยคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะรายงานตอคณะกรรมการเพ่ือทราบเปนประจําถึง
แผนการพัฒนาและสืบทอดงาน เพ่ือเตรียมพรอมบุคคลท่ีมีศักยภาพใหสามารถสืบทอดตําแหนงงานใน
กรณีท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได 

 (3) คณะกรรมการไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนนอกกลุมบริษัท ในกรณีท่ีผูบริหาร
ของบริษัทจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวน
การดํารงตําแหนงกรรมการในองคกรการกุศลท่ีไมแสวงหากําไร ท้ังน้ี การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และตองไมใชตําแหนงงานใน
บริษัทไปอางอิงเพ่ือสงเสริมธุรกิจภายนอก 

4.2 การกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูกําหนดโครงสรางคาตอบแทน และเกณฑการประเมินผล
ท่ีเหมาะสมเสนอตอคณะกรรมการ ตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายไว ดังน้ี 

 คาตอบแทนตามหนาท่ีรับผิดชอบตามตําแหนงงาน ไดแก เงินเดือน ผลประโยชนตามตําแหนงงาน เชน คา
รถประจําตําแหนง  สวนผลตอบแทนเพ่ือสรางความมั่นคงในอนาคตระยะยาว ไดแก กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
คาตอบแทนท่ีเปนหุนโครงการ EJIP รวมถึงแผนการประกันสุขภาพ ผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ
มอบหมายเพ่ิมมากขึ้น 

 คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  ไดแก เงินโบนัส  โดยวัดจากดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ท่ีไดกําหนดไว
ประจําป จากผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว 

(2) กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารท้ังหมด เปนผูประเมินผลประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการเปนประจํา
ทุกป คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมินขางตน และประธานกรรมการเปนผู
แจงผลการพิจารณาใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการทราบ 

(3) ผลการประเมินจะนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการ
ผูจัดการ โดยจะเปรียบเทียบคาตอบแทน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ กับคาตอบแทนใน
ตลาดแรงงาน ซึ่งคาตอบแทนท่ีบริษัทจายน้ันตองอัตราท่ีแขงขันไดกับกลุมธุรกิจเดียวกัน เพ่ือดูแลรักษา
ผูบริหารท่ีมีคุณภาพ ท้ังยังตองคํานึงถึงผลประโยชนท่ีบริษัทฯ และผูถือหุนไดรับอีกทางหน่ึงดวย 

 

สวนท่ี 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ  หนา 94 



บริษัทหาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)                                                                                                

4.3 คณะกรรมการเขาใจโครงสรางและความสัมพนัธของผูถือหุน ทีอ่าจมีผลกระทบตอการบริหารและการ
ดําเนนิงานของกจิการ 

(1) คณะกรรมการเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ซึ่งมีผลตออํานาจในการควบคุมการบริหาร
จัดการกิจการ โดยอาศัยโครงสรางคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ 4 ทานจากจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด 11 ทาน เปนการถวงดุลอํานาจท่ีดี รวมถึงสงเสริมวัฒนธรรมในการบริหารงานอยางมืออาชีพ มี
นโยบายกํากับดูแลกิจการ และนโยบายอ่ืนๆ กํากับอยางเครงครัด 

(2) คณะกรรมการจะดูแลไมใหโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนตาม (1) เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณะกรรมการ เชน การมีบุคคลท่ีเหมาะสมมาสืบทอดตําแหนง 

(3) คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตามขอตกลงตางๆ ท่ีมผีลกระทบตอการควบคุมกิจการ 

4.4 คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจํานวน ความรู ทักษะ ประสบการณ
และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

(1)  บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานทุกระดับมีสวนสําคัญในการขับเคล่ือนไปสูเปาหมาย  เพ่ือรักษาพนักงานท่ีมี
ความสามารถของบริษัทไว พนักงานทุกคนจะไดรับการพัฒนาตามแผนอบรมแตละป ท้ังภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ  โดยมุงเนนใหสอดคลองกับทิศทางและกลยุทธขององคกรท่ีบริษัทฯ กําหนดในแตละป 
รวมถึงได รับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม เปนธรรม โดยบริษัทฯ ไดทบทวนคาตอบแทนของบริษัทกับ
ตลาดแรงงานท่ัวไปในระดับเดียวกัน เปนประจําทุกป และรายงานตอคณะกรรมการทราบ ในป 2561 
คาตอบแทนของบริษัทเทียบกับผลสํารวจคาจางป 2560/2561 ท่ีบริษัทเลือกใช พบวาคาตอบแทนเฉล่ียของ
บริษัทสูงกวาประมาณ รอยละ 14 และพบวากลุมพนักงานขายและบริการ รวมถึงชางเทคนิค มีผลตอบแทน
สูงกวาผลสํารวจเปนอันดับตนๆ พนักงานทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม พนักงานทุกคนสามารถ
ขอคําปรึกษา แนะนํา จากผูบริหารระดับสูง ไดทุกระดับ ซึ่งเปดกวางรับฟงความคิดเห็น และสนับสนุนให
กลาคิด กลาพูด   

CEO / MD ผู้บริหาร พนักงาน

เงินเดือน   

ผลประโยชน์อื�นตามตําแหน่ง   -

เงินโบนัสตามผลงาน   

Incentive ตามผลงาน -  

ค่าตอบแทนที�เป็นหุ้น (EJIP)   

จูงใจและรักษาพนักงานที�มีความรู้ ความสามารถ ตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย

จูงใจและรักษาพนักงานที�มีความรู้ ความสามารถ ตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย

ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรในระยะยาว

จูงใจให้เกิดผลงาน เพื�อสร้างความเติบโตของบริษัท

ตอบแทนความสําเร็จผลงานตามดัชนีชี�วัดความสําเร็จที�ได้รับมอบหมายแต่ละปี

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท

 

 (2) เพ่ือเปนการสงเสริมความเปนอยูท่ีดีของพนักงาน บริษัทฯ จัดสวัสดิการท้ังระยะส้ันและระยะยาว และดูแลใหมี
สวัสดิการท่ีเทียบเคียงไดกับบริษัทฯ อ่ืนในตลาดแรงงานท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน สนับสนุนใหพนักงานมีความรู
ความเขาใจในการบริหารจัดการเงิน โดยสงพนักงานเขาอบรมในหลักสูตร Train the Trainers: Happy Money, 
Happy Retirement ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 22-23 มีนาคม 2561 เพ่ือศึกษา
รูปแบบ นํามาพัฒนาตอยอดในบริษัท  
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รางวัลขับรถประจําปี แผนประกันชีวิตและสุขภาพ
รางวัลใช้รถประหยัด ประกันอุบัติเหตุ
รางวัลดีเด่นด้านเวลาทํางาน การตรวจร่างกายประจําปี
รางวัลพนักงานดีเด่นด้านต่าง ๆ กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
รางวัลอายุงาน ประกันสังคม
รางวัลเพื�อนแนะนําเพื�อน เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ

ทุนการศึกษา
เครื�องแบบพนักงาน
เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ ครอบครัว

การจ่ายรางวัลและสวัสดิการของบริษัท

 

หมวด 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

5.1 ใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจ ควบคูไปกับการสราง
คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

(1)  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการเปน “ผูนําในการใหบริการโซลูชั่นอยางยั่งยืนของงานวิศวกรรมระบบ”  บริษัทฯ 
ทุมเทศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือใหมกีารพัฒนาตอยอดในกลุมสินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายอยางตอเน่ือง สราง
ความแตกตาง และตอบสนองตอลูกคาและผูท่ีเกี่ยวของ  โดยมีกลยุทธท่ีเกี่ยวกับเปาหมายโดยสงผูบริหาร
ระดับสูง พนักงานไปอบรมดูงานตางประเทศ และนําความรูประสบการณมาตอยอดพัฒนางานใหมี
ความกาวหนา  รวมถึงถายทอดประสบการณและใหการอบรมแกพนักงานอ่ืนๆ ในสายงาน และมุงมั่นใน
การสรางความสําเร็จรวมกันระหวางพนักงานและบริษัทฯ   

ชื�อหลักสูตร / กิจกรรม รายชื�อผู้บริหาร / พนักงานที�เข้าร่วม

วสันต์ นันทขว้าง
นันทวัธน์ จีราคม
สุกิจ ลิติกรณ์

ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

วิฑูรย์ ทามี
ร่วมงาน "Domino Conference 2018" สัตยามนต์ มหานาม
อบรมความรู้เกี�ยวกับสินค้ากับผู้ขายที�
   สหราชอาณาจักร

พงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล
กษิดิ์เดช ทรงศุภกิตติ์

วิรัฐ สุขชัย
รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์
ประชา พร้อมพรชัย
พัฒโนดม วิบูลย์พานิช

เชษฐา ลิ�มสกุล

วัตถุประสงค์

การศึกษาดูงาน "Tokyo Pack" 

ประเทศญี�ปุ่น
   ใ  

ศึกษาดูงาน , เยี�ยมชมโรงงาน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี เกี�ยวกับ
นวัตกรรมใหม่ๆ
อบรมความรู้เกี�ยวกับสินค้าที�ประเทศ
สิงคโปร์

เพื�อให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้มี
โอกาสเชื�อมความสัมพันธ์อัน

ดีต่อคู่ค้าสําคัญ ๆ ใน
ต่างประเทศ และเป็นการเรียนรู้

 การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ

การศึกษาดูงานที�ประเทศเยอรมนีและจีน
 ที�เกี�ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ

 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดสงเสริมนวัตกรรมใหเปนสวนหน่ึงของคานิยมองคกร และเผยแพรนวัตกรรมไปสู
สาธารณชน ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของความรับผิดชอบตอสังคม โดยใชชองทางการส่ือสารเผยแพรท่ี
หลากหลายไปสูกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบท้ังทางตรงและทางออมอยางท่ัวถึง 

(2) จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมเพ่ือเปนการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมข้ึนในบริษัทอยางเปน
ระบบ เพ่ือนําไปสูการคิดคน พัฒนา นวัตกรรมใหมๆ ท่ีจะตอบสนองความตองการของลูกคาและสราง
ความยั่งยืนทางธุรกิจใหบริษัทอยางยั่งยืน 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพดวย Digital Transformation   
 วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคาและบริการ  
 การวจิัย  
 การปรับปรุงกระบวนการทํางาน  
 การรวมมือกับคูคา 

สวนท่ี 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ  หนา 96 



บริษัทหาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)                                                                                                

5.2 จัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ที่จะตองสะทอนอยูในแผน
ดําเนินการ (operational plan) เพื่อใหม่ันใจไดวา ทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับ
วัตถุประสงค เปาหมายหลักและแผนกลยุทธ (strategic) ของกิจการ 

บริษัทใหความสําคัญและมุงมั่นในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแกสังคม ส่ิงแวดลอม ดวยการ
เปนผูนําการใหบริการ “โซลูชั่นท่ียั่งยืนของงานวิศวกรรม”  ในระบบงานท่ีบริษัทเปนตัวแทนจําหนาย 
ฝายจัดการนําแผนกลยุทธท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กระจายเปาหมายลงระดับฝายและสาย
งานตามความรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน  

Company Strategic Directions

SMART Business SMART People SMART Business SMART Business & Environment

Ob7 สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า
/ คู่ค้าสําคัญ

Ob13 - สร้างองค์ความรู้และองค์กร
แห่งการเรียนรู้

Ob3 เป็นผู้นําในด้านสินค้านวัตกรรม
และสินค้าที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม

Ob15 กระบวนการธุรกิจที�ลดผลกระทบ
ทางสิ�งแวดล้อม

Ob8 - ใช้เทคโนโลยี IT และการจัดการ
ที�ทันสมัย

Ob4 พัฒนา Sotutions และบริการให้
ครบวงจร / เพิ�มมูลค่าสินค้า

Ob16 ส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อมทุก
กระบวนการOBJ9 พัฒนาระบบการทํางานและ

กระบวนการจัดการธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ
อย่างต่อเนื�อง

Ob5 - รักษาสถานะทางการเงินและผล
การดําเนินงานให้พร้อมต่อการขยาย
ธุรกิจ

Ob6 เพิ�มมูลค่าการบริการต่อลูกค้าทุก
กระบวนการขายและบริการหลังการขาย

Ob11 - บริหารงานทรัพยากรบุคคล
 เพื�อสนับสนุนวิสัยทัศน์และแข่งขันได้

Ob1 - การเติบโตของยอดขาย Ob10 กํากับดูแลกิจการที�ดีภายใน CG 

Code & CAC

Ob12 -  สร้างความมีส่วนร่วมกับ
พนักงาน

Ob2 - การขยายธุรกิจด้วยสินค้าหรือ
ช่องทางขายใหม่

Ob14 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 
5.3 ดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

คํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายหลักไดอยางย่ังยืน 

5.4 จัดใหมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ที่สอดคลองกับความตองการของกิจการ 
รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน 
การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

(1) ฝาย ICT จัดทํานโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการ Digital Transformation 
2018-2020 ท้ังดานซอฟทแวร และฮารดแวร เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการใชงานของบริษัท และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการทํางานภายในบริษัท ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ 

Hardware Road map

1. Hardware Good Performance จัดหา notebook พนักงานขายทั�งหมด และปรับปรุงเปลี�ยนทดแทน
เครื�อง/อุปกรณ์เก่าตามอายุ เพื�อให้ทันสมัยต่อการใช้งาน

2. Network & Internet stability บริหารจัดการ Network ภายในและ Link Internet ให้มีประสิทธิภาพ
ความเร็วเพียงพอต่อการใช้งานภาพรวมต่อทั�งองค์กร

3. Security Safety Management บริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลจาก
ภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เชื�อถือได้

4. Software ลิขสิทธิ์ถูกต้อง บริหารจัดการด้านจัดซื�อ /จัดหา Software ถูกสิขสิทธิ์ในองค์กร

5. Hybrid Cloud การบริหารจัดการ Server on cloud

ต่อเนื�องจากปี 2017 ที�มีการติดตั�ง Private cloud ให้รองรับการใช้งาน
 Application ที�พัฒนาขึ�นมาใหม่แล้ว และมีแผนที�จะไปใช้ Backup on

 cloud ต่อไป
Software Road map

1. ดูแลให้ระบบ ERP และโปรแกรมต่างๆ 
ในบริษัทใช้งานอย่างมีเสถียรภาพ

ทุกฝ่ายสามารถทํางานได้โดยไม่ติดปัญหา ส่งมอบงานทั�งภายในและ
ภายนอกได้ทันเวลา

2. ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม ลดกระบวนการทํางาน ลดความผิดพลาด เพิ�มประสิทธิภาพในการทํางาน  
 (2) คณะกรรมการจะดูแลใหการบริหารความเส่ียงขององคกร ครอบคลุมถึงการจัดการความเส่ียงดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศดวย  
(3) คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยฝาย ICT 

จะจัดทําแผนการรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และมีการทบทวนทุกป 
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หมวด 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

6.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหม่ันใจวา บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่จะทํา
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
การบริหารความเสี่ยง 
(1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เปนผูทบทวนนโยบายดานการบริหารความเส่ียง (Risk Management 

Policy) ใหครอบคลุมท้ังองคกร เพ่ือใหผูบริหารระดับตางๆ พิจารณาจากการนําวัตถุประสงคและเปาหมาย
ท่ีเกี่ยวของนําไปพิจารณาถึงความเส่ียงตางๆ ท่ีมีผลกระทบ ท้ังระดับองคกร และระดับปฏิบัติการ และ
รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจําทุกไตรมาส และจะจัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอยางนอยปละ 1 คร้ัง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 
ในหมวดปจจัยความเส่ียง หนา 38-41  

(2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง และเฝาระวังถึง
สัญญาณเตือนภัยความเส่ียงลวงหนา รวมถึงรายการท่ีผิดปกติท้ังหลาย เปนประจําทุกไตรมาส ดังน้ี 

กลยุทธ การเงิน ปฏิบัติการ กม. /ระเบียบ คอรรัปชั่น ปยจัยภายนอก
3 5 89 1 11 6

ทั้งหมดมีความเสี่ยงที่ควบคุมไมไดจํานวน 2 ความเสี่ยง แตไดมีการทบทวนแนวทางการแกไขและปองกันแลวเสร็จในป 2561

ความเสี่ยงแยกตามประเภท

 
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง  เพ่ือสรางความมั่นใจวาบริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลอีกทางหน่ึงดวย 

(3) เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของท้ังในและ
ตางประเทศ  จึงกําหนดใหความเส่ียงดานการละเมิดกฎหมาย หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ เปนความเส่ียง
ประเภทหน่ึงท่ีแตละฝายท่ีรับผิดชอบตองทบทวนเปนประจําทุกเดือน และกําหนดใหมีดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
KPI-COR 07 Law Compliance เปนสวนหน่ึงของการประเมินผลงานฝายท่ีเกี่ยวของ 

(4) ในการบริหารความเส่ียงดังกลาวขางตน  บริษัทจะนําผลประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียงของบริษทัยอย บริษัทรวม (ถามี) มาพิจารณาดวย ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมีบริษัทยอย บริษัทรวม 
การพิจารณาความเส่ียงในป 2561  จึงพิจารณาเฉพาะปจจัยท่ีเกี่ยวของกับบริษัทโดยตรงเทาน้ัน   

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท  ใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในท้ังในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ท้ังน้ี ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญท่ีจะสรางความมั่นใจ ตอฝายจัดการ
ในการชวยลดความเส่ียงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหร่ัวไหล สูญหายหรือ
จากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และชวยคุมครอง เงินลงทุนของผูถือหุน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดกําหนด
ภาระหนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเร่ืองตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  
ผูติดตามควบคุม และประเมินผล ออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 
(1) คณะกรรมการบริษัท  ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม

และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมท้ังไดจัดทําและทบทวน
ระบบการควบคุม ท้ังดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และ
การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการจัดการความเส่ียง  และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัย
ลวงหนาและรายการท่ีผิดปกติ   
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(2) บริษัทฯ ไดวาจางบุคคลภายนอกท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยให บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ทําหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และ
เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี ผู
ตรวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผล
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหความมั่นใจวาระบบท่ีวางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบท่ีสําคัญอยางนอยปละ 1 คร้ัง และ
เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษทัฯ 

6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี ก.ล.ต. และ ตลท. 
กําหนด จํานวน 3 ทาน โดยมีอยางนอย 1 ทานท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงิน ดังน้ี 

ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส

กรรมการตรวจสอบ

นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

ดร.ถกล นันธิราภากร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 
โดยมี ดร. ถกล นันธิราภากร เปนประธานกรรมการตรวจสอบ และเปนผูมีความรูและประสบการณเพียง
พอท่ีจะทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col. 
Of BAd./Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, U.S.A. และผ าน ก ารอบ รม ห ลั ก สู ต ร 
Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 8 ป 2547 แลว 

(2)  คณะกรรมการไดกําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไวในกฎบัตร (Charter) ซึ่งในป 2561 ไดรับการ
ทบทวน 1 คร้ัง รายละเอียดแสดงไวในหมวด โครงสรางการจัดการ หนา 64-66 

6.3 ติดตาม ดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชน ที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัทกับฝายจัดการ 
คณะกรรมการหรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูลและโอกาส
ของบริษัท ทั้งนี้ตลอดจนการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไมสมควร 

ความขัดแยงของผลประโยชน 
(1) คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธี

ปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความนาเชื่อถือ (integrity) และความพรอมใชของขอมูล 
(availability) รวมท้ังการจัดการขอมูลท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย (market sensitive information) 
นอกจากน้ี คณะกรรมการดูแลใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ อาทิ ท่ี
ปรึกษาทางกฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย 

(2) บริษัทฯ ไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการ เร่ืองการ
มีสวนไดสวนเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองน้ัน จะตองรายงาน
ใหบริษัทฯ ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเร่ืองน้ันๆ กรรมการจะตอง
รายงานการมีสวนไดสวนเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระน้ัน และบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย 
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(3) บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพ่ือมิใหกรรมการหรือผูบริหารท่ีมีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ เขารวม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการซึ่งมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 

(4) บริษัทฯ กําหนดให กรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรกทุกคน ตองรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนตอ
บริษัทเปนประจําภายในเดือนมกราคมของทุกป 

(5) คณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการท่ีมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมท้ังบริษัทฯ ไดปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยอยางเครงครัด ในเร่ืองการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง
ดานผลประโยชน ใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 

การปองกนัการใชขอมูลภายใน 

(1) บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายใน
ใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกราย โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการ
ใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนสวนตนเปนคําส่ังท่ีเปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกร
ถือปฏิบัติ รวมท้ังกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 
โดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายใน และ/หรือ เขาทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูล
ภายในของบริษัทฯ อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม นอกจากน้ี 
กรรมการ  ผูบริหารและพนักงาน ท่ีอยูในหนวยงานท่ีไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมลูดังกลาว
กอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 
โดยตนเอง คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน 
Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 30 วันกอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจําป และหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ  โดยเลขานุการบริษัทเปนผูจัดทําตาราง
การหามซื้อขายหุน และสงใหกรรมการและผูบริหาร เปนประจําทุกป 

หลักการ

วัตถุประสงค เพื่อปองกันการใชขอมูลภายใน ตาม พรบ .หลักทรัพย 2559 มาตรา 242-244 และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บทลงโทษ ระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ถึง 5 ป หรือปรับไมเกิน 5 แสนบาทถึง 5 ลานบาท
 (พรบ.หลักทรัพย 2559 มาตรา 296, 296/1)

กรรมการบริษัท คุณภาคภูมิ วองไพฑูรย, คุณวลีรัตน เชื้อบุญชัย, คุณสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน , คุณเจน ชาญณรงค
อ.ถกล นันธิราภากร , อ.โสตถิธร มัลลิกะมาส , คุณวรนุช สุไพบูลยพิพัฒน, อ.สุพจน เธียรวุฒิ

CEO /  กรรมการผูจัดการ คุณวิรัฐ สุขชัย, คุณวสันต นันทขวาง, คุณธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

ผูอํานวยการ

วันที่ วันที่หามซื้อขายหุน "HARN"

24 ม.ค. ถึง 1 ม.ีค. 2561

อนุมัติงบ 23 ก.พ. 61

11 เม.ย. ถึง 16 พ.ค. 2561

อนุมัติงบ 10 พ.ค. 61

10 ก.ค. ถึง 16 ส.ค. 2561

อนุมัติงบ 9 ส.ค. 61

10 ต.ค. ถึง 15 พ.ย. 2561

อนุมัติงบ 9 พ.ย. 61

23 ม.ค. ถึง 6 ม.ีค. 2562

อนุมัติงบ 28 ก.พ. 2562

บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส -  HARN

ตารางการหามซื้อขายหุน

ของกรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรก ประจําป 2561

หามมิใหกรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรก นับจาก CEO (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ทําการซื้อขายหุน "HARN" ของตนเอง
รวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันกอนมีการเผยแพรงบการเงินรายไตรมาส หรืองบการเงิน
ประจําป และหลังเผยแพรฯ แลว 3 วัน  นอกจากชวงเวลาที่กลาวขางตน สามารถซื้อขายไดตามปกติ แตตองแจงขอมูล
การซื้อขายแกเลขานุการบริษัท เพื่อรายงาน สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับตั้งแตวันที่ซื้อขายหุน

ผูเขาขายตอง
รายงาน คุณประชา พรอมพรชัย , คุณสุชาติ สุวัฒโนดม, คุณรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท, คุณนันทวัธน จีราคม,

คุณสุกิจ ลิติกรณ, คุณวิฑูรย ทามี, คุณพงษสวัสดิ์ เพงเล็งผล, คุณวิศิษฎ วชิรลาภไพฑูรย, 
คุณวรินกาญจน ธีระอัมรานนท

งบการเงิน 
ไตรมาสที่ 1/ 2561

งบการเงิน 
ไตรมาสที่ 2/ 2561

งบการเงิน 
ไตรมาสที่ 3/ 2561

งบการเงิน 
ประจําป 2561

งบการเงิน 
ประจําป 2560
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(2) บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช 
หรือนําไปเปดเผย จนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก 
การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปน
พนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน 

(3) นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครอง
หลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาท่ี
รายงานการ ถือครองหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ รวมท้ังเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย  และรายงานการซื้อ-ขาย หลักทรัพยของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัททราบเปนรายไตรมาส 

6.4 จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับ
ขององคกรรวมถึงคนนอก เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง 

(1) คณะกรรมการบริษัท อนุมัติใช  “คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” (S-QMO-025) วันท่ี 10 
พฤษภาคม 2561 ซึ่งเปนเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และฝายบริหารระบบคุณภาพจะ
ตรวจสอบตามขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการ
ปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  
รวมถึงมีการส่ือสารแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) บุคคลภายนอกอ่ืนท่ีเกี่ยวของ อาทิ คูคาท้ัง
ในและตางประเทศ ลูกคา  ผานการส่ือสารทางชองทางตางๆ เชน ติดประกาศท้ังบอรด, Intranet, Digital 
Signet TV, Email, การอบรมพนักงาน  เพ่ือสงเสริมใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมหน่ึงในบริษัท ในป 2561  

คํานิยาม 

1
การยักยอกทรัพย
(Asset Misappropriation)

คือ การลักทรัพย ฉอโกง เบียดบัง หรือใชประโยชนจากทรัพยากรของบริษัท การปดบังอําพรางหลักฐาน ตลอดจน
การใชขอมูลหรืออํานาจที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่การงานของบริษัท ไปกระทําการใด ๆ โดยมิชอบทุกรูปแบบ  
เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตน  และหรือผูเกี่ยวของ

2
การตกแตงบัญชี
(Falsifying Financial Statements)

คือ การละเวนในการใหขอมูล หรือเจตนาใหขอมูลเท็จในการรายงานสถานะการเงินของบริษัท

3
การคอรรัปชั่น
(Corruption)

คือ การกระทําใดๆ ไมวาจะเปนการนําเสนอ การใหคํามั่นสัญญา การขอ การเรียกรอง การใหหรือการรับเงินสด หรือ
สิ่งของแทนเงินสด หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด รวมถึงการใหสินบนทุกรูปแบบ กับเจาหนาที่ของรัฐ หรือ
บุคคลอื่นใด ทั้งในภาครัฐและเอกชน ไมวาทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ เพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเปนธรรมทางธุรกิจ ตอบริษัท ตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของ 
ยกเวนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือจารีตทางการคาใหกระทําได  

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึง
ตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) จะไมกระทํา หรือเขาไปมีสวนรวม หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน
ทางตรงและทางออม ตอตนเอง และผูเกี่ยวของ ไมวาตนจะอยูในฐานะผูรับ ผูให หรือผูเสนอใหสินบน ท้ังท่ีเปนตัวเงิน
หรือไมเปนตัวเงนิ แกหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน คูคา ท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจหรือติดตอดวย   
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(1) บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฎิบัติ มาตรการ และบทบาทหนาท่ี ผูรับผิดชอบ ตลอดจนจัดใหมีการสอบทาน 
และทบทวนการปฏิบัติตาม “คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” น้ีอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ  และกฏหมายท่ีเกี่ยวของ 
นโยบายเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีสําคัญ มีดังน้ี  
1. การชวยเหลือทางการเมือง 
2. การบริจาคเพ่ือการกศุล และการใหเงินสนับสนุน 
3. การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด 
4. การเล้ียงรับรอง 
5. คาสินบนและคาอํานวยความสะดวก 
6. ส่ิงของหรือคาตอบแทนจากการสงเสริมการขาย, สวนลดทางการคา, คานายหนาบุคคลภายนอก 
7. การจดัซื้อจดัจาง 
8. การคาและการลงทุน 
9. การจดัทํารายงานทางการเงิน 
10. การรับเงินจากลูกคาหรือบุคคลอ่ืนใด 
11.  การจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือบุคคลอ่ืนใด 
12. การกู การใหกูยืม และการกอภาระผูกพัน 
13. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
14. รายการท่ีเกีย่วของกัน 
15. การบันทึกและเก็บรักษาขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 
16. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
17. การส่ือสารนโยบายภายในองคกร และบุคคลภายนอก 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปน
ประจําทุกป เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ
บทบัญญัติของกฎหมาย วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนนโยบายดังกลาว และ
แจกจาย ประกาศใชในบริษัทฯ  

การดําเนินงาน ป 2561   

 ส่ือสารนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น แกพนักงานทุกคน คิดเปน 100% ผานระบบ
จดหมายอิเล็คทรอนิคส Intranet ติดบอรดบริษัท และจอ Digital Signet  

 จัดอบรม “HARN Anti-Corruption” แกพนักงาน และพนักงานใหม รวม 84 คน และทุกคนตองผานการทดสอบ
ความรูเกี่ยวกับ นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  เพ่ือเปนการยืนยันความมุงมั่น  โดยในป 
2562 บริษัทฯ มีแผนจะทบทวนความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนักในหลักการกํากับดูแลกิจการ 
มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผานระบบ E-Learning ใหพนักงานเขาไป
ทบทวนความรู ความเขาใจ และทําแบบประเมิน โดยมีเปาหมายใหพนักงานทุกคนผานการประเมิน 100% 
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 จัดใหมีการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอรรัปชั่น ครอบคลุมทุกฝายท่ีเกี่ยวของ และรายงานผลการ
ควบคุมความเส่ียงตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกไตรมาส  

 ไดรับการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น จาก 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ตรวจสอบรายงานระหวางเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2561 

 รับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันท่ี 5  พฤศจิกายน  2561 
 เขารับประกาศรับรองสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 

 
กํากับดูแลใหมีกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการแจงเบาะแส 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการรองเรียน และการแจงเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเร่ืองรองเรียน การ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และการสรุปผล รวมท้ังการใหความคุมครองผูแจงและบุคคลท่ีเกี่ยวของ หรือผูมีสวนได
สวนเสียท่ีไดรับผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือการปฏิบัติ
หนาท่ีของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทําผิด
กฎหมาย รวมท้ังการกระทําใดๆ ท่ีอาจสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น 

(1) ขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส 

 การกระทําใดๆ ท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกํากับดูแลกิจการ หรือ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ  

 การกระทําใดๆ ท่ีสอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย เพ่ือตนเองและหรือผูอ่ืน เชน การทุจริตคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพย การฉอโกง เปนตน  

 การกระทําใดๆ ท่ีทําใหพนักงานไดรับความไมเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการ
ควบคุมภายในท่ีบกพรองของบริษัทฯ จนทําใหสงสัยไดวาอาจเปนชองทางในการทุจริตคอรรัปชั่น หรือ
ทําใหบริษัทฯ เสียผลประโยชน 

(2) บุคคลที่สามารถแจงเร่ืองรองเรียนและเบาะแส 

พนักงาน ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย บุคคลท่ัวไป ท่ีพบเห็น ทราบเบาะแส หรือมีสวนไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหนาท่ีของ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน จาก
การกระทําใดๆ ท่ีเขาขายขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส ตามขอ (1) ขางตน  
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(3) การขอคาํแนะนํา 

พนักงานหรือบุคคลท่ัวไปมีขอสงสัยหรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น สามารถปรึกษากับ “ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ” ดังน้ี 
 โทรศัพท 02-2030868 ตอ 415 
 สงจดหมายทางไปรษณีย บมจ. หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส   
 สายงานกํากับดูแลกจิการ 

  19/20-22 ซ.ศูนยวจิัย ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  สงจดหมายอิเล็คทรอนิคส ท่ี varinkan.t@harn.co.th 

(4) ชองทางการรองเรียน 

ผูแจงเร่ืองรองเรียนสามารถแจงเร่ืองราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารใหชดัเจนวาเปน ”เอกสารลับ”  ถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางชองทางตอไปน้ี 
 เรียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
  เลขท่ี 19/20-22 ซอยศูนยวิจยั ถนนพระราม 9   
  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
     chairac@harn.co.th 

 www.harn.co.th 
 
วิธีการแจงเร่ืองรองเรียนหรือเบาะแสทางเว็บไซต 

1.เลือกติดตอ

2.เลือกหัวขอ "ร องเรียน
หรือแจงเบาะแสทุจริต

3.กรอกรายละเอียด
ใหครบถ วน เพียงพอ
ตอการสืบสวน

4.กดสงขอความ ซ่ึงจะสงตรง
ถึง dchairac@harn.co.th
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ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ เปนผูรับเร่ืองโดยตรง โดยผูแจงเบาะแสไมจําเปนตอง
ระบุชื่อตนเองหากมีความประสงคจะไมเปดเผย ท้ังน้ีบริษัทฯสนับสนุนใหผูแจงเร่ืองรองเรียนและเบาะแส
เปดเผยตัวตนใหผูมีหนาท่ีรับเร่ืองรองเรียนและเบาะแสทราบ ตลอดจนใหขอมูลหลักฐานท่ีชัดเจนอยางเพียง
พอท่ีจะดําเนินการตอไป  

แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน หรือแจงเบาะแส การสืบสวน ลงโทษ และการรายงานผล

รองเรียน หรือ แจงเบาะแส

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ และผูที่ไดรับมอบหมาย
 พิจารณามอบหมายผูที่เหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาขอเท็จจริง ตามชั้นความลับหรือตามอํานาจหนาที่

จัดทํารายงานสรุปผลเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส

   สงจดหมายทางไปรษณีย
   อีเมล
   เว็บไซคบริษัท

ผูรับเรื่อง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

จําคุกเลิกจาง
ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร

ตักเตือนดวยวาจา

ลงทะเบียน

ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลตอบกลับตอผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส
การรายงานผล

สรุปแนวทางการแกไขหรือปองกัน (ถามี)

ทางวินัย
การลงโทษ

 สรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง พรอมบทลงโทษ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูพิจารณาลงโทษ

ทางกฏหมาย
ตักเตือน

ปรับ

ไลออก

 ผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งสอบสวนผูอื่นที่เกี่ยวของ หรืออาจ
ขอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของรวมใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อประโยชนในการสรุปผล โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน

 30 วัน ยกเวนมีความซับซอนตองหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติมใหดําเนินการภายใน 60 วัน
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จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัท  ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจท่ีถูกตองและเปนธรรม โดยมีนโยบายท่ีจะกําหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคน  เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัทฯ  ใชในการดําเนินธุรกิจ  และเปนแนวทางการปฏิบัติ 
เพ่ือแสดงเจตนารมณในการท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส  มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 
คํานึงถึงสังคม และส่ิงแวดลอม โดยผานการอบรม และการส่ือสารภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดยท่ี
จรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงาน  ท่ีพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน  และ
ปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวในดานตางๆ โดยบริษัทฯ ไดมีการประกาศและแจงใหทุกคน
รับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท ได
ติดตามใหมกีารปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง 

คณะกรรมการบริษัท ไดทบทวนและอนุมัติใชจรรยาบรรณธุรกิจ ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2561 
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 โดยเพิ่มจรรยาบรรณวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

หลักปฏิบัติและตดิตามใหมีการปฏิบัต ิ

บริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีจะตองรับทราบ 
และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ  

โดยบริษัทฯ จะสงเสริมพัฒนาใหความรูความเขาใจในเร่ืองน้ีแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน นอกจากน้ี บริษัทฯ 
ยังกําหนดใหผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเร่ืองสําคัญในการสงเสริมใหพนักงานภายใต
การบังคับบัญชา ใหมีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรณ
ธุรกิจ ของบริษัทฯ อยางเครงครัด 

บริษัทฯ จะไมดําเนินการใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ โดย 
1. หากกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานกระทําผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติตางๆ ตามท่ีกําหนดไวจะไดรับโทษ

ทางวินัย  
2. หากมีการกระทําท่ีเชื่อไดวาทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบและขอบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะ

พิจารณาสงเร่ืองใหเจาหนาท่ีรัฐดําเนินการตอไป 
3. หากพนักงานของบริษัทฯ ประสบปญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการ / 

จรรยาบรรณธุรกิจ ท่ีมิไดกําหนดไว ใหตั้งคําถามเกี่ยวกับการกระทําน้ันกับตนเองดังตอไปน้ี 
 การกระทําน้ันขัดตอกฎหมายหรือไม 
 การกระทําน้ันสงผลเสียตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ อยางรายแรงหรือไม 
 การกระทําน้ันสงผลเสียตอภาพลักษณของบริษัทฯ หรือไม 
 การกระทําน้ันเปนท่ียอมรับ และสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม 

หากพบวามีความเส่ียงตอขอหน่ึงขอใดขางตน อาจปรึกษากรณีดังกลาวตอผูบังคับบัญชาอีกทางหน่ึงเพ่ือใหเกิด
ความรอบคอบตอการดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
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ท้ังน้ี หากพนักงานหรือบุคคลท่ัวไปพบการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ ใหแจงขอรองเรียนหรือขอกลาวหาไปยังชองทางตางๆ ตามท่ีระบุไวในมาตรการการรองเรียนและการแจง
เบาะแสของบริษัทฯ ดังตอไปน้ี 

 เรียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
  เลขท่ี 19/20-22 ซอยศูนยวิจยั ถนนพระราม 9   
  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
     chairac@harn.co.th 

 www.harn.co.th 
โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสเพ่ือคุมครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับผูแจง
ขอรองเรียนหรือขอกลาวหาดังกลาว 

หมวด 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

7.1 ดูแล ใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ ถูกตอง เพียงพอ 
ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
การจัดทํารายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งใน
การน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึง
การเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

การเปดเผยขอมูล 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ ท้ังขอมูลทางการเงินและ
ขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใสผานชองทางท่ีเขาถึงขอมูลไดงาย มีความ
เทาเทียมกันและนาเชื่อถือ โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอผูถือหุน นักลงทุน และ
สาธารณชนผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และบนเว็บไซต
ของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 
(1) บริษัทฯ เผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอผูถือหุนนักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและส่ือการ

เผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทํา
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

(2) บริษัทฯ ดูแลใหการเปดเผยขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ ใหมี
ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของ ผู
ลงทุน ท้ังการรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ ท่ีสําคัญท่ีมี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนได
สวนเสียของบริษัทฯ   
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(3) การเปดเผยขอมูลรายงานขอมูลทางการเงิน จะพิจารณาความครบถวนของปจจัยอยางนอย ดังน้ี 

 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

 ความเห็นของผูสอบบัญชีในรายงานทางการเงิน ขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
และขอสังเกตของผูสอบบัญชีผานการส่ือสารในชองทางอ่ืนๆ (ถามี) 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยทุธและนโยบายของบริษัท 

(4) บริษัทฯ จัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความ
เส่ียง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 
รวมท้ังกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงานประจาํป และ
บนเว็บไซตของบริษัทฯ 

(5) บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ 
MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส เมื่อมีการเปล่ียนแปลงรายไดหรือกําไรสุทธิเกิน 
20% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูล และเขาใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ขึ้นกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน 

(6) บริษัทฯ เปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนท่ีผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

ประเภทคาตอบแทน 
ป  2561 ป 2560 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
คาสอบบัญชี (Audit Fee) 
-  คาสอบบัญชีประจําป และรายไตรมาส 

1,260,000 1,200,000 

-  คาใชจายอื่นๆ  
(คาใชจายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงาน เชน คา
เบ้ียเลี้ยง คาลวงเวลา คาเดินทาง คาโทรศัพท เปนตน) 

เรียกเก็บตามท่ี
เกิดขึ้นจริงของ

คาใชจาย 

เรียกเก็บตามท่ี
เกิดขึ้นจริงของ

คาใชจาย 

(7) บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย จํานวนคร้ังของการ
ประชุมและจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และความเห็นจากการทําหนาท่ี 
รวมถึงการฝกอบรม และพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเน่ืองของคณะกรรมการบริษัทในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ 

(8) บริษัทฯ เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีสะทอนถึง
ภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบของแตละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึง
จํานวนเงินคาตอบแทนท่ีกรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย (ถามี) ใน
รายงานประจําปของบริษัทฯ 

(9) ในกรณีท่ีมีการเปดเผยขอมูลรายการใดเกี่ยวของกับกรรมการรายใดรายหน่ึงเปนการเฉพาะ กรรมการราย
น้ันควรดูแลใหการเปดเผยในสวนของตนมีความครบถวน ถูกตองดวย 
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7.2 ติดตามดูแลความความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้

(1)  คณะกรรมการจะกํากับใหฝายจัดการเปนผูติดตามความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงิน และ
ความสามารถในการชําระหน้ี ตลอดจนการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับฐานะการเงินและแนวโนมปญหา
ทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีการรายงานตอคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ คณะกรรมการและฝายจัดการ
จะรวมกันหาทางแกไขโดยเร็ว หากเร่ิมมีสัญญาณบงชี้ถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถ
ในการชําระหน้ี 

(2) ในการอนุมัติการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการจะ
พิจารณาจนมีความมั่นใจไดวา การทํารายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเน่ืองในการดําเนินกิจการ 
สภาพคลองทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระหน้ี 

7.3 จะดําเนินการจนม่ันใจไดวา กิจการมีแผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไขปญหา
ทางการเงินได ทั้งนี้ ภายใตการคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

(1)  หากกิจการมีแนวโนมท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีหรือมีปญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอยาง
ใกลชิดดูแลใหกิจการประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวังและปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูล 

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดสัญญาณบงชี้ปญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทุนตอเน่ือง กระแสเงิน
สดต่ํา ฯลฯ ใหฝายจัดการ ติดตามขอมูล และรายงานขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

(3) คณะกรรมการจะดูแลใหมีการกําหนดแผนการแกไขปญหาหากบริษัทฯมีปญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึง
ความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงเจาหน้ี ท้ังจะตดิตามการแกไขปญหาอยางสมเหตุสมผล โดยให
ฝายจัดการรายงานสถานะอยางสม่ําเสมอ 

7.4 จัดทํารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ยังไมไดจัดทํารายงานความยั่งยืนแยกเลม  แตไดเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย อยาง
เปนธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน  รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ในรายงานประจําป โดย
พิจารณาตามความสําคัญท่ีมีผลตอธุรกจิหลักของ HARN โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานท่ีไดรับการยอมรับ และ
จะเปดเผยกรอบการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามแผนงานท่ีไดมอบหมาย กระจายลงในฝายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ คณะกรรมการบริหารเปนผูติดตามงานเปนประจําทุกเดือน และรายงานผลตอคณะกรรมการเปนราย
ไตรมาส เพ่ือใหมั่นใจวาแผนงานตางๆ สรางคุณคาแกบริษัทไดอยางยั่งยืน  

7.5 กํากับดูแลใหฝายจัดการ จัดใหมีผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ที่ทําหนาที่ในการสื่อสารกับผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา 

ผูบริหารของบริษัทฯ ใหความสําคญัตอการมีสวนรวมในการพบปะ ใหขอมูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู
ถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และนักขาว อยางสม่ําเสมอ  เพ่ือใหกลุมคนดังกลาวสามารถเขาถงึขอมลูบริษัทฯ 
ท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันตอเหตุการณ ไดอยางเทาเทียมกัน  โดยเฉพาะขอมูลสําคัญท่ีจะมี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ สามารถนําขอมูลเหลาน้ันไปตัดสินใจในการลงทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
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บริษัทฯ ยังไมไดจัดตั้งหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ ปจจุบันคุณวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูท่ี
มีความเขาใจธุรกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย รวมถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจเปนอยางดี ทําหนาท่ีเปนนักลงทุน
สัมพันธ  เพ่ือติดตอส่ือสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมท้ังนักวิเคราะห  และภาครัฐท่ีเกี่ยวของ ทางอีเมล 
wirat.s@harn.co.th หรือโทรศัพท 02-2030868  
ในป 2561 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ ผูอํานวยการสายงานการเงิน และผูบริหารในสายงาน
อ่ืนๆ ไดจัดสรรเวลาในการเขารวมกิจกรรมดานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือแถลงนโยบายและทิศทางของบริษัท รวมถึง
การพบปะนักลงทุน ผานชองทางและกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

37 ครั้ง

งาน "mai FORUM 2018" มหกรรมรวมพลัง
คน mai ครั้งที่5"

 

 เพื่อนําเสนอผลประกอบการ ศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ และย้ํา
จุดยืนของบริษัทฯ

2 ครั้ง

เปดโอกาสใหนักลงทุนทั้งในและตางประเทศสอบถามถึงกลยุทธ 
ทิศทางธุรกิจ รวมถึงโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
จากผูบริหารระดับสูง

แสดงผลประกอบการในรอบปของบริษัท

เปนชองทางในการสงขอมูลผลดําเนินงานประจําไตรมาสและประจําป 
หลังจากที่มีการเปดเผยขอมูลผานเว็ปไซคตลาดหลักทรัพยฯ แลว และ
ขอมูลอื่น ๆ เชน ขาวนักลงทุนสัมพันธ ขอมูลพื้นฐานการลงทุน เปนตน

การเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็ปไซคบริษัท
 www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ

เปดใหมีการเขาพบและสัมภาษณ ในรูปแบบ
การประชุม

แถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาส ทิศทางดําเนินธุรกิจ และตอบ
ขอซักถามจากนักลงทุน นักวิเคราะห ฯลฯ

บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน" (Opportunity 
Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2 ครั้ง

4 ครั้ง

รายงานประจําป และแบบ 56-1

ชองทางการเปดเผยขอมูล วัตถุประสงค กิจกรรมในป 2561

เปดโอกาสใหนักลงทุนทั่วไป สอบถามผลการดําเนินงาน โอกาสและ
อุปสรรค ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุการณที่สําคัญที่อาจมี 

ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส 
wirat.s@harn.co.th โทรศัพท : 02-203 0868

 

   
7.6 สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล 

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนปจจุบันท้ัง
ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษผานชองทางอ่ืนอยางสม่ําเสมอดวย เชน เว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) 
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หมวด 8  สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน 

8.1 ดูแลใหม่ันใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท 

(1) คณะกรรมการ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ของผูถือหุน ท้ังในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพยและในฐานะเจาของบริษัทฯ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยท่ีตนถืออยู  สิทธิในการท่ีจะ
ไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัทฯ สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุม
ผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงิน
ปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี  การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลตอ
ทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัทฯ เปนตน  ประเด็น
สําคัญดังกลาวขางตนท้ังท่ีกําหนดในกฎหมาย หรือระเบียบใด ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงมีผลกระทบสําคัญตอการ
ดําเนินงานของบริษัท  จะถูกเสนอใหมีการจัดประชุมผูถือหุน ผานการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป  
โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันส้ินรอบปบัญชีของบริษัทฯ  หากมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตอง
พิจารณาวาระพิเศษในเร่ืองท่ีอาจกระทบกระเทือน หรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน ซึ่งจําเปนตอง
ไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน  คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดเปนกรณีไป  

 การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561  วันศุกรท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาต 
ชั้น 3  โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขท่ี 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  โดยมีผูเขารวมประชุมรวม 158 คน  แบงเปนผูถือหุนท่ีมาดวยตนเอง 
45 คน  และผานการมอบฉันทะ 113 คน  โดยมีจํานวนหุนท่ีถือรวมกันไดท้ังหมด 443,347,719  หุน 
คิดเปนรอยละ 75.8508 ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัทฯ  

ในการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนน้ี บริษัทฯ ไดปฏิบัตติามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการ
จัดการประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist) ท่ีจัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เพ่ือใหการ
จัดงานมีมาตรฐานเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 

(2) การสนับสนุนการมีสวนรวมผูถือหุน 

 บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือ
หุนใหชัดเจนเปนการลวงหนา ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ เปดเผย
หลักเกณฑตางๆ ในการเสนอวาระการประชุมลวงหนา อาทิ คุณสมบัติของผูถือหุน ขอจํากัดการเสนอ
วาระ ข้ันตอนการเสนอ รวมถึ งการพิจารณ าของคณ ะกรรมการ บนเว็บไซค ของบ ริษั ทฯ 
www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ \ ขอมูลสําหรับผูถือหุน \ การประชุมผูถือหุนพรอมท้ังแจงใหผูถือ
หุนทราบผานเวปไซคของ ตลท. อีกทางหน่ึง  

 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ 
ลวงหนาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยเปดเผยหลักเกณฑตางๆ บนเว็บไซตของ
บริษัทฯ www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ \ ขอมูลสําหรับผูถือหุน \ การประชุมผูถือหุน  พรอมท้ัง
แจงใหผูถือหุนทราบผานเวปไซคของ ตลท. อีกทางหน่ึง 

อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และไมมีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแตงตั้งเปนกรรมการใน
ระยะเวลาดังกลาว ซึ่งเลขานุการบริษัทไดรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว 
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(3)  บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผู
ถือหุน โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ขอมูล
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระอยางครบถวน เพียงพอตอการใชสิทธิของผูถือหุน พรอมความเห็นของ
คณะกรรมการในแตละวาระท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

(4) บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ทางไปรษณียใน
วันท่ี 5 เมษายน 2561  เพ่ือใหผูถือหุนรับทราบลวงหนากอนวันประชุม 22 วัน พรอมท้ัง เผยแพรขอมูล
หนังสือเชิญประชุมประจําป บนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ในวันท่ี 22 มีนาคม 2561 ท้ังใน
รูปแบบท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชมุ 36 วัน พรอมท้ังไดแจงขาวผานระบบขาว
ของตลาดหลักทรัพยฯ วาบริษัทฯ  ไดเผยแพรเอกสารการประชุมตามท่ีกลาวมาขางตน บนเว็บไซตของ
บริษัทฯ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และไดมีเวลาในการศึกษาพิจารณาขอมูล
เปนการลวงหนา  เพ่ือนํามาใชตัดสินใจในการลงมติ 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดประกาศคําบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพระหวางวันท่ี 17 
ถึง 19 เมษายน 2561 กอนวันประชุม 7 วัน เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบคําบอกกลาวและเตรียมตัวมารวมประชุม 

(5) กอนวันประชุม บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอน
วันประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับ
การนําสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รวมท้ังจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบน
เว็บไซตของบริษัทฯ ดวย 

(6) ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ีบริษัทฯ ไดจัด
สงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการ
มอบฉันทะของผูถือหุน 

8.2 ดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มีประสิทธิภาพและ
เอื้อใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน 

(1) บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มท่ี  
 ใชสถานท่ีจัดประชุมท่ีสะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม  และมีบริการถรับ-สง ทุก 1 ชัว่โมงจาก

หางสรรพสินคา 
  เปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และแมจะพนเวลาลงทะเบียนแลว ก็ยัง

เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีประสงคจะเขารวมประชุม สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสียสิทธิ   
 มีการจัดเจาหนาท่ีตอนรับ และใหขอมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม  
 มีการจัดเตรียมของวาง และเคร่ืองดื่มไวรับรองผูถือหุนอยางพอเพียง 
 จัดเตรียมอากรแสตมปในกรณีท่ีผูถือหุนมีการมอบฉันทะมาเขารวมประชุม 
 นําระบบบารโคดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียนมาใชในการลงทะเบียน และ

การลงคะแนนเสียงเพ่ือความถูกตอง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง 
(2) บริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไม

จําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพ่ือใหผูถือหุน ไดมี
โอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ  
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(3) บริษัทฯ ไดจัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพ่ือความสะดวกในการลง
และนับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จส้ินจะนํามารวมกับคะแนนเสียงท่ีไดลงไวในหนังสือมอบ
ฉันทะ เพ่ือรวมคะแนน และประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม 

(4) บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ ท่ีมีลักษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคน
ยอมมสิีทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ตลอดจน
แสดงความคิดเห็นตางๆ ไดอยางอิสระ 

(5) เมื่อถึงเวลาเร่ิมประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมท้ังผูบริหารระดับสูง ตลอดจนผูสอบ
บัญชี และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ (ถามี) โดยกอนเร่ิมประชุม เลขานุการบริษัท จะชี้แจงหลักเกณฑท่ี
เกี่ยวของกับการประชุมท้ังหมด อาทิ การเปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังวิธีการนับคะแนน
เสียงของผูถือหุนท่ีจะตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ 

(6) เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน 

(7) บริษัทฯ จะระบุการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผูถือหุน หาก
กรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุม และ/หรือ 
เลขานุการบริษัท จะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบกอนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสีย
น้ันจะไมเขารวมประชุมในวาระน้ันๆ 

(8) บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาท่ีเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพ่ือความโปรงใสใน
การดําเนินการ รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง 

(9) สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม แสดง
ความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ
บริษัทฯ ในท่ีประชุมผูถือหุน เชน การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ
อิสระ การอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือเพ่ิมทุน 
การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับบริษัทฯ บริคณหสนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 

(10) จัดใหมีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนผานการตอบแบบประเมินจากผูถือหุน เพ่ือนํา
ขอมูลมาใชในการพัฒนาการจัดประชุมใหมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น โปรงใส และเปนประโยชนตอผูถือหุน 

(11) มีการจัดแสดงขอมูลท่ีสําคัญของบริษัทฯ บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผูถือหุน รวมท้ังจัดมุมนักลงทุน
สัมพันธ ซึ่งมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยตอนรับและตอบขอซักถามตาง ๆ แกผูถือหุน 

8.3 ดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน เปนไปอยางถูกตองและ
ครบถวน 

(1) บริษัทฯ ไดเปดเผยมติท่ีประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันท่ี 27 เมษายน 2561 ภายหลังจาก
จบการประชุมสามัญผูถือหุนในวันเดียวกัน  และแจงเปนจดหมายขาวไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ผานระบบ 
Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(ตลท.) และเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ดวย  โดยมีการบันทึกรายละเอียดการ
ประชุมอยางครบถวนเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยมีขอมูลอยางนอย ดังน้ี   
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 รายชื่อกรรมการและผูบริหารท่ีเขาประชุม และสัดสวนกรรมการท่ีเขารวมการประชุม ไมเขารวมการ
ประชุม 

 วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไมเห็นชอบ งดออกเสียง) 
จํานวนบัตรเสีย ของแตละวาระ 

 ประเด็นคําถามและคําตอบในท่ีประชุมแตละวาระอยางละเอียด รวมท้ังชื่อ-นามสกุลของผูถามและผูตอบ 

(2) บ ริษั ทฯ ได จัด ทํารายงานการประชุม ผู ถือ หุ นแจ งให ผู ถือ หุ น รับทราบบนเว็บไซตของบ ริษั ทฯ 
(www.harn.co.th) และแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ภายใน 14 วันหลังวัน
ประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ  

9.2 การปฏิบัตติามหลกัการกํากบัดูแลกิจการของบริษัท ในป 2561 

 จากการประเมินการกํากับดูแลกิจการตามโครงการ “ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจําป 2561” ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พบวา HARN ไดรับผลการประเมินรวมอยูท่ี 87 คะแนน 
ซึ่งจัดอยูในเกณฑ “ดีมาก” หรือ 4 ดาว ปรับปรุงดีขึ้นกวาป 2560 ซึ่งไดคะแนน 83 คะแนน และผลคะแนนของ HARN ในป 2561 
สูงกวาผลคะแนนเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนท่ีสํารวจ (คะแนนเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเทากับ 81 คะแนน) 

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกรท่ีตองกํากับดูแลใหบริษัทฯ มี
การบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน ผานกระบวนการทางธุรกิจ  จึงไดทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG 
Code 2560 ท้ัง 8 ขอ และนําขอเสนอแนะจากผลสํารวจดังกลาวขางตน และอนุมัติใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

คณะกรรมการควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการควรพิจารณาแตงตั้ง CG Committee

คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา 50%

การจัดทํารายงานความยั่งยืน ยังไมสามารถปฏิบัติได แตไดเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ 
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการ
ปฏิบัติอยางเปนธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม เฉพาะความสําคัญที่มีผลตอธุรกิจหลัก และรายงานในหมวดการกํากับดูแล
กิจการในรายงานประจําป

มอบฝายสายงานกํากับดูแลกิจการเปนผูดูแลและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบการ
ปฏิบัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ปจจุบันมีสัดสวนกรรมการอิสระคิดเปน 36% เนื่องจากสินคาที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนายมี
ความหลากหลายและจําเปนตองมีความรูในสินคา ตลาด สภาพการแขงขัน และความ
ตองการของลูกคา เปนอยางดี

การดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระ กําหนดไวไมเกิน 9 ปโดย
ไมมีขอยกเวน

กําหนดในหลักการกํากับดูแลกิจการขอ 3.2.4 ใหกรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงตอเนื่อง
ไมเกิน 9 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก หรือ 3 วาระติดตอกัน โดยไมมีขอยกเวน

คณะกรรมการควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2561

หลักปฏิบัติตาม CG Code สิ่งที่ดําเนินการในป 2561

จํานวนองคประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

กําหนดในหลักการกํากับดูแลกิจการขอ 3.9.5  ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม   
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อัน
เปนองคประกอบสําคัญท่ีสงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนาของธุรกจิอยางยั่งยืน คณะกรรมการจึงกําหนดความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ HARN ไวในวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และกําหนดเปนพันธสัญญาดานความยั่งยืนท่ีวา Quality Living 
through Sustainable Engineering ซึ่งจะนําไปพัฒนาเปนกลยุทธดานความยั่งยืนระยะยาวของ HARN ตอไป 
 กรรมการกําหนดใหผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมหลักสูตร P01 หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางทักษะในการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาธุรกิจสูความยั่งยืน อีก 6 หลักสูตร ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และริเร่ิม
ดําเนินการกิจกรรมในบริษัทฯ โดยแบงกลุมดานความรับผิดชอบตอสังคม ท่ีมีผลกระทบสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ 
HARN ออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

 

การใหความสําคัญและการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียของ HARN 

 HARN ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน 
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ  หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหน้ี ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน 
เปนตน โดยตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการ
พัฒนาธุรกิจของ HARN ดังน้ัน HARN จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
ดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากน้ี ในการดําเนินธุรกิจของ HARN ไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
ตามแนวทางดังตอไปน้ี 

พนักงาน 

 

: บริษัทฯ ใหความสําคญักับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ  ซึ่งจะมีสวนชวยสงเสริมและผลักดันใหองคกร
บรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
โดยมีสภาพการจางงานท่ียุติธรรม มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนาความกาวหนา รวมท้ังมีสภาพ
การทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับพนักงานอยางเครงครัด จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
พนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน การพิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมท้ังการ
ใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสม
ของพนักงานน้ันเปนเกณฑ ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงและ
สม่ําเสมอ หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในหนาท่ีการงานของ
พนักงาน หรือคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณี
ท่ีไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงาน
ทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค 
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ลูกคา 

 

: บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ มุงมั่นจัดหาสินคาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สงมอบ
สินคาตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเงื่อนไขตางๆ  พรอมใหบริการหลังการขายดวยทีมงานคุณภาพ  
ไดนํามาตรฐาน ISO 9001:2015 เขามาใชในองคกร โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพไววา เราจะสรางความพึง
พอใจใหลูกคาดวยสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสูง เทคโนโลยีท่ีนําหนา และการจัดการธุรกิจท่ีเปนเลิศ 

คูคา 

และ/หรือ
เจาหนี ้

 

: บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือเจาหน้ี ดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของ
ความเกื้อหนุนท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหน้ี อยางเสมอภาค โดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ หลีกเล่ียงสถานการณท่ีทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงปฏิบัติตาม
พันธสัญญาอยางเครงครัด เพ่ือบรรลุผลประโยชนรวมกัน โดยจะไมดําเนินการท่ีทุจริตในการคากับคูคา และ/
หรือเจาหน้ี กรณีท่ีมีขอมูลวามีการดําเนินการท่ีไมสุจริตเกิดข้ึน ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือ
เจาหน้ี เพ่ือรวมกันแกปญหาอยางรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆท่ีมีตอคูคา และ/หรือ
เจาหน้ีอยางเครงครัด กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามได ตองรีบแจงและเจรจากับคูคา/เจาหน้ีเปนการลวงหนา 
เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันมิใหเกิดความเสียหาย  

คูแขง 

 

: 
 
 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกติกาการแขงขันท่ียุติธรรม ไม
แสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวธิีการท่ีไมสุจริต หรือไมเหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใต
กรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย 
โดยปราศจากความจริง ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล 

ผูถือหุน 

 

: บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามท่ีจะพัฒนา
กิจการใหเจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือสรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหกับการลงทุนของผู
ถือหุนและผูลงทุนอยางตอเน่ืองและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดย
กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการ
ใดๆดวยความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม เพ่ือประโยชน
สูงสุดของผูถือหุนโดยรวม รวมท้ังบริษัทฯ จะนําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะ
ขอมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอ่ืนๆ โดยสม่ําเสมอ และครบถวนตามความจริง  โดยจะแจงให ผูถือ
หุนทุกรายทราบถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ ท้ังดานบวกและดานลบ ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความ
เปนไปไดมีขอมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอยางเพียงพอ และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอ่ืน โดยใช
ขอมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร 

ภาครัฐ 

 

: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของและเปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจท่ัวไป 

ชุมชน สังคม 
และ
สิ่งแวดลอม 

 

: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตางๆท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และส่ิงแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยการสรางจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม และ
ส่ิงแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเน่ือง คืนกําไรสวนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีสวนสรางสรรค
สังคม ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยาง
เครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานกํากับดูแล ใหความสําคัญกับ
กิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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Smart Business การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

 ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สรางความ
นาเชื่อถือในการบริหารจัดการ ดวยยึดหลักการปฏิบัติ ตอผูมีสวนไดเสียกับองคกรทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา และ
คูแขงทางธุรกิจดวยความเปนธรรม บริษัทฯ สงเสริมการแขงขันทางการคาท่ีเปนธรรม เพ่ือกระตุนใหเกิดนวัตกรรม สงเสริม
การพัฒนาสินคาและบริการใหดีข้ึน อันเปนการเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว 
สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) ดูแลผลกระทบจากการกระทําของบริษัทฯ 
ท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม ผลกระทบตอกิจการอ่ืนจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ เพ่ือหลีกเล่ียงหรือลด
ผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพตอสิทธิในทรัพยสินและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 สงเสริมการแขงขนัที่เปนธรรม 

1. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในลักษณะท่ีสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับของการแขงขัน ตลอดจนใหความ
รวมมือกับเจาหนาท่ีของรัฐ 

2. กําหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการปองกันการเขาไปเกี่ยวของหรือสมรูรวมคิดกับพฤติกรรมท่ีขัดขวางการ
แขงขัน 

3. สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันและการแขงขันท่ีเปนธรรม 
4. สนับสนุนการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะตางๆ ท่ีสงเสริมการแขงขันท่ี

เปนธรรม 
5. ใสใจตอบริบททางสังคมท่ีอยูแวดลอมบริษัทฯ และไมฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม เชน 

ความยากจนเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางไมเปนธรรม 

 สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซคุณคา 

1. กําหนดมาตรการท่ีเกี่ยวกับสังคมและส่ิงแวดลอมไวในนโยบายและขอปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินคา 
2. สนับสนุนใหบริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวของยอมรับและปรับใชนโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไมกอใหเกิดการแขงขัน

ท่ีไมเปนธรรม 
3. มีสวนรวมอยางเขมแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นท่ีเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ

สังคมของบริษัทท่ีตนเขาไปเกี่ยวของ 
4. สงเสริมการปฏิบัติตอกันอยางเปนธรรมท่ัวท้ังหวงโซคุณคาทุกคร้ังท่ีเปนไปได ท้ังในดานตนทุนและ

ผลตอบแทนในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือ เพ่ิมพูนความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงคดานความรับผิดชอบตอสังคมของทุกกิจการในหวงโซคุณคา ไดแก การดําเนินการจัดซื้ออยาง
เหมาะสม เชน การสรางหลักประกันใหเกิดราคาท่ีเปนธรรมดวยเวลาสงมอบท่ีเพียงพอและสัญญาการคาท่ี
มั่นคง เปนตน 

 สงเสริมการเคารพสทิธิในทรัพยสิน 

1. ปฏิบัติการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพ่ือใหแนใจวาบริษัทฯ ไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายในการใชและให
สิทธิใชสอยทรัพยสินตางๆ 
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2. ไมเขาไปเกี่ยวของกับกจิกรรมใดๆอันเปนการละเมิดทรัพยสิน ไดแก การใชตําแหนงทางการตลาดท่ีเหนือกวา
ในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

3. ชําระคาการใชหรือไดมาซึ่งทรัพยสินอยางเปนธรรม 
 ท้ังน้ี บริษัทฯ เปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผาน
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยจัดใหมีกระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแส โดยใหมีการตรวจสอบขอมูลและ
มีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 
 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตางๆ เพ่ือประโยชนในการสรางมาตรฐานดานพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวใหอยูบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตยสุจริต โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือใหกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางท่ัวถึงท้ังองคกร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

Smart Business ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทฯ มุงมั่นเปนผูนําการใหบริการ “โซลูชั่นท่ียั่งยืน” ของงานระบบวิศวกรรม โดยใชความรูความเชี่ยวชาญท่ีมี
ในการคัดสรรผลิตภัณฑและนวัตกรรมท่ีนําหนามาสนองความตองการ เพ่ือยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิต
ของผูบริโภค ดวยสินคาคุณภาพสูง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การขายและบริการท่ีรวดเร็ว ตรงตอเวลา ถูกตอง และคุมคา ถือ
เปนเคร่ืองมือในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา และสรางความแตกตางและความสามารถในการแขงขัน  ตลอดจนสราง
ความเชื่อถือและความภักดีตอตราสินคาไดในระยะยาวและเพ่ิมคุณคาใหกับบริษัทฯ  อีกท้ังบริษัทฯ ยังคํานึงถึงความ
คุมคาตอการลงทุนเพ่ือประโยชนสูงสุดของลูกคาอีกดวย  

บริษัทฯ พัฒนาความรับผิดชอบตอลูกคาผานขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝาย
ตางๆ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ท่ีบริษัทฯ ไดรับการตรวจประเมินระบบในเดือนพฤศจิกายน 2560 และผานการ
รับรองคุณภาพ เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2561  บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผลิตภัณฑท่ียกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใหแกผูบริโภค  จึงใหความใสใจในกระบวนการตางๆ จนสินคาถึงมือผูบริโภค ดังน้ี  

 

HARN

 
ผานการรับรองตาม
มาตรฐานสากล

มีการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑตามมาตรฐาน
เพื่อพรอมสงมอบใหกับลูกคา

เลือกสรรเปนตัวแทนจําหนาย
มีคุณภาพสูง

 
มีการขายและการตลาดที่ไมเอารัดเอา
เปรียบผูบริโภค

 
มีบริการหลังการขาย

 
มี

การติดตอกับลูกคาอยางตอเนื่องหลังจาก
สงมอบสินคาแลว

มีกระบวนการรับคํารองเรียนจากลูกคาผานชองทาง
โทรศัพท

 
ผานพนักงานของบริษัทฯ

 
หรือทาง

จดหมายอิเล็คทรอนิกส
  
โดยฝายบริหารระบบ

คุณภาพเปนผูรับผิดชอบคํารองเรียน
 
เพื่อทบทวน

 

ตรวจสอบ
 
และแกไข

 
พรอมทั้งหามาตรการเพื่อ

ปองกันไมใหเกิดขึ้นซ้ําจากสาเหตุเดียวกัน

กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปรงใส
ตรวจสอบได

  
มีขอมูลผลิตภัณฑที่

ครบถวนถูกตอง
 
สามารถตรวจสอบ

รายละเอียดผลิตภัณฑและมาตรฐานการ
รับรองได

คัดเลือกเทคโนโลย
 ี
และ

แหลงผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบ
ตามหวงโซอุปทานที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม
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 ผลความพึงพอใจของลกูคา ป 2561 

บริษัทฯ กําหนดเปนนโยบายใหทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจําทุกป เพ่ือใหบริษัทฯ ไดรับทราบ
ผลงานท่ีไดสงมอบแกลูกคาในดานตางๆ 

 ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกคา ประจําป 2561 พบวาทุกดานไดรับคะแนนสูงขึ้นกวาป 2560  ซึ่งสะทอน
ความมุงมั่นท่ีจะสรางความพึงพอใจใหลูกคา ดังนโยบายคุณภาพท่ีวา “เราจะสรางความพึงพอใจใหลูกคาดวยสินคาและ
บริการท่ีมีคุณภาพสูง เทคโนโลยีท่ีนําหนา”  และบริษัทฯ จะนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ีไดรับจากลูกคาไปวิเคราะห  
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง สินคาและการใหบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเน่ืองตอไป 

 

 

Smart Business การคนหาและเผยแพรนวัตกรรมสูสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สํานักพิมพสามมิติ หาญ-จุฬา” 

 เกิดจากการเล็งเห็นความจําเปนของการเผยแพรเทคโนโลยีการพิมพสามมิติใหกับสังคม เพ่ือใหประเทศไทย
สามารถพัฒนาความสามารถในการแขงขนัดานการออกแบบและพัฒนาตนแบบ ถึงแมวาการพิมพสามมิติน้ันจะไดรับการ
พัฒนามากวา 20 ปอยางตอเน่ือง แตตนทุนในการสรางชิ้นงานในปจจุบันก็ยังคงอยูในระดับท่ีสูงเกินกวาคณาจารยและ
นิสิตจะเขาถึงไดโดยงาย ซึ่งปจจัยดังกลาวนับเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพสามมิติและขยายองคความรู
ใหแพรหลายในประเทศไทย  
 นับแตเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ทดลองเปดใหบริการการพิมพสามมิติข้ึนมาในสถาบันการศึกษา โดย
ไดรับความรวมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดสรรพ้ืนท่ีให 40 ตารางเมตร จนสามารถเร่ิมตน
ใหบริการการพิมพสามมิติดวยเทคโนโลยี FDM (fused deposition modeling)  ในราคาท่ีต่ํากวาทองตลาด ภายใต
โครงการ “QMakr Factory” ท้ังน้ีทาง QMakr Factory เปดโอกาสใหนิสิตไดเห็นกระบวนการของการพิมพสามมิติ พรอม
ท้ังอธิบายขั้นตอนและเหตุผลเพ่ือใหเกิดความรูพ้ืนฐานและความเขาใจ  แกนิสิตในวิชา Design Methodology ของ
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล โดยผลิตชิ้นสวนของหุนยนตดวยการพิมพสามมิต ิและภาควิชาคอมพิวเตอรน้ัน นิสิตสามารถ
พิมพชิ้นงานท่ีบรรจุแผงวงจรซึ่งเปนสวนประกอบภายในเปนสินคา  
 QMakr Factory มีสวนรวมการสนับสนุนการสรางชิ้นงานตางๆ สําหรับการวิจัยท้ังระดับปริญญาโทและเอก 
เกือบทุกภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร ตลอดจนใหบริการไปยังคณะแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะสถาปตย
กรรมศาสตรอีกดวย    

ความพึงพอใจของลูกคา 2561 2560

สินคา 88.06 84.80

(คุณภาพ ความหลากหลายของสินคา )
พนักงานขาย 87.93 85.40

(ความรูเกี่ยวกับสินคา การบริการ การแกไขปญหา )
บริการอื่น 86.31 82.00

(การจัดการ การใหขอมูล การติดตอสื่อสารกับบริษัท )
ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 87.43 84.07
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 นับถึงปจจุบัน มีสมาชิกท่ีเขามาขอรับบริการการพิมพสามมิติประจําเกินกวา 250 คน  โดยในแตละป QMakr 
Factory พิมพชิ้นงานกวา 1,500 ชิ้น และกําลังไดรับการตอบรับมากขึ้น  ถึงเวลาท่ีบริษัทฯจะปรับเปล่ียน QMakr Factory 
ใหเปนกิจกรรม“สํานักพิมพสามมิติ หาญ - จุฬาฯ” ใหเปนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในดานการศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดจัดหาเคร่ืองพิมพสามมติิเทคโนโลยีดีแอลพี (Digital Light Projection) ซึ่งมี
ความละเอียดสูงมาเสริมบริการเพ่ือใหนิสิตและคณาจารยสามารถพิมพชิ้นงานท่ีมีรายละเอียดสูงและมีผิวงานท่ีเรียบ ซึ่ง
จะชวยใหสรางชิ้นงานท่ีสลับซับซอนสําหรับงานวิจัยท่ีมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเชน การแพทย  วิศวการแพทย ฯลฯ  ท้ังน้ี
บริษัทฯ ไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการรวมเปดกิจกรรมเพ่ือชมุชน
และสังคม สํานักพิมพสามมิติ หาญ-จุฬาฯ ในวันท่ี 8 มกราคม 2562 
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 โครงการวิจัย 3DMed การสรางแบบจําลองอวัยวะดวยเทคโนโลยีการพิมพสามมิติขั้นสูงเพื่อชวย
วินิจฉัยและวางแผนการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยมีวัตถุประสงคในการมุงสรางนวัตกรรมมาเปนเคร่ืองมือบริการ
จัดการอยางเปนระบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานและสรางความยั่งยืนทางธุรกิจตอไป 
บริษัทฯนําเสนอ”โครงการ 3DMed การสรางแบบจําลองอวัยวะดวยเทคโนโลยีการพิมพสามมิติขั้นสูงเพ่ือชวยวินิจฉัยและ
วางแผนการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําเอาเทคโนโลยีสามมิติไปประยุกตใชกับการแพทยของไทย 
 เทคโนโลยีการสรางภาพ CT/MRI ไดรับการพัฒนามาตั้งแตชวงค.ศ. 1980 ถึงปจจุบันเปนเวลาเกือบ 40 ป  ปจจุบัน
มีการใชเทคโนโลยีการสรางภาพ CT/MRI ในวงการแพทยของประเทศไทยอยางแพรหลาย อยางไรก็ตามเทคโนโลยีน้ีมี
ขอจํากัดไดแกการสรางภาพในสองมิติเทาน้ัน  แพทยผูอานภาพเหลาน้ีจะตองแปลผลจากภาพสองมิติจํานวนมากและ
จําเปนตองอาศัยจินตนาการเพ่ือสรางความเขาใจในมิติท่ีสามซึ่งไดแกความลึก (depth) เพ่ือวินิจฉัยโรคใหถูกตอง 
 ความสามารถในการสรางแบบจําลองอวยัวะเปนสามมิตน้ัินเปนนวัตกรรมท่ีจะชวยแพทยอยางมากใหเห็นถึงเห็น
ความผิดปกติหรือรอยโรคไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรักษาโรคท่ีมีขอจํากัดในสรางภาพ MRI/CT  เชนการ
ผาตัดเปดหัวใจเด็กแรกเกิดเน่ืองจากมีขนาดหัวใจท่ีเล็กและเห็นภาพจาก MRI/CT ไมชัดเจน ท้ังน้ีศัลยแพทยสามารถ
ประเมินความเส่ียงและวางแผนการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณลวงหนา  การวางแผน
ท่ีดียอมนาจะสงผลใหการปฏิบัติการรักษา/ผาตัดน้ันดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพหรือลดเวลาในการปฏิบัติการลง ลด
ความเส่ียง และ ลดการใชทรัพยากรทางการแพทยและบุคลากรลง  ในตางประเทศน้ันพบวาการสรางแบบจําลองกะโหลก
ศีรษะชวยลดเวลาในการผาตัดไดถึง 3-4 ชั่วโมง  คิดเปนมูลคาจากการลดการใชทรัพยากรทางการแพทยท้ังหองผาตัดและ
บุคลากรจํานวนนับแสนบาทตอการผาตัดคร้ังหน่ึง  มีความคุมคามากหากเปรียบเทียบกับคาใชจายในการสราง
แบบจําลองอวัยวะระดับพันหรือหมื่นบาท 
 การสรางแบบจําลองอวัยวะในประเทศไทยน้ันเกิดขึ้นมาระยะหน่ึงแลวแตจํากัดอยูในระดับหองวิจัย คร้ังน้ีบริษัทฯ 
รวมกับพันธมิตรไดแก Materialise ซึ่งเปนผูนําของโลก มุงมั่นสรางใหเกิดบริการทางพาณิชยดานการพิมพสามมิติใน
ประเทศไทยเปนคร้ังแรก ท่ีระบบบริการทางการแพทยของไทยสามารถเขาถึงในราคาท่ีเหมาะสม ในโครงการน้ีบริษัทฯ จะ
ผลิตแบบจําลองอวัยวะจํานวน 45 ชิ้น ใหกับศูนยศัลยกรรมชั้นนําของประเทศเพ่ือทดสอบทางคลีนิกนําในการรักษาผูปวย
จริง ท้ังน้ีจะชี้วัดความสําเร็จจากประสิทธิภาพการวางแผนการรักษาและขณะปฏิบัติการรักษาจริง ตลอดจนการใชเปนส่ือ
ในการส่ือสารกับผูปวยและญาติ และเปนส่ือการเรียนการสอนตอไป   ความสําเร็จในโครงการน้ีจะเปนการยกระดับ
ความสามารถของการแพทยไทยไปอีกขึ้นหน่ึง ใหมีความสามารถใกลเคียงหรือเทาเทียมกับประเทศท่ีพัฒนาแลวแตใน
ระดับราคาท่ีเขาถึงไดแบบพอเพียงตอไป 
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 บริษัทฯ ไดรับคัดเลือกใหรับการสนับสนุนจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติในเดือนมีนาคม 2561 เปนตนมานับถึง
ปจจุบันไดทําการผลิตแบบจําลองอวัยวะใหกับหนวยงานดังตอไปน้ี 

หนวยงาน สังกัด ความชํานาญ 

หนวยศัลยกรรมทรวงอก คณะแพทยศาสตร รพ.จุฬาลงกรณ   หัวใจ 
หนวยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม หัวใจ 
หนวยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน หัวใจ 
ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ คณะแพทยศาสตร รพ. จุฬาลงกรณ   กะโหลกศีรษะและใบหนา 
หนวยเวชศาสตรการกีฬา ภาควชิาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร รพ. รามาธิบดี กระดูก 

 

Smart People การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความความเคารพตอชีวิตและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนทุกฝาย สงเสริมให
ทุกสวนงานของบริษัทฯ ตองปฏิบัติอยูบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติตอกัน
อยางเสมอภาค ซึ่งเปนรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1. บริษัทฯ มีแนวทางท่ีจะสงเสริมและกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานและความเสมอภาค 
โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเร่ืองสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการ เมือง หรือความ
เชื่อในทางอ่ืนใด ชาติพันธุหรือพ้ืนเพทางสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะ 

2. บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไปมีสวน
เกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงานเด็ก เปนตน 

3. บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการใหความ เห็นโดย
ปราศจากการแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานส่ือตางๆ รวมท้ังจัดใหมีชองทางการส่ือสารเพ่ือรับ
ฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียอยางเสรี 

Smart People การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของบริษัทฯ ท่ีมีสวนชวยขับเคล่ือนใหองคกรเติบโต
อยางยั่งยืน บริษัทฯ จึงใหความสําคัญตอการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  และกําหนดนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ีมีสภาพการจางงานท่ียุติธรรม มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนาความกาวหนา รวมท้ังมีสภาพ
การทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ตามท่ีไดกําหนดเปนพันธกิจไววา  “เราเชื่อมั่นในคุณคา และศักยภาพของ
พนักงาน  และมุงมั่นท่ีจะสรางบรรยากาศการทํางานท่ีมีความสุข กระตือรือลน มีความคิดริเร่ิม และมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง ใหแกทีมงานท่ีมีความสามารถรอบรู บนหลักการของความถูกตอง เท่ียงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบ
อยางมืออาชีพ”  

โดยมีแนวทางปฏิบัตดิังน้ี 
1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆท่ีเกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 
2)  จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีด ีและปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 
3)  ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
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4)  ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน 
5)  การพิจารณาการแตงตั้งและการโยกยาย รวมท้ังการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดย

คํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเปนเกณฑ 
6)  ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ 
7)  หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน หรือ

คุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 
8)  พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกําหนด 
9)  รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

  ดานผลตอบแทนและสวัสดกิารพนักงาน  

 บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการข้ึนเพ่ือดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองคกร เพ่ือเปด
โอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายอยางเตม็ท่ี  เน่ืองจากพนักงานมีสวนสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจใหมี
ความเติบโตและมั่นคงจากอดีตจนถึงปจจุบัน  นอกจากเงินเดือนท่ีพนักงานไดรับแลว บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีสวัสดิการและ
ผลประโยชนอ่ืนในรูปแบบตางๆ อยางเปนธรรมและเหมาะสมใหแกพนักงานอีกดวย โดยสวัสดกิารตางๆ ท่ีบริษัทฯ จัดให
น้ันตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีสามารถแขงขันไดกับบริษัทเอกชนชั้นนําในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษัทฯ อยูใน
สถานภาพท่ีสามารถจะจายได 
 รายละเอียดเกี่ยวผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ดูไดจาก หมวด 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร หนา 95 

 ดานอาชวีอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 บริษัทฯ มีความหวงใยในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และมุงมั่นดําเนินการใหมี
มาตรฐานตาม พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 โดยไดจัดตั้งเปน
คณะกรรมการความปลอดภัย ซึ่งมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน  เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานดานอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงติดตามแกไขสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย  และทบทวน “คูมือความ
ปลอดภัย”  รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ใหเปนปจจุบัน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย   

 

 มีการจัดอบรมและฝกซอมพ้ืนฐานการดับเพลิงเบ้ืองตน ตลอดจนมีการวางแผน กําหนดผูรับผิดชอบหนาท่ี
อยางชัดเจน เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพในวันอังคารท่ี 25 ธันวาคม 2561  

เสียชีวิต ทุลพลภาพ
หยุดงาน
เกิน 3 วัน

หยุดงาน
แต่ไม่เกิน 

3 วัน
ไม่หยุดงาน

ทรัพย์สิน
เสียหาย

รวม

วัตถุหรือสิ�งของ
พังทลาย/หล่นทับ

- - - - - 2 2

วัตถุหรือสิ�งของ
กระแทก/ชน

- - - - - 2 2

อุบัติเหตุจาก
ยานพาหนะ

- - - - - 20 20

ลักษณะการ
เกิดอุบัติเหตุ

จํานวนลูกจ้างที�ประสบอันตราย (คน)
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 ผลการดําเนินการอบรมและฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อยูในเกณฑดี  ประเมินโดยผูท่ีไดรับใบอนุญาต
จากกรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน 

 จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป ในวันพุธท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 โดยมีพนักงานท่ีอยูในเกณฑตองรับการ
ตรวจสุขภาพท้ังหมดจํานวน 227 คน เขารับการตรวจจริง 223 คน คิดเปน 98%  

   
 ดานพัฒนาบคุลากร 

 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ ความรู
ความสามารถ อันจะสามารถสรางผลงาน ความแข็งแกรงใหกับองคกร และเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับกับการแขงขัน
ทางธุรกิจ โดยใหโอกาสแกพนักงานในการพัฒนาตนเองและใชศักยภาพที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้ง สงเสริมให
พนักงานไดมีโอกาสในการเรียนรู การฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณให
สอดคลองกับทิศทางการเติบโตขององคกร โดยจัดใหมีการอบรมประจําปท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงเดินทาง
ไปอบรม และดูงานในตางประเทศ  เพ่ือเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ  นอกจากนี้ บริษัท
ยังไดใหความสําคัญกับการติดตาม วัดผลในการนําความรูท่ีไดรับน้ันมาประยุกตใชในการทํางาน ตลอดจนการถายทอด
องคความรูท่ีมีใหกับทีมงานและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร  ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญของการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ  
บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร โดยนําเปาหมาย กลยุทธ ท่ีสอดคลองกับทิศทางการขยายตัว
ของบริษัท รวมถึงคานิยมองคกรมาเปนกรอบในการฝกอบรมและพัฒนา 
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 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีไดวางไวในป 2561 อยางครบถวนครอบคลุมในทุกระดบั 
นอกจากการเพ่ิมความรูและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานแลว บริษัทฯ ยังสงเสริมใหมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือเสริมสราง
สุขภาพกาย สุขภาพใจ และความสัมพันธท่ีดีรวมกัน อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจในการทํางานไดอยางมีความสุข 

  การฝกอบรมและพัฒนา 

 บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาและเตรียมความพรอมในดานการพัฒนาบุคลากรตั้งแตพนักงานเขาใหม ในการสรางความ
พรอมท้ังทักษะ ความรู และความฉลาดทางอารมณ โดยพนักงานใหมจะไดเรียนรูทักษะและเทคนิคในหลักสูตรดาน EQ 
เพ่ือเสริมสรางทัศนคติท่ีดี มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สงผลสัมฤทธ์ิใหกับการทํางานรวมไปถึงการใน
ชีวิตประจําวัน 
 บริษัทฯ ยังใหความสําคัญดานการขายและบริการซึง่เปนหัวใจสําคญัของธุรกจิ โดยการฝกอบรมพัฒนาพนักงาน
ขายและบริการเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ ทัศนคติและแรงจูงใจท่ีดีในงานขายและบริการ เสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดี มีจิตใจ
รักงานบริการ ซึ่งชวยเสริมสรางความเชื่อมั่นในการนําเสนอสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหตรงกับความตองการของ
ลูกคา รวมถึงสามารถเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําและแกไขปญหาไดอยางมืออาชีพ สรางความประทับใจใหกับลูกคา เพ่ือให
การบริหารงานสําเร็จตามวิสัยทัศนบริษัทฯ ท่ีวา “เราจะเปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นสที่ย่ังยืน...”  รวมท้ังบริษัทฯ ได
ศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง จึงมีการสงพนักงานไปศึกษาดูงานและเขารับการอบรมใน
ตางประเทศ เพ่ือนําความรู ประสบการณ มาพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการใหมีความกาวหนาตอไป 
 นอกจากน้ีแลว ยังมีการฝกอบรมและพัฒนาในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน ไดแก หลักสูตรการแกปญหา        
การตัดสินใจ และการจัดการความขัดแยงในการทํางาน หลักสูตรการขับและบํารุงรักษารถยกเคร่ืองยนตอยางถูกวิธีและ
ปลอดภัย หลักสูตร HR Skill for Line Manager ท้ังยังพัฒนาจริยธรรมท่ีดีในการทํางานในหลักสูตร HARN Anti-
Corruption เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานไดมีความรูความเขาใจ และมีแนวปฏิบัติท่ีดี ท้ังยังรูจักบทบาทหนาท่ีของตน มี
สวนรวมตอตานและปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นภายในองคกร 

 

  

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

ร้อยละของพนักงานที�
ได้รับการอบรม

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

ชั�วโมงการอบรมเฉลี�ย
ของพนักงาน

2.4 3.7 5.2 4.8 10.8 7.9 47.6 82.1

ค่าใช้จ่ายในการอบรมในประเทศ ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่างประเทศ

1,240,609.45 บาท 933,117.92 บาท

พัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหาร

การบริหาร การเรียนรู้ 
การพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ�มศักยภาพการ
แข่งขัน

สรุปการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ปี 2561

ขั�นพื�นฐาน

เน้นความรู้พื�นฐานเกี�ยวกับธุรกิจ 
นโยบาย ค่านิยม วัฒนธรรมการทํางาน

 ความรู้ที�พนักงานทุกคนจําเป็นต้อง
ทราบ และได้รับการทบทวนตามระยะเวลา

เตรียมความพร้อม
ขีดความสามารถหลัก

ความรู้ที�พนักงานจําเป็นต้องมีเพื�อ
ปฏิบัติงานตามหน้าที�ที�รับผิดชอบได้ตาม
เป้าหมาย สร้างความเข้าใจและตระหนัก

ในผลดีและผลเสียของงานที�รับมอบหมาย

เพิ�มประสิทธิภาพ
การทํางาน

ความรู้ที�เพิ�มศักยภาพการทํางาน ทําให้
เข้าใจปัจจัยที�มีผลกระทบต่อตนเองหรือ
งาน และสามารถแก้ไข หรือปรับตัวได้

กับสภาวะที�เปลี�ยนแปลงไป เพิ�ม
ศักยภาพการบริหารจัดการ
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 กิจกรรมพนกังานในป 2561 

 การเขารวมการแขงขันฟุตบอล TEMCA CHAMPIONS CUP 2018 
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กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต รดนํ้าขอพรผูบริหารเน่ืองในวนัปใหมไทย 

    

 กิจกรรมทําบุญบริษัทประจาํป 

  

 กิจกรรมทองเท่ียวประจาํป 

   

 กิจกรรมคนหาญไรพุง (HARN NO FAT) 

      

 กิจกรรมงานเล้ียงสังสรรคปใหม   
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 การสื่อสารกับพนกังาน 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญเร่ืองการส่ือสารภายในองคกร เพ่ือใหพนักงานไดรับทราบนโยบาย แนวทางการ
ปฏิบัติงาน และขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํางานและเขาใจในเปาหมายทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ ไดจัดชองทาง
การส่ือสารกับพนักงานตามความสําคัญของเร่ืองท่ีจะส่ือสาร ดังน้ี 

 การประชุมใหญพนักงานประจําป เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2561 เพ่ือเปนโอกาสใหผูบริหารระดับสูงไดถายทอด
วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธขององคกรท้ังในระยะส้ันและระยะยาวใหแกพนักงานทุกระดับ 

  
 การส่ือสารโดยตรงจากประธานเจาหนาท่ีบริหารถึงพนักงานทุกคนผาน Application LINE Group “HARN” 

เดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือสรางความเขาใจในทิศทางธุรกิจ การเปล่ียนแปลง การสรางแรงบันดาลใจ รวมถึงตอกย้ํา
คานิยม วิสัยทัศน และนวัตกรรม 

 การประเมินผล ความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอการทํางาน  เพราะบริษัทฯ เชื่อ
วาการสรางความมั่นคงในอาชีพของพนักงาน การดูแลใหมีชีวิตในการทํางานท่ีดี มีสุขภาพดี มีความสุข เปน
สวนหน่ึงในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน  ในป 2561 มีพนักงานตอบแบบประเมินผล จํานวน 150 
คนจากพนักงานท้ังหมด 250 คน คิดเปน 60.00% สรุปผลการประเมินป 2561 เทากับ 68%  

 LINE@  เปนชองทางการส่ือสารท่ีรวดเร็ว นอกเหนือจากการส่ือสารผานอีเมล ระบบเครือขายภายในองคกร 
(Intranet) และเวป็ไซตของบริษัทฯ 

  
Smart Environment การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

 HARN สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในทกุกระบวนการของการทํางาน 

 บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตการคัดเลือกผลิตภัณฑท่ีไม
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและเปนมิตรส่ิงแวดลอม  การปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบ
ท่ีออกโดยหนวยงานกํากับดูแล  การลดเศษวัสดุในขบวนการทํางาน  การรักษาส่ิงแวดลอมและการประหยัดพลังงานใน
สถานท่ีทํางาน  โดยกําหนดมาตรการในการใชเคร่ืองปรับอากาศ ไฟแสงสวาง เคร่ืองคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของการใชงาน เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจาย และสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานอยางยั่งยืน เพ่ือประโยชน
สวนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล  
 บริษัทฯ ปรับปรุง “Safety Training” ซึ่งใชอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย/สภาพแวดลอมในการทํางาน 
และส่ิงแวดลอม โดยจัดอบรมเปนการภายในแกพนักงานตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2562 เปนตนไป  ผลการทดสอบหลังการ
อบรมเฉล่ียรอยละ 74.29 
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 ป 2561 บริษัทฯ ใหความสําคัญของการลดการใชกระดาษจากกระบวนการทํางาน จึงกําหนดมาตรการและวิธี
ปฏิบัติ ดังน้ี  

 
โดยทุกกิจกรรมดาํเนินการสําเร็จ 100% ในป 2561 และกําหนดใหเปนโครงการท่ีปฏิบัติตอเน่ืองในปตอไป 

Smart Environment กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process) 

 การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 บริษัทฯ เขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกท่ีดีตอสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนเพ่ือ
สังคมและส่ิงแวดลอม  และสงเสริมใหพนักงานบริษัทฯ ไดมีสวนรวมกันจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม อันเปนการตอบแทนสังคม
เมื่อมีโอกาสในงบประมาณท่ีเหมาะสม  

 โครงการลางกรงเสือ กวาดกรงหมี ปรุงอาหารดีๆ ใหสัตวปาของกลาง (CSR คร้ังท่ี 4) เปนกิจกรรมท่ีชวย
สงเสริมใหพนักงานไดมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปา ผาน
กิจกรรมเรียนรูเกี่ยวกบัสัตวปาของกลาง ซึ่งจดัขึ้นเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 ณ ศูนยชวยเหลือสัตวปาภาค
กลาง จังหวัดนครนายก 

   

    
 

RE-DUCE RE-USE RE-CYCLE

1. ใช้ระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง 
Gmail/Outlook

2. การจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์มโดยใช้ Data 
Center

3. การประชุมโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
e-meeting

4. กําหนดการพิมพ์เป็นแบบ Economy Mode
5. ลดขนาดแบบฟอร์มจาก A4 เป็น A5

6. เปลี�ยนแบบสอบถามจากกระดาษเป็นออนไลน์
 โดยใช้ Google Form
7. ลดการแจกเอกสารการอบรม โดยใช้ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทดแทน

ใช้กระดาษ ที�ใช้แล้วหน้าเดียวนํากลับมาใช้ใหม่ จัดให้มีถังขยะแยกประเภท คือ ขยะทั�วไป 
กระดาษที�ใช้งานแล้ว ขวด/พลาสติก และเพิ�ม
มูลค่าจากการจําหน่ายขยะประเภทกระดาษ ขวด
 พลาสติก
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง   

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานความเหมาะสม และความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีข้ึน เพื่อใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และการติดตามดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมายและขอกําหนดที่สอดคลอง
กับแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ก.ล.ต.) และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) คณ ะกรรมการบริษ ัทได
กําหนดให ม ีการประเม ินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษ ัทฯ และรายงานตรงตอ
คณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีการเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจํา
รายไตรมาส 
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12. รายการระหวางกัน 

12.1 รายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
12.1.1 บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง ท่ีสามารถสรุปความสัมพันธไดดงัน้ี (ขอมูลการถือหุนแสดง ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561) 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ 
1. บ ริษั ท  หาญ เอ็นยิ เนี ย ร่ิง จํากั ด 

(“หาญเอ็นยิเนียร่ิง”) 
ประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสิน ไดแก 
พ้ืนที่สํานักงาน และคลังสินคา  

1.1 มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก 
1.1.1  นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.43 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียร่ิงรอยละ 33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียร่ิง 
1.1.2  นายเจน ชาญณรงค (นองชายของนางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.37 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียร่ิง รอยละ 

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

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

เบิล”) ซ่ึงเปนผูถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.54 และคุณประยูรศรีถือหุนในหาญเอ็นยิเนียร่ิงรอยละ 0.04 ของทนุชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียร่ิง 
1.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก 

1.2.1 นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 
1.2.2  นายเจน ชาญณรงค 

2. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน  กรรมการ และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนบริษัทฯ รอยละ 12.43 
3. บริษัท พระบริบาล จํากัด 

(“พระบริบาล”) 
ประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสิน ไดแก 
พ้ืนที่คลังสินคา 

1.1 มีผูถือหุนรวมกันบริษัทฯ ไดแก 
1.1.1 นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.43 และถือหุนในพระบริบาลรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวของพระบริบาล 
1.1.2 นายเจน ชาญณรงค (นองชายของนางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.37 และถือหุนในพระบริบาล รอยละ 0.005 

ของทุนชําระแลวของพระบริบาล 
1.2 มีกรรมการรวมกันบริษัทฯ ไดแก 

1.2.1 นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 
1.2.2  นายเจน ชาญณรงค 

4. นายเจน ชาญณรงค  นายเจน ชาญณรงค เปนนองชายของนางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน และเปนกรรมการบริษัท โดยที่นายเจน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ  12.73 
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12.1.2 สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันกับบคุคลที่อาจมีความขดัแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึน้ในป 2561 

บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังน้ี  
ตาราง 12.1.2.1  รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ  กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2561 

บุคคลท่ีอาจมี 

ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2561 

 (หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

1. บริษัท หาญ เอ็นยิเนียร่ิง จํากัด  
 (“หาญเอ็นยิเนียร่ิง”) 

1.1  บริษัทฯ เชาสํานักงานจาก
หาญเอ็นยิเนียร่ิง 
- คาเชาอาคารสํานักงาน 
- เจาหนี้อ่ืน 

 
 
 

5,987,952 
- 

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

พ้ืนที่รวม 283.60 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 85,080 บาทตอเดือนระยะเวลาตาม
สัญญาเชาตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562 

2. บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาอาคารสํานักงานเลขที่ 19/17-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ พ้ืนที่รวม 1,379.72 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 413,916 บาทตอเดือน 
ระยะเวลาตามสัญญาเชาตั้งแตวันที ่1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2562  
โดยราคาดังกลาวเปนอัตราคาเชาที่ใกลเคียงเม่ือเทียบกับราคาตลาดของการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานที่มีลักษณะใกลเคียงกัน และอยูใน

ละแวกใกลเคียงกัน ซ่ึงมีราคาคาเชาประมาณ 290 - 450 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง  
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสญัญาเชาอาคาร 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน รายการดังกลาวมีความจําเปนเพ่ือใชในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และใชเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคา
เชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 

 1.2  บริษัทฯ รับโอน
ผลประโยชนพนักงานจาก
หาญเอ็นยิเนียร่ิง 
- ลูกหนี้อ่ืน 
- ภาระผูกพันผลประโยขน

พนักงาน 

 
 
 

2,336,218 
2,336,218 

ในป 2557 บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ โดยการรับโอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียร่ิงมาเปนพนักงานของบริษัทฯ 
โดยมีการทําสัญญาโอนทรัพยสินพนักงานระหวางกัน โดยบริษัทฯ ตกลงนับระยะเวลาการทํางานตอเนื่องตามกฏหมายแรงงาน 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับโอนสิทธิและภาระผูกพันของพนักงานทั้งหมด โดยหาญเอ็นยิเนียร่ิงตกลงยอมรับภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงานในชวงที่เปนพนักงานของหาญเอ็นยิเนียร่ิง จนถึงวันที่โอนยายมาที่บริษัทฯ 
จากการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มีผลทําใหบริษทฯ เขารับ
ชวงสิทธิในลูกหนี้ผลประโยชนพนักงานของบริษัท หาญ เอ็นยิเนียร่ิง จํากัดเพ่ิมเติมอีกจํานวนหนึ่งและเง่ือนไขการรับโอนพนักงานเปน
แบบเดียวกันกับรายการในวรรคกอน 
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บุคคลท่ีอาจมี 

ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2561 

 (หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

การกําหนดราคา: ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานโดยผูเช่ียวชาญอิสระ 
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ตองมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชนพนักงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกปตามเง่ือนไขการคํานวณรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเกิดจากการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ ทําใหมีการรับโอนภาระผูกพัน
และคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานของหาญเอ็นยิเนียร่ิงมาเปนของบริษัทฯ ซ่ึงถือเปนรายการที่สมเหตุสมผล  

 1.3  บริษัทฯ ซ้ือยานพาหนะ 
เคร่ืองมืออุปกรณ จาก
หาญเอ็นยิเนียร่ิง 
- ทรัพยสิน ยานพาหนะ 
- ทรัพยสิน เคร่ืองมืออุปกรณ 
- ทรัพยสิน กลองดํา 
- เจาหนี้อ่ืน 

 
 
 

180,000 
29,907 
74,766 

- 

บริษัทฯ ซ้ือยานพาหนะและเคร่ืองมืออุปกรณจากหาญเอ็นยิเนียร่ิง เนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาการซ้ือทรัพยสินในคร้ังนี้ทําใหบริษัทฯได
ประโยชนมากกวาการซ้ือสินทรัพยใหมหรือทําสัญญาเชาฉบับใหม เนื่องจากสภาพและอายุการใชงานของสินทรัพยยังอยูในเกณฑดี โดย
รายการนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 23 ก.พ.2561 
การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเคียง  
แนวโนมรายการในอนาคต: รายการดังกลาวอาจมีตอเนือ่งในอนาคตตามความจําเปน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑการซ้ือทรัพยสินของ
บริษัทฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการซ้ือสินทรัพยเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจปกติ โดยเปนรายการที่มีความ
ชัดเจน สมเหตุสมผลและเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ 

2. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน บริษัทฯ เชาคลังสินคาจาก  
นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 

- คาเชาอาคารสํานักงาน 
- เจาหนี้อ่ืน 

 
 

1,966,300 
 

- 

สัญญาเชาอาคารคลังสินคา 
บริษัทฯ ตกลงจายคาเชาพ้ืนที่อาคารคลังสินคาและช้ันเก็บสินคาใหกับนางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน เพ่ือเปนอาคารเก็บสินคา โรงฟวเตอรและ
แปรสภาพ ลานจัดเตรียมและขนถายสินคาและที่ทําการสํานักงาน รวมพ้ืนที่เชาเทากับ 2,482 ตารางเมตร โดยจายชําระคาเชาเปนราย
เดือนเดือนละ 280,900 บาท มีระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเม่ือวันที่ 31 ก.ค.2561 นางสิริ
มา เอ่ียมสกุลรัตน ไดทําหนังสือโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญา โดยประสงคจะโอนบรรดาสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาที่โอนที่เกิดขึ้น 
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ส.ค.2561 เปนตนไปจนสิ้นสุดอายุสัญญา โดยรายการนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 
4/2561 เม่ือวันที่ 9 ส.ค.2561 
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารสํานักงาน  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพ้ืนที่อาคารคลังสินคา โดยมีความจําเปนเพ่ือใชในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ และอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 
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บุคคลท่ีอาจมี 

ความขัดแยง 

ลักษณะรายการ รอบปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2561 

 (หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

3. บริษัท พระบริบาล จํากัด 
(“พระบริบาล”) 

บริษัทฯ เชาคลังสินคาจาก  
พระบริบาล 

- คาเชาอาคารสํานักงาน 
- เจาหนี้อ่ืน 

 
 

1,404,500 
- 

สัญญาเชาอาคารคลังสินคา 
บริษัทฯ ตกลงจายคาเชาพ้ืนที่อาคารคลงัสินคาและช้ันเก็บสินคาใหกับพระบริบาล เพ่ือเปนอาคารเก็บสินคา โรงฟวเตอรและแปรสภาพ 
ลานจัดเตรียมและขนถายสินคาและที่ทําการสํานักงาน รวมพ้ืนที่เชาเทากับ 2,482 ตารางเมตร โดยจายชําระคาเชาเปนรายเดือนเดือนละ 
280,900 บาท ภายหลังการรับโอนบรรดาสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาที่โอนที่เกิดขึ้น ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1  สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 โดยรายการนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 9 ส.ค.2561 
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารสํานักงาน  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพ้ืนที่อาคารคลังสินคา โดยมีความจําเปนเพ่ือใชในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ และอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 

4. นายเจน ชาญณรงค 
 

บริษัทฯ เชาสํานักงานจาก  
นายเจน ชาญณรงค 

- คาเชาอาคารสํานักงาน 
- เจาหนี้อ่ืน 

 
 

637,200 
- 

สัญญาเชาอาคารสํานักงาน 
บริษัทตกลงเชาและจายชําระคาเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน ช้ันที่ 2-3 ของอาคารเลขที่ 19/6 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ ใหกับ
นายเจน ชาญณรงค โดยจายเปนรายเดือนเดือนละ 53,100 บาท มีระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารสํานักงาน  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน โดยมีความจําเปนเพ่ือใชในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯและใชเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของ
พ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 
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12.2 ความจําเปนและความสมเหตสุมผลของรายการระหวางกนั 

 ในป 2561 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกันหลายรายการ ซึ่งการทํารายการดังกลาวมี
ความจําเปนและสมเหตุสมผล เน่ืองจากเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกําหนดราคา
ของทํารายการตางๆ ท่ีเปนราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงไดกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกอ่ืน และสําหรับ
รายการลูกหน้ีผลประโยชนพนักงานไดอางอิงกับการประเมินมูลคาผลประโยชนพนักงานของนักคณิตศาสตรประกันภัย 
(Actuary) ซึ่งการทํารายการระหวางกันตางๆ ท่ีผานมาลวนมีความสมเหตุสมผลและมีราคาท่ียุติธรรม  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวามีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเปนประโยชนตอบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดของแตละรายการไดในตาราง ตาราง 12.1.2.1) 

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนมัุติการทํารายการระหวางกนั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติกําหนดนโยบายและขั้นตอน
การอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัท กับ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต อาทิ ผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวของ เปนตน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับประกาศ
คําส่ังหรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีเกี่ยวของในเร่ืองดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีกําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ท้ังน้ี ผูท่ีอาจมีความขัดแยง ทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ 
จะไมสามารถมีสวนรวมหรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาวได 

ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ี
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณา และใหความเห็น
เกี่ยวกับความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการน้ันๆ  

ท้ังน้ี การทํารายการระหวางกันท่ีเปนรายการทางการคาท่ีมีเงื่อนไขการคาท่ัวไป และการทํารายการทางการคาท่ี
ไมเปนเงื่อนไขการคาท่ัวไป หรือธุรกรรมอ่ืนๆ ใหมีหลักการดังน้ี 

การทํารายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทัว่ไป  

 การทํารายการท่ีเปนรายการทางการคาท่ีมีเงื่อนไขการคาท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับ บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯไดกําหนดกรอบการทํา
รายการดังกลาว  ซึ่งไดถูกพิจารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผานการพิจารณาอนุมัติเปนหลักการ
จากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเมื่อมีการทําธุรกรรมดังกลาวฝายจัดการของบริษัทฯ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมได  โดย
ทําธุรกรรมในรายการดังกลาวจะตองมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคล
ท่ีเกี่ยวของ (Arm’s Length Basis) และจะตองเปนรายการทางการคาท่ีบริษัทฯ กระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ หรือเปน
รายการทางการคาซึ่งบริษัทท่ีอยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทําเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและ
เงื่อนไขท่ีเปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการคา ดังตอไปน้ี 
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1. ราคาและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ไดรับหรือใหกับบุคคลท่ัวไป  
2. ราคาและเงื่อนไขท่ีบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลท่ัวไป 
3. ราคาและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ สามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษัทฯ ใหกับ

บุคคลท่ัวไป  

 ท้ังน้ี  เมื่อมีการทําธุรกรรมท่ีมีขอตกลงทางการคาท่ีเปน  Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกลาวขางตน ฝายจัดการ
ของบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากท่ีฝายจัดการพิจารณาอนุมัติแลว จะจัดทํารายงานสรุปการทํา
ธุรกรรมรายการระหวางกนัดังกลาว เพ่ือรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบรายการ  ในกรณีท่ีกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบวา มีการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทจะรวมกันดําเนินการเพ่ือหาทางแกไขตอไป 

การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงือ่นไขการคาทัว่ไป หรือการทําธุรกรรมอืน่ๆ 

การทํารายการทางการคาท่ีไมเปนเงื่อนไขการคาท่ัวไป  หรือการทําธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับ 
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ 
จะตองเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกบัความจําเปนและความเหมาะสมในการเขาทํา
รายการ ตลอดจนความเหมาะสมดานราคาและเงื่อนไขในการเขาทํารายการน้ันๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาท่ีทํากับ
บุคคลภายนอกหรือราคาตลาด กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจ
เกิดขึ้น บริษัทฯ จะใหผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว 
เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแต
กรณี) ซึ่งผูท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวมหรือไมมีสิทธิ
ออกเสียงในการอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว  

 ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

12.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกนัในอนาคต 

บริษัทฯ คาดวารายการระหวางกันท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เชน การ
เชาพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชเปนท่ีตั้งสํานักงาน และการเชาอาคารคลังสินคา รวมถึงสิทธิเรียกรองในภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงานจะยังคงมีอยูตอไป สําหรับรายการระหวางกันท่ียังคงมีตอไป หรืออาจเกิดขึ้นใหมในอนาคตจะมีการกําหนด
นโยบายการคิดราคาระหวางกันอยางชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดท่ีเหมาะสม เปนธรรม และไมกอใหเกิดการ
ถายเทผลประโยชน รวมท้ังคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะ
สอบทานและใหความเห็นตอรายการระหวางกันท่ีเปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเปนรายไตรมาส 

 ท้ังน้ี รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ 
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สวนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13.  ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 
 งบการเงิน 

13.1 ผูสอบบัญชีของบริษทั 

ป ชื่อผูสอบบัญช ี ผูสอบบัญช ี
รับอนุญาตเลขที ่ บริษัทผูสอบบัญช ี

2559 นายชวาลา  เทียนประเสริฐกจิ 4301 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 
2560 นายธนะวุฒิ     พิบูลยสวัสดิ์ 6699 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด 
2561 นายธนะวุฒิ     พิบูลยสวัสดิ์  6699 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด 

13.2 สรุปรายงานการสอบบัญช ี

งบการเงินสําหรับป 2559  ตรวจสอบโดย นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
4301 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต.  ไดแสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 
สําหรับส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดระบุเร่ือง
สําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) เกี่ยวกับ การรับรูรายไดจากการขาย วาบริษัท ฯ มีรายไดจากสวนงานท่ี
สําคัญ 4 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ, 
ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น, และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ซึ่งไดรับรูรายการถูกตองและครบถวนตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และ การซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ภายใตเกณฑ
การโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอน
กิจการท้ังหมดของบริษัทดังกลาว โดยไมไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเร่ืองดังกลาว 

งบการเงินสําหรับป 2560 และ 2561 ตรวจสอบโดย นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 6699 แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ได
แสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดระบุเร่ืองสําคัญในการ
ตรวจสอบ (Key Audit Matters) เกี่ยวกับ การรับรูรายไดจากการขาย วาบริษัท ฯ มีรายไดจากสวนงานท่ีสําคัญ 4 กลุม
ผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ, ผลิตภัณฑระบบทํา
ความเย็น, และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ซึ่งแตละกลุมผลิตภัณฑมีขอตกลงและเงื่อนไขการขายและการกําหนด
ราคาท่ีแตกตางกัน รวมท้ังรายไดจากการใหบริการตามสัญญาโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง อางอิงการประมาณการทาง
บัญชีท่ีเกี่ยวของในการกําหนดขั้นความสําเร็จของงาน ซึ่งผูสอบไดตอบสนองความเสี่ยงโดยการทําความเขาใจและ
ทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของ การตรวจสอบเน้ือหาสาระของสัญญาขายและบริการ
ท่ีเกิดขึ้นระหวางปและชวงใกลวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะหเปรียบเทียบและการทดสอบรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ
กับรายไดจากการขายและบริการ  

สวนท่ี 3 (13) ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ หนา 138 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561) 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดทดสอบการดอยคาของคาความนิยมจากการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิล
แมทช จํากัดและบริษัทยอย ภายใตเกณฑการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) การทดสอบการดอยคาน้ัน
มีนัยสําคัญตอการตรวจสอบ และขั้นตอนการทดสอบการดอยคาโดยผูบริหารมีความซับซอนและตองใชดุลยพินิจในการ
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับกระแสเงินสดรับและจายในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของหนวย
สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด และการใชอัตราคิดลดท่ีเหมาะสม ซึ่งขอสมมติฐานดังกลาวสามารถเปล่ียนแปลงตามสภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพการตลาดในอนาคตได ซึ่งบริษัท ฯ ไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและขอสมมติฐานท่ี
สําคัญไวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิอยางครบถวนแลว ซึ่งผูสอบบัญชีไดตอบสนองความเส่ียงโดยการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของขอสมมติฐานและวิธีการท่ีผูบริหารใชในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะ
ไดรับ การตรวจสอบหลักฐานสนับสนุน โดยเฉพาะเร่ืองการคาดการณการเติบโตของรายได กําไรข้ันตน และกําไรจากการ
เดินงานของสวนงาน การใชอัตราคิดลดท่ีเหมาะสม การทดสอบการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ รวมท้ังการเปดเผย
ขอมูล ท้ังน้ีผูสอบบัญชีไมไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเร่ืองดังกลาว 

13.3 ตารางสรุปงบการเงนิ 
 งบแสดงฐานะการเงนิของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 

 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 29.31               1.89       41.96               2.88       35.87               2.60       
เงินลงทุนชั่วคราว 167.43             10.81     199.12             13.66     265.18             19.22     
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 284.53             18.37     274.84             18.86     291.32             21.11     
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน -                  -                  
   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11.79               0.76       8.78                 0.60       10.02               0.73       
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 11.42               0.74       11.88               0.82       7.14                 0.52       
สินคาคงเหลือ 304.44             19.66     291.27             19.99     237.57             17.22     
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 0.48                 0.03       0.91                 0.06       0.75                 0.05       

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 809.41          52.27    828.75          56.87 847.85          61.45

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนทั่วไป 0.24                 0.02       0.24                 0.02       0.24                 0.02       
ลูกหนี้ระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน 21.13               1.36       10.47               0.72       10.04               0.73       
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 231.82             14.97     -                  
ที่ดิน และอุปกรณ 32.68               2.11       150.47             10.32     41.57               3.01       
คาความนิยม 334.67             21.61     334.67             22.96     334.67             24.25     
ความสัมพันธกับลูกคา 73.18               4.73       88.08               6.04       102.98             7.46       
สินทรัพยไมมีตัวตน 23.98               1.55       27.30               1.87       26.75               1.94       
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 21.47               1.39       17.35               1.19       15.76               1.14       

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 739.18          47.73    628.59          43.13 532.02          38.56

รวมสินทรัพย 1,548.59       100.00   1,457.34       100.00   1,379.85       100.00   
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 210.18             13.57     174.48             11.97     176.57             12.80     
ภาษีเงินไดคางจาย 16.06               1.04       17.47               1.20       12.87               0.93       
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 0.38                 0.02       -                  -         0.17                 0.01       
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6.27                 0.40       5.82                 0.40       4.63                 0.34       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 232.90          15.04    197.77          13.57 194.24          14.08

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2561 ป 2560 ป 2559 (ปรับปรุงใหม )

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561) 

 
งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทฯ สําหรับปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559 - 2561 

 

งบกระแสเงินสดของบริษทัฯ สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 – 2561 

 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

หนี้สินไมหมุนเวียน
  หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 9.74                 0.63       13.45               0.92       18.96               1.37       

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 16.67               1.08       14.90               1.02       13.91               1.01       
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 22.06               1.42       16.55               1.14       15.09               1.09       

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 48.48           3.13      44.90           3.08      47.96           3.48      
รวมหนี้สิน 281.38          18.17    242.67          16.65    242.21          17.55    
สวนของผูถือหุน

ทุนจดทะเบียน 292.25             18.87     292.25             20.05     292.25             21.18     
ทุนที่ออกและชําระแลว  292.25             18.87     292.25             20.05     292.25             21.18     
สวนเกินมูลคาหุน 776.42             50.14     776.42             53.28     776.41             56.27     
กําไรสะสม
    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 27.07               1.75       20.35               1.40       13.87               1.01       
    ยังไมไดจัดสรร 171.47             11.07     125.66             8.62       55.11               3.99       

รวมสวนของผูถือหุน 1,267.21       81.83    1,214.68       83.35    1,137.64       82.45    
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,548.59       100.00   1,457.34       100.00   1,379.85       100.00   

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2561 ป 2560 ป 2559 (ปรับปรุงใหม )

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

รายไดจากการขายและบริการ 1,344.27       100.00 1,285.96       100.00 645.52          100.00 
ตนทุนขายและบริการ (931.23)         (69.27)  (897.55)         (69.80)  (487.24)         (75.48)  
กําไรขั้นตน 413.04        30.73   388.41        30.20   158.28        24.52   
รายไดอื่น 11.75            0.87     14.74            1.15     17.20            2.66     
คาใชจายในการขาย (118.97)         (8.77)    (105.19)         (8.09)    (42.08)           (6.35)    
คาใชจายในการบริหาร (138.31)         (10.20)  (136.83)         (10.52)  (82.66)           (12.47)  
ตนทุนทางการเงิน -                -       -                -       (0.02)             -       
กําไรกอนภาษีเงินได 167.51        12.35   161.13        12.39   50.72         7.65    
ภาษีเงินได (33.15)           (2.44)    (31.46)           (2.42)    (10.19)           (1.54)    
กําไรสุทธิสําหรับป 134.36        9.91    129.68        9.97    40.53         6.12    
กําไร(ขาดทุน)จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -            -     (0.04)          -     4.95           0.75    
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 134.36        9.91    129.64        9.97    45.48         6.86    
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.23              0.22              0.11              
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (หุน) 584,500,000 584,500,000 371,201,370 
FS 134.36        129.64        45.48         
Check diff -            (0.00)          -            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2561 ป 2560 ป 2559 (ปรับปรุงใหม)

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

 ป 2561  ป 2560  ป 2559 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
ลานบาท ลานบาท ลานบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป 134.36                  129.68                  40.53                    
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเปนเงินสดรับ (จาย)

หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 1.18                      (1.13)                     2.49                      
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 16.36                    16.03                    5.80                      
คาตัดจําหนายความสัมพันธกับลูกคา 14.90                    14.90                    1.33                      
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 2.72                      (1.57)                     8.37                      

งบกระแสเงินสด
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 ป 2561  ป 2560  ป 2559 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
ลานบาท ลานบาท ลานบาท

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ (0.16)                     0.35                      0.23                      
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (0.39)                     0.12                      (0.37)                     
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน (1.83)                     (8.00)                     (2.07)                     
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนชั่วคราว 1.71                      5.35                      (7.16)                     
รายไดดอกเบี้ยรับ (0.10)                     (0.10)                     (0.10)                     
รายไดเงินปนผล -                        (0.79)                     (0.40)                     
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 1.77                      2.85                      1.20                      
ดอกเบี้ยจาย -                        -                        -                        
คาใชจายภาษีเงินได 33.15                    31.46                    10.19                    

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน 203.69                  189.15                  60.05                    
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (10.86)                   17.60                    (24.26)                   
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (13.67)                   0.81                      (0.46)                     
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 0.46                      (4.74)                     5.90                      
สินคาคงเหลือ (20.27)                   (56.60)                   (14.58)                   
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 0.43                      (0.16)                     0.80                      
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน -                        -                        5.45                      
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (4.12)                     (1.59)                     (0.50)                     

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 39.70                    (5.54)                     (2.28)                     
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 0.38                      (0.17)                     0.08                      
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.46                      1.18                      (4.63)                     
จายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน -                        (1.90)                     (0.54)                     
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 5.52                      1.45                      0.58                      

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน 201.71                  139.48                  25.60                    
จายดอกเบี้ย -                        -                        (0.02)                     
จายภาษีเงินได (38.27)                   (32.35)                   (8.19)                     
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 163.44                  107.14                  17.39                    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับโอนจากการรวมธุรกิจ - - 40.17                    
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว 411.98                  532.84                  0.73                      
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (380.17)                 (464.14)                 -

เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (117.00)                 - -

เงินสดจายซื้อที่ดิน และอุปกรณ (7.46)                     (117.26)                 (1.64)                     
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 2.73                      0.58                      0.29                      
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (4.42)                     (1.36)                     (6.36)                     
รับดอกเบี้ย 0.10                      0.10                      0.10                      
รับเงินปนผล -                        0.79                      0.40                      

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (94.26)                   (48.44)                   33.69                    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -                        -                        (8.39)                     
เงินปนผลจาย (81.83)                   (52.61)                   (35.00)                   

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (81.83)              (52.61)              (43.39)              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (12.65)              6.09                 7.69                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 41.96               35.87               28.18               
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 29.31               41.96               35.87               

-                       -                       -                       

งบกระแสเงินสด
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อัตราสวนทางการเงนิที่สําคัญสําหรับป 2559 - 2561 

 
 

 

อัตราสวนทางการเงิน 2561 2560 2559

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 3.48 4.19 4.36
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 2.17 2.72 3.14
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.13 0.21 0.18
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 5.11 4.92 3.46
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 71.42 74.12 105.00
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 3.70 4.03 3.23
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 98.54 90.63 113.16
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 7.99 8.90 7.13
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน) 45.69 41.00 51.22
Cash Cycle  (วัน) 124.27 123.75 168.00

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (%) 30.73 30.20 24.52
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 11.59 11.38 5.20
อัตราสวนรายไดอื่น  (%) 0.87 1.13 2.60
อัตราสวนกําไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) (%) 14.66 14.77 8.73
อัตรากําไรสุทธิ (%)1) 9.91 9.97 6.86
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)1) 10.83 11.02 5.72

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)2) 11.15 11.36 5.21
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)2) 71.85 130.96 111.22
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.90 0.92 0.68

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.22 0.20 0.21
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) #REF! 2636.19
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) #REF! N/A
อัตราการจายเงินปนผล (%)3) 69.57 63.64 81.82

อัตราสวนอื่นๆ
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 2.17 2.08 1.95
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.23 0.22 0.11
จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (พันหุน) 584,500 584,500 584,500

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน) 584,500 584,500 371,201
หมายเหตุ
1) ใชกําไรเบ็ดเสร็จในการคํานวณ
2) ใชกําไรกอนหักภาษีในการคํานวณ
3) อัตราเงินปนผล คํานวณโดยใชอัตราเงินปนผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งยังมีความไมแนนอนจนกวาที่ประชุมสามัญผูถือหุนจะอนุมัติ
4) อัตราสวนป 2559 และ 2558 บางรายการมีการปรับปรุงเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับขอมูลป 2560

MD&A

อัตราสวนทางการเงิน 2561 2560 2559

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 5.11 4.92 6.55
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 71.42 74.12 55.75
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 3.69 3.95 5.63
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 98.95 92.42 64.79
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14.  คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) 

14.1 ภาพรวมของการดําเนนิธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาํคัญ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2561 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติการทําสัญญาจะซื้อ
จะขายที่ดินพรอมอาคารคลังสินคาสําเร็จรูปมูลคา 117.00 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไดทํา
สัญญาซื้อและจดทะเบียนโอนที่ดินพรอมอาคารคลังสินคาสําเร็จรูปดังกลาว ณ กรมที่ดินและชําระราคาครบถวนแลว 
ขนาด 6-2-00 ไร พื ้นที ่ใชสอยรวมประมาณ 5,690 ตารางเมตร ตั ้งอยู ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยท่ีดินพรอมอาคารคลังสินคาสําเร็จรูปดังกลาวไดมีผูเชาอยูในปจจุบัน 2 ราย สัญญาเชามีกาํหนดเวลา
สิ้นสุดตามสัญญา 15 มีนาคม 2562 และ 30 เมษายน 2563  และบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินมูลคายุติธรรมโดยผู
ประเมินราคาอิสระท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ซึ่งไดใชวิธีคิด
ตนทุน (Cost Approach) มูลคาราคาประเมินเทากับ 121.27 ลานบาท ตามรายงานลงวันท่ี 2 มกราคม 2562  
 บริษัทฯ  มีการโอนเปล่ียนวัตถุประสงคของการถือครองท่ีดินท่ีไดมาในป 2560 มูลคาตามบัญชีเทากับ 114.95 
ลานบาทจากเดิมเพ่ือรองรับการรวมศูนยคลังสินคาและโลจิสติกสในอนาคต ไปเปนเพ่ือหาประโยชนจากการเพิ่มมูลคา
ของที่ดิน และบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินมูลคายุต ิธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระที ่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ซึ่งไดใชวิธีมูลคาตลาด (Market Approach) มูลคาราคา
ประเมินเทากับ 117.04 ลานบาท ตามรายงานลงวันท่ี 17 กันยายน 2561  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ  ไดอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศเวียดนาม ดวยทุนจดทะเบียน 800 ลาน
ดองเวียดนาม (หรือประมาณ 1.14 ลานบาท) คิดเปนสัดสวนการถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
บริษัทดังกลาวจะมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการลูกคา โดยเริ่มจากหนวยธุรกิจ “ระบบการพิมพดิจิทัล” เปนหนวยธุรกิจแรก ปจจุบันบริษัทฯ  อยูในระหวางการ
ดําเนินการจดทะเบียนบริษัทยอย ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และเปดบัญชีตางประเทศ (Offshore Account) ในนาม
บริษ ัทฯ เพื ่อจายคาใชจ ายในการจดทะเบียน คาที ่ปรึกษากฎหมาย และคาใชจายสํานักงานตางๆ เพื ่อใชเป น 
Contribution Capital ไดอยางถูกตองตามกฎหมายประเทศเวียดนาม และจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 
1/2562 เมื ่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย เปนไมเกิน 
2,400 ลานดองเวียดนาม เพ่ือใหเพียงพอตอการดําเนินงานและใหเงินสนับสนุนเพิ่มเติมในรูปเงินทุนหมุนเวียน แตเมื่อ
รวมกับทุนจดทะเบียนแลวไมเกิน 4.5 ลานบาท คาดวาจะดําเนินการจดทะเบียนแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 2 ป 2562 
14.2 คําอธิบายและการวเิคราะหของฝายจัดการจากงบการเงินของบริษัทฯ 

14.2.1 คําอธิบายภาพรวมผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรจากงบการเงินของบริษัทฯ  
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2559 - 2561 

• รายไดจากการขายและบริการ 

ประเภทรายได 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2561 ป 2560  ป 2559 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ           
1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและโครงการ  569.59   42.00  579.54 44.56      546.09         82.40  
2. ผลิตภณัฑระบบสขุาภบิาลและปรับอากาศ  89.33   6.59  86.17 6.62        48.53           7.32  
3. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น  320.39   23.63  312.51 24.03        23.97           3.62  
4. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล  364.96   26.91  307.74 23.66        26.93           4.06  
รวมรายไดจากการขายและบริการ  1,344.26   99.13  1,285.96 98.87     645.52       97.40  

รายไดอ่ืน 
1)
  11.76   0.87  14.74 1.13      17.20         2.60  

รายไดรวม  1,356.02 100.00 1,300.70 100.00     662.72      100.00  

หมายเหต ุ1)  รายไดอื่น ประกอบดวยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยในความตองการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล และกําไรขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งรายไดคาเชาและคาบริการจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน เปนตน 
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 หลักเกณฑการรับรูรายไดและตนทุนของบริษัทฯ จาก 4 หนวยธุรกิจ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีประกาศใชในปจจุบัน กลาวคือการขายสินคาจะรับรูรายไดเมื่อมีการสงมอบหรือเมื่อโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญไปยังผูซื้อเรียบรอยแลว สําหรับรายไดจากการใหเชาและการใหบริการจะรับรูเมื่อได
ใหบริการเสร็จส้ินแลว และสัญญาติดตั้งโครงการระบบดับเพลิงจะรับรูตามขั้นความสําเร็จของงาน (Percentage of 
Completion) โดยอางอิงกับสัดสวนตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงกับประมาณการตนทุนท้ังหมด ประกอบกับการประเมินโดยวิศวกร
โครงการ สําหรับป 2562 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 
เร่ือง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา ทําใหการรับรูรายไดจะเปล่ียนไปใหความสําคัญกับการระบุภาระท่ีตองปฎิบัติใหลูกคา 
(Performance Obligations) ซึ่งบริษัทฯ  ตองประเมินวาแตละภาระท่ีตองปฏิบัติใหลูกคาแลวเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (Point 
in time) หรือแลวเสร็จในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง (Overtime) ซึ่งจะสงผลตอการรับรูรายไดในแตละภาระท่ีตองปฏิบัติ ซึ่งบริษัทฯ  
ไดปรับเปล่ียนนโยบายการรับรูรายไดในปจจุบันใหเปนแนวทางใกลเคียงกับมาตรฐานการรายงานฉบับน้ีไวแลว และเชื่อวาจะ
ไมไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากการประกาศใชมาตรฐาน TFRS 15 ในป 2562 

 รายไดจากการขายและบริการของบริษัทฯ ประกอบดวย รายไดจากผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการในสัดสวน 
42.00% ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดสวน 6.59%  ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในสัดสวน 23.63% 
ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลในสัดสวน 26.91% และรายไดอ่ืน 0.87% โดยมีรายไดรวมสําหรับป 2559 - 2561 จํานวน 
662.72 ลานบาท 1,300.70 ลานบาท และ 1,356.02 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมาจากการจําหนายสินคาเพ่ิมขึ้นและจากรายได
จากการใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินเพ่ิมสูงขึ้นของสวนงานระบบการพิมพดิจิทัล รวมท้ังในป 2561 บริษัทฯ มีรายไดอ่ืน
จากการใหเชาท่ีดินและคลังสินคาของบริษัทฯ เพ่ิมเติม จากโครงสรางรายไดจะเห็นวาบริษัทฯ มีความสามารถในการลด
ความเส่ียงเร่ืองการพ่ึงพาผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหน่ึงไดเปนอยางดี จากสัดสวนรายไดจากผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและ
โครงการท่ีเคยมีสัดสวนรายไดสูงถึง 82.40% ในป 2559 มาเปน 42.00% ในป 2561 
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• ตนทนุขายและบริการ 

ประเภทตนทุน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ตนทุนจากการขายและบริการ           
1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและโครงการ  420.57   73.84  436.54 75.33      419.86         76.88  
2. ผลิตภณัฑระบบสขุาภบิาลและปรับอากาศ  66.95   74.95  63.92 74.17        34.18         70.43  
3. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น  220.85   68.93  216.28 69.21        16.50         68.84  
4. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล  222.86   61.06  180.81 58.75        16.70         62.01  
รวมตนทุนจากการขายและบริการ  931.22   69.27  897.55 69.80     487.24        75.48  

กําไรข้ันตน  413.04   30.73  388.41 30.20     158.28        24.52  

 สําหรับตนทุนขายและบริการท่ีสําคัญ คือ ตนทุนคาสินคา คาใชจายในการนําเขาและขนสง รวมถึงเงินเดือนทีม
วศิวกรผูควบคุมงานและทีมติดตั้ง และคาจางผูรับเหมาในการติดตั้งอุปกรณ โดยสําหรับป 2559 - 2561 บริษัทฯ มีตนทุนขาย
และบริการจํานวนท้ังส้ิน 487.24 ลานบาท 897.55 ลานบาท และ 931.22 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน 75.48% และ 69.80% 
และ 69.27% ของรายไดจากการขายและบริการ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับ 24.52% และ 30.20% และ 30.73% 
ตามลําดับ อัตรากําไรขั้นตนท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากตนทุนการนําเขาสินคาลดลงจากคาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้นในชวงป 2560 และ 2561 
และการจัดประเภทรายการตนทุนจากการใหบริการของสวนงานระบบพิมพดิจิทัลในป 2560 และ 2559 เพ่ือใหงบการเงิน
แสดงขอมูลเปรียบเทียบและเหมาะสมมากขึ้น สําหรับนโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนดูเพ่ิมเติมในหัว
ขอความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

คาใชจายในการขายและบริหาร 

ประเภทคาใชจาย 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ รอยละ ลานบาท 

คาใชจายในการขายและบริหาร             
คาใชจายในการขาย  118.97   8.77   105.19   8.09         42.08           6.35  
คาใชจายในการบริหาร  138.31   10.20   136.83   10.52         82.66         12.47  
รวมคาใชจายขายและบริหาร  257.28   18.97   242.02   18.61      124.74        18.82  

รายไดรวม  1,356.02   100.00  1,300.70     100.00      662.72      100.00  

• คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการขายของหาญฯ ในป 2559 - 2561 มีจํานวน 42.08 ลานบาท 105.19 ลานบาท และ 118.97 ลาน
บาท ตามลําดับ ในป 2561 อัตราคาใชจายในการขายคิดเปน 8.77% เพ่ิมขึ้นจากป 2560 และ ป 2559 ท่ีมีอัตราเทากับ 
8.09% และ 6.35% ของรายไดรวมตามลําดับ คาใชจายในการขายประกอบไปดวยเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานขาย 
คานายหนา คาจูงใจ คาขนสงสินคา รวมท้ังคาสินคาตัวอยางและคาใชจายในการจัดงานแสดงสินคา สําหรับคาใชจายใน
การขายป 2560 และ 2559 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมในรายการคานายหนาของทีมบริการและติดตั้งของสวนงาน
ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล (เดิมแสดงอยูในตนทุนขายและบริการ) เพ่ือใหการเปรียบเทียบขอมูลเปนไปอยางเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น สําหรับป 2561 บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานขายและวิศวกรโครงการเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการจําหนายสินคาใหมท่ีมี
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และการขยายตลาดไปยังประเทศเพ่ือนบาน 
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• คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ สําหรับป 2559 - 2561 มีจํานวน 82.66 ลานบาท 136.83 ลานบาท และ 
138.31  ลานบาท ตามลําดับ สําหรับป 2561 คาใชจายในบริหารของบริษัทฯ เปนสัดสวน 10.20% ลดลงจากป 2560 
และ 2559 ท่ีมีจํานวนอยูท่ี 10.52% และ 12.47% ของรายไดรวมตามลําดับ คาใชจายในการบริหาร ประกอบไปดวย
เงินเดือนและสวัสดิการในสวนงานสนับสนุน ผูบริหารและคณะกรรมการบริษัท คาเชาอาคารและคลังสินคา คา
สาธารณูปโภคตางๆ คาเส่ือมราคา และคาธรรมเนียมวิชาชีพตาง ๆ นอกจากน้ียังมีคาใชจายท่ีไมเปนตัวเงินอันเกี่ยวกับ
การตัดจําหนายความสัมพันธลูกคาและคาเส่ือมราคาสินทรัพยถาวรสวนเพ่ิมท่ีเกิดจากการประเมินมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยถาวรซึ่งไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด ท้ังน้ีเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ซึ่งถือเปนคาใชจายทางบัญชีแตไมตองจายเปนเงินสดออกไป (Non-Cash Items) 

• กําไรสุทธ ิ

บริษัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2559 - 2561 มีจํานวน 45.48 ลานบาท 129.64 ลานบาท และ 134.36 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยูท่ี 6.86%, 9.97% และ 9.91% จากรายไดรวมในปน้ัน ตามลําดับ สําหรับ
กําไรเบ็ดเสร็จรวมท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากจํานวนรายไดและกําไรขั้นตนท่ีเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 

• กําไรกอนตนทุนทางการเงนิ ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 

EBIT และ EBITDA 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ รอยละ ลานบาท 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษี (EBT) 167.51 12.35 161.13 12.39 50.74  7.66 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย – ปกติ 14.52 1.07 13.79 1.06 5.52 0.83 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย – สวนเพ่ิมจาก
วัดมูลคายตุิธรรม 

1.83 0.13 2.24 0.17 0.28 0.04 

คาตัดจําหนายความสัมพันธลูกคา – จากการวัด
มูลคายุติธรรม 

14.90 1.10 14.90 1.15 1.32 0.20 

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คา
เส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBTDA) 

198.76 14.66 192.06 14.77 57.86 8.73 

รายไดรวม 1,356.02 100.00 1,300.70  100.00 662.72  100.00 

บริษัทฯ  มีกําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) สําหรับป 2559 - 2561 
จํานวน 57.86 ลานบาท 192.06 ลานบาท และ 198.76 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน 8.73%, 14.77% และ 14.66% เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายไดรวมตามลําดับ  สําหรับกําไรท่ีเปนตัวเงินสวนท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากจํานวนรายไดและกําไรขั้นตนท่ีเพ่ิมขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 

14.2.2 ความสามารถในการบริหารทรัพยสินจากงบของหาญฯ 

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561 

 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 - 2561 จํานวน 1,379.85 ลานบาท 1,457.34 ลานบาท และ 
1,548.59 ลานบาท ตามลําดับ  
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีสวนประกอบของสินทรัพยท่ีสําคัญ ไดแก เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวคิดเปน 
12.70% ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืน มูลคางานท่ียังไมไดเรียกเก็บและลูกหน้ีภายใตสัญญาเชาทางการเงินคิดเปน 21.24% 
สินคาคงเหลือคิดเปน 19.66%  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนคิดเปน 14.97% ประกอบดวยท่ีดินเปลา ซอยเฉลิมพระ
เกียรติ 1 แปลง ขนาด 5-0-90 ไร และท่ีดินพรอมคลังสินคาสําเร็จรูป ขนาด 6-2-00 ไร พ้ืนท่ีใชสอยรวมประมาณ 5,690 
ตารางเมตร รวมมูลคาราคาทุนท้ัง 2 โครงการ 231.95 ลานบาท (ราคาประเมินโดยผูประเมินราคาทรัพยสิน 238.31 ลาน
บาท) และคาความนิยมคิดเปน 21.61% และความสัมพันธกับลูกคาท่ีถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนอีกประเภทหน่ึง คิดเปน 
4.73% ท้ังคาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคาไดผานการทดสอบการดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทุกปอยางสม่ําเสมอ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสวนประกอบของสินทรัพยท่ีสําคัญ ไดแก เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวคิดเปน
16.54% ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืน มูลคางานท่ียังไมไดเรียกเก็บและลูกหน้ีภายใตสัญญาเชาทางการเงินคิดเปน 21.00% 
สินคาคงเหลือคิดเปน 19.99%  ท่ีดินและอุปกรณคิดเปน 10.32%  และคาความนิยมคิดเปน 22.96% และความสัมพันธ
กับลูกคาท่ีถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนอีกประเภทหน่ึง คิดเปน 6.04% ท้ังคาความนิยมและความสัมพันธลูกคาไดผานการ
ทดสอบการดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว เปนตน นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติ
อนุมัติใหซื้อท่ีดินขนาด 5-0-90 ไร เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 114.95 ลานบาท ซึ่งตั้งอยูท่ีตําบลดอกไม (สําโรงฝงเหนือ) อําเภอ
ประเวศ (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 เพ่ือ
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินคาแบบรวมศูนย และไดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินแลว ในวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 
ตอมาบริษัทฯ  ไดเปล่ียนวัตถุประสงคการครอบครองจากเดิมเพ่ือการใชเปนคลังสินคาในอนาคต เปนเพ่ือหาประโยชนจาก
การเพ่ิมมูลคาของท่ีดิน 

 ลูกหนีก้ารคาและลูกหนีอ้ื่น 

ลูกหน้ีการคา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

ลานบาท 
Turn Over 

(days) 
ลานบาท 

Turn Over 
(days) 

ลานบาท 
Turn Over 

(days) 
ลูกหน้ีการคาแยกตามประเภทธุรกิจ           
1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและระบบสุขาภบิาล ฯ  139.86   76.79  137.36 71.80 124.54       73.03  
2. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น*  64.91   77.26  70.72 86.57 77.51       74.95  
3. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล*  58.34   56.58  54.81 66.48 57.28       52.52  
รวมลูกหน้ีการคาแยกตามประเภทธุรกิจ*  263.11   71.42  262.89 74.12 259.33       68.17  

*AR turnover คํานวณรวมรายไดจากการขายท้ังปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน             
ลูกหนี้การคา  263.11   92.47  262.89 95.65 259.33  89.02  
ลูกหนี้อ่ืน  26.90   9.45  16.24 5.91 37.40  12.84  
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5.48) (1.92) (4.29) (1.56) (5.41) (1.86) 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ  284.53   100.00  274.84 100.00  291.32  100.00  
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหน้ีการคา แยกตามสายผลิตภัณฑ 3 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบ
ดับเพลิง โครงการ  สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล มี
อัตราการหมุนเวียนลูกหน้ี ในป 2559 – 2561 (ไมรวมลูกหน้ีอ่ืนและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) เทากับ 68.17 วัน 74.12 วัน 
และ 71.42 วันตามลําดับ 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน
จากลูกหน้ีไมได ซึ่งโดยท่ัวไปจะพิจารณาจากประสบการณในการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหน้ี รวมถึงฐานะการเงิน
ของลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงทางดานเครดิตบางรายเปนการเฉพาะประกอบกัน และจะตัดจําหนายออกจากบัญชีเมื่อไม
สามารถติดตามหน้ีได คดีความส้ินสุด หรือ ไมสามารถบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มี
ความระมัดระวังและมีขั้นตอนในการอนุมัติเครดิตอยางรัดกุมมีผลทําให อัตราคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอยูในอัตราต่ําสําหรับ
ป 2559 - 2561 มีอัตรารอยละเทากับ 1.86 รอยละ 1.56 และรอยละ 1.92 ของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  

 ลูกหนีต้ามสัญญาเชาทางการเงิน 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ลูกหนี้ตามสญัญาเชาทางการเงินสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป 

 
11.79 

 
35.81 

 
8.78 

 
45.61 

 
10.02 

 
49.95 

ลกูหนี้ระยะยาวภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 21.13 64.19 10.47 54.39 10.04 50.05 
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาทางการเงิน 32.92 100.00 19.25 100.00 20.06 100.00 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหน้ีตามสัญญาเชาทางการเงินเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับป 2560 จํานวน 
13.67 ลานบาท จากการทําสัญญาใหเชาเคร่ืองพิมพดิจิทัลใหมเพ่ิมเติมท่ีถือเปนสัญญาเชาการเงินของกลุมลูกคาโรงงาน
อุตสาหกรรมรายใหญในป 2561 

 สินคาคงเหลือ 

สินคาสําเร็จรูป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

ลานบาท 
Turn Over 

(days) ลานบาท 
Turn Over 

(days) ลานบาท 
Turn Over 

(days) 
สินคาสําเร็จรูปแยกตามประเภทธุรกิจ           
1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและระบบสุขาภบิาล ฯ  137.40   99.70  128.94 88.66 114.18  85.31  
2. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น*  63.75   113.58  73.70 107.25 53.39       86.35  
3. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล*  60.81   82.79  40.29 85.10 44.02       87.23  
รวมสินคาสําเร็จรูป  261.96   98.95  242.93 92.42     211.59       86.02  

*INV turnover คํานวณรวมตนทุนขายทั้งปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

สินคาคงเหลือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินคาคงเหลือ           
สินคาสําเร็จรูป  261.96   86.05  242.93 83.40      211.59         89.06  
สินคาระหวางทาง  58.62   19.26  61.75 21.20        40.96         17.24  
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพหรือหมุนชา (16.14) (5.30) (13.41) (4.60) (14.98) (6.31) 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ  304.44   100.00  291.27         100.00      237.57      100.00  
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือแยกตามสายผลิตภัณฑ 3 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบ
ดับเพลิง โครงการ  สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล มี
อัตราการหมุนเวียนสินคา (ไมนับรวมรายการสินคาระหวางทาง) ของป 2559 – 2561 เทากับ 86.02 วัน 92.42 วัน และ 
98.95 วันตามลําดับ เน่ืองจากผูผลิตสินคาสําคัญของบริษัทฯ ไดยายฐานการผลิตใหม บริษัทฯ จึงไดมีการพิจารณาการ
สํารองสินคาใหเพียงพอตอความตองการของลูกคาอยูเสมอ เพ่ือลดตนทุนเสียโอกาส แตท้ังน้ีก็ไดมีการพิจารณาตนทุนการ
เก็บรักษาและความเส่ียงจากสินคาเส่ือมสภาพหรือหมุนชาในทุกมิติประกอบกัน 
 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการตั้งคาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพหรือหมุนชา โดยไดกําหนดเงื่อนไข 2 ขอเพ่ือ
ใชในประกอบการพิจารณาตั้งคาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพหรือหมุนชา ไดแก 1) สินคามีอายุตั้งแตสองปข้ึนไป และ 2) มีการ
หมุนเวียนตอปนอยกวารอยละ 20 ของสินคาคงเหลือรายการน้ันตอเน่ืองกันสองป บริษัทฯ เชื่อวานโยบายการตั้งคาเผ่ือ
สินคาเส่ือมสภาพหรือหมุนชาน้ี จะระมัดระวังเพียงพอท่ีจะไมทําใหสินคาคงเหลือของบริษัทฯ สูงกวามูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ
หรือ Net Realizable Value ตามมาตรฐานการบัญชี อยางไรก็ตาม อัตราคาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพหรือหมุนชาอยูในอัตรา
ต่ําสําหรับป 2559 - 2561 มีอัตราเทากับรอยละ 6.31 รอยละ 4.60 และรอยละ 5.30 ตามลําดับ ของสินคาคงเหลือ – สุทธิ 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุ 

ประเภทของทรัพยสิน 

ลักษณะการไดมาซึ่งทรัพยสิน มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 

ภาระ
ผูกพัน การโอนเปล่ียน

วัตถุประสงค 
การซื้อทรัพยสิน - 

ราคาทุน 

การซื้อทรัพยสิน - 
คาเส่ือมราคาสะสม 

ที่ดิน 114.95 57.70 - 172.65 ไมมี 
อาคารและสิ่งปลูกสราง - 55.68 (0.10) 55.58 ไมมี 
สวนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง - 2.67 (0.02) 2.65 ไมมี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ - 0.95 (0.01) 0.94 ไมมี 
รวมอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน – สุทธิ 114.95 117.00 (0.13) 231.82 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติใหซื้อท่ีดินพรอมอาคาร
คลังสินคา ขนาดท่ีดิน 6-2-00 ไร เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 117.00 ลานบาท พ้ืนท่ีใชสอยของอาคารคลังสินคาประกอบดวย 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น จํานวน 3 คูหาพ้ืนท่ีใชสอย 5,690 ตารางเมตร รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(ร.ง.4)  ท่ีดินและส่ิงปลูกสรางดังกลาวไดมีผูเชาอยูในปจจุบัน 2 ราย สัญญาเชามีกําหนดเวลาส้ินสุดตามสัญญาในวันท่ี 15 
มีนาคม 2562 และวันท่ี 30 เมษายน 2563 และบริษัทฯ มีรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 เปนจํานวนเงนิ 922,886 บาท และมีคาใชจายในการดําเนินงานจํานวนเงิน 131,824 บาท รวมท้ังยังมีการโอน
เปล่ียนวัตถุประสงคของการถือครองท่ีดิน ซอยเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 5-0-90 ไรท่ีไดมาในป 2560 จํานวนเงิน 114.95 ลาน
บาทจากเดิมเพ่ือการใชในอนาคตเปนเพ่ือหาประโยชนจากการเพ่ิมมูลคาของท่ีดิน 

ที่ดนิ และอุปกรณ 

ประเภทลักษณะทรัพยสิน 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

ที่ดิน - 114.95 - 
เคร่ืองมือและอุปกรณ 1.18 1.10 1.44 
เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 7.94 11.06 14.01 
ยานพาหนะ 11.98 11.73 14.05 
สินทรัพยเพ่ือเชาและสาธิต 11.56 11.63 12.07 
สินทรัพยระหวางทํา 0.02 - - 
รวมที่ดิน และอุปกรณ – สุทธิ 32.68 150.47 41.57 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ จํานวน 32.68 ลานบาท ลดลงจากป 
2560 จํานวน 117.79 ลานบาท เนื่องจากมีการเปล่ียนวัตถุประสงคของการถือครองท่ีดินจากเดิมเพื่อการใชในอนาคต
เป นเพื ่อหาประโยชนจากการเพิ ่มม ูลคาของที ่ด ิน บริษ ัทฯ จ ึงได โอนที ่ด ินด ังกล าวจากที ่ด ินที ่ม ีไว ใช งานเป น
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยราคาทุนจํานวน 114.95 ลานบาท 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อืน่ 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

ลานบาท 
Turn Over 

(days) 
ลานบาท 

Turn Over 
(days) 

ลานบาท 
Turn Over 

(days) 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน             
เจาหนี้การคา  128.37   45.69  109.51 41.00     104.57         51.19  
เจาหนี้อ่ืน       
     - คาใชจายคางจาย  40.64   n/a  39.32  n/a        43.80   n/a  
     - เจาหนี้อ่ืน  41.17   n/a  25.65  n/a         28.20   n/a  
รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 210.18   45.69  174.48 41.00     176.57        51.19  

 บริษัทฯ มีนโยบายการรักษาความสัมพันธกับพันธมิตรทางธุรกิจ อันไดแก ผูขายสินคาท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ผูใหบริการตามสัญญารับเหมาติดตั้ง และคูคาอ่ืนๆ เปนตน ซึ่งการรักษาความสัมพันธท่ีดียอมมีรากฐานมา
จากการรักษาเครดิตทางการเงินเปนสําคัญ นอกจากการรักษาความสัมพันธดังกลาวแลว บริษทัฯ ยังสามารถตอรองราคา
สินคาและบริการซึ่งถือเปนตนทุนท่ีสําคัญท่ีสุดของบริษัทฯ ท่ีทําธุรกิจซื้อขายสินคาไดอีกทางหน่ึง อันจะเพ่ิมความสามารถ
ในการทํากําไรของบริษัทฯ ไดอยางยั่งยืน 

ประเภทสินเชื่อวงเงนิและอัตราดอกเบี้ย 
 วงเงิน (ลานบาท)  อางอิงอัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) 

ประเภทสินเชื่อ 2561 

 

2560 

 

2561 

 

2560 

เงินเบิกเกินบัญชี 11.00 
 

11.00 
 

MOR 
 

MOR 

 
 

 
 

 
เงินฝากประจํา 

 
เงินฝากประจํา 

เลตเตอร ออฟ เครดติ/ทรัสตรีซีท 160.00  160.00  MLR-1,MMR  MLR-1,MMR 
หนังสือค้ําประกัน 54.00 

 
24.47 

 
1.65 - 2% 

 
1.65 - 2% 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 562.39  562.39     
ตั๋วสัญญาใชเงิน 5.00 

 
5.00 

 
MLR 

 
MLR 

เช็คตางจังหวัดรอเรียกเก็บ - 
 

- 
    รวม 792.39 

 
762.86 

    สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา        
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 3.00 

 
3.00 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561) 

 บริษัทฯ มีสภาพคลองอยูในระดับสูง เห็นไดจากอัตราสวนสภาพคลองท่ีอยูในระดับ 3.48 เทา และ 4.19  เทา ใน
ป 2561 และ 2560 ตามลําดับ ในป 2561 บริษัทฯ ไดวงเงินหนังสือค้ําประกันเพ่ิมขึ้นจากป 2560 จํานวน 30.00 ลานบาท
และไดเวนคืนหนังสือค้ําประกันของบริษัท ชิลแมทช จํากัดมูลคา 0.47 ลานบาท และปดภาระค้ําประกันธนาคารในวงเงิน
ของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอยท้ังหมด ภายในป 2561นอกจากน้ี หาญฯ ยังมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงิน
สินเชื่อมากพอเพ่ือใชในการนําเขาสินคาจากตางประเทศ เงินทุนหมุนเวียนในรูปของวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือตั๋วสัญญาใช
เงิน การค้ําประกันทางธุรกิจตางๆ และการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังโอกาส
ในการซื้อธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับระบบวิศวกรรมอ่ืนในอนาคต 

ความเสี่ยงจากเงนิตราตางประเทศ 

สกุลเงิน 

ยอดซื้อสินคาป 2561 ยอดซื้อสินคาป 2560 

เงินตราตางประเทศ สัดสวนคิดจากมูลคา
การนําเขา 

เงินตราตางประเทศ สัดสวนคิดจากมูลคา
การนําเขา 

ดอลลารสหรัฐอเมริกา 12,338,899 53.94 10,984,629 56.63 
ดอลลารสิงคโปร 1,803 0.01 956,686 3.60 
ยูโร 3,337,481 17.39 2,922,464 17.11 
ปอนดสเตอรลิง 4,734,786 27.66 3,219,863 21.42 
เยน 20,778,016 0.83 27,386,980 1.24 
หยวนจีน 268,402 0.17 - - 

 

สกุลเงิน 

ป 2561 ป 2560 

เจาหน้ีการคา 

ณ  31 ธ.ค. 2561 

(ตปท.) 

การปองกันความเสี่ยง เจาหน้ีการคา 

ณ  31 ธ.ค. 2560 

(ตปท.) 

การปองกันความเสี่ยง 
สัญญาซ้ือลวงหนา 

(คงเหลือ) 
สัดสวน สัญญาซ้ือลวงหนา 

(คงเหลอื) 
สัดสวน 

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

 บริษัทฯ ทําสัญญาซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับทางธนาคาร พิจารณาจากอัตรา
แลกเปล่ียนและระยะเวลาการสงมอบท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเพียงพอตอการจายชําระหน้ี โดยติดตามขาวสารขอมูลและบท
วิเคราะหแนวโนมการเคล่ือนไหวของเงินบาท นอกจากน้ี ณ ส้ินป 2561 บริษัทฯ  มีการปองกันความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงของสกุลเงินปอนดสเตอรลิงสําหรับรายการคาประเภทคําส่ังซื้อสินคาท่ีบอกเลิกไมได (Firmed Commitment) 
เน่ืองจากมูลคาสินคามีมูลคาสูงและบริษัทฯ  ออกใบส่ังขายใหลูกคาโดยไดตกลงเงื่อนไขชําระราคาเปนเงินบาท จึงถือวา
บริษัทฯ  ไดปดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนสําหรับกรณีดังกลาวครบถวน ท้ังน้ีบริษัทฯ ไมมีนโยบายเก็งกําไรจากความ
ผันผวนของคาเงิน เน่ืองจากบริษัทฯ ไมใชธุรกิจหลักของบริษัทและไมมีความเชี่ยวชาญทางดานการคาดการณทิศทางการ
เคล่ือนไหวของคาเงินเพียงพอ เพียงแตตองการลดความเส่ียงทางดานอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะมีตอกระแสเงินรับและจายใน
อนาคตใหอยูในระดับท่ีควบคุมได 
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14.2.3 สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทนุหมุนเวียน  

14.2.3.1 กระแสเงินสดจากงบการเงนิของบริษัทฯ 

  
หนวย : ลานบาท 

รายการ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 2559 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 163.44 107.14 17.39 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (94.26) (48.44) 33.69 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (81.83) (52.61) (43.39) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (12.65) 6.09 7.69 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 41.96 35.87 28.18 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 29.31 41.96 35.87 

 

การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากการดําเนินงานสําหรับป 2561 จํานวน 163.44 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 56.30 
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 สาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 4.68 ลานบาท เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน
เพ่ิมขึ้น 35.71 ลานบาท สินคาคงเหลือกอนคาเผ่ือการลดมูลคาเพ่ิม เพ่ิมขึ้น 15.90 ลานบาท ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน
กอนหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ เพ่ิมขึ้น 10.88 ลานบาท และลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินเพ่ิมขึ้น 13.67 ลานบาท 
 กระแสเงินสดใชไปในกจิกรรมลงทุน สําหรับป 2561 จํานวน 94.26 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 45.82 ลานบาท 
จากการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 117.00 ลานบาท จากการจําหนายเงินลงทุนในหนวยลงทุนสุทธิเพ่ิมขึ้น 
31.81 ลานบาท 
 กระแสเงินสดใชไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.14 บาท คิดเปนจํานวน 
81.83 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 29.22 ลานบาท 

การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 บริษัทฯ มีมีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากการดําเนินงานสําหรับป 2560 จํานวน 107.14 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 89.75 
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559 สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการท่ีมีกาํไรสุทธิสําหรับป 2560 จํานวน 129.68 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 89.15 ลานบาท ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนมียอดลดลงจํานวน 13.67 ลานบาท 
เปรียบเทียบจากปกอนท่ีมียอดลูกหน้ีเพ่ิมขึ้น 18.81 ลานบาท อยางไรก็ตาม การสํารองสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้นมีผลทําให
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลงจํานวน 56.60 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 42.03 ลานบาท 
 กระแสเงินสดใชไปในกจิกรรมลงทุน สําหรับป 2560 จํานวน 48.44 ลานบาท  สาเหตุหลักมาจากการซื้อท่ีดินเพ่ือ
กอสรางคลังสินคาและอุปกรณ จํานวน 117.26 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 115.63 ลานบาทและเงินสดรับจากการ
จําหนายเงินลงทุนในกองทุนรวมสวนบุคคลและกองทุนรวมตราสารหน้ี จํานวน 68.71 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 67.98 
ลานบาท 

 กระแสเงินสดใชไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผล จํานวน 52.61 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 
17.61 ลานบาท 
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14.2.3.2 โครงสรางเงินทนุจากงบการเงนิของบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 - 2561 จํานวน 242.21 ลานบาท 242.66 ลานบาท และ 
281.38 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.21 เทา 0.20 เทาและ 0.22 เทา ตามลําดับ ซึ่งมี
สวนประกอบของหน้ีสินท่ีสําคัญ ไดแก เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน เงินประกันรับจากพนักงาน  และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
เปนตน โดยไมมีภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียจาย มีรายละเอียด ดังน้ี 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 281.38 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 จํานวน 38.71 
ลานบาท  จากเจาหน้ีการคา 18.87 ลานบาท จากการซื้อสินคาในชวงไตรมาส 4 เพ่ือใหเพียงพอตอการจาํหนาย และเงิน
รับลวงหนาคาสินคาและบริการ 15.69 ลานบาท จากการขายสินคาพรอมใหบริการติดตั้งของเคร่ืองพิมพท่ีมีมูลคาสูง แต
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีโครงสรางเงินทุนอยูในระดับท่ีนาพอใจ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 242.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 0.45 
ลานบาท ซึ่งถือวาเพ่ิมขึ้นอยางไมมีสาระสําคัญ แสดงใหเห็นวา บริษัทฯ สามารถรักษาโครงสรางเงินทุนไดอยูในเกณฑท่ี
เหมาะสม 
 ดวยโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ท่ีไมไดพ่ึงพาเงินกูยืมจากธนาคารแตอยางใด มีผลทําใหบริษัทฯ ไมมีดอกเบ้ีย
จาย ทําใหบริษัทฯ สามารถจายเงินปนผลตอบแทนใหกับผูถือหุนไดอยางสม่ําเสมอ โดยในป 2559 - 2561 จายเงินปนผล
ในอัตรา 0.09 บาท และ 0.14 บาท และ 0.16 บาทตอหุน คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ เทากับรอยละ 
81.82 รอยละ 63.64 และรอยละ 69.57 ตามลําดับ สําหรับเงินปนผลประจําป 2561 ยังมีความไมแนนอนจนกวาท่ีประชุม
ผูถือหุนสามัญประจําปจะไดพิจารณาอนุมัติ 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

-การรับรองความถูกตองของขอมูล- 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561) 

การรับรองความถูกตองของขอมูล  

 บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลระหวางกาลฉบับน้ีแลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ   
นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองวา 
 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลระหวางกาล ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว 

 

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญท้ังของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562   ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ัง
การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

 ในการน้ีเพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัท
ไดมอบหมายให  นายวิรัฐ  สุขชัย   เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  
นายวิรัฐ  สุขชัย   กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1.   นายวิรัฐ   สุขชัย  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม             
 

2.   นายเจน ชาญณรงค              กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   

 
 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ  นายวิรัฐ   สุขชัย           กรรมการผูมีอํานาจลงนาม             

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล หนา 1/1 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม  

และเลขานุการของบริษัท 

 

-เอกสารแนบ- 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  
 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายถกล นันธิราภากร 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ไมเปนผูบริหาร) 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

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

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

 ปริญญาตรี Business Administration /BS 
(Finance) West Liberty State University, 
West Virginia 

 หลักสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุนที่ 43 ป 2561 

 หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide 
(ACPG) รุนที่ 36 ป 2560 

 หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุนที่ 1 ป 
2559 

 หลักสูตร Directors Certification Program 
(DCP) รุนที่ 228 ป 2559 

 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 
รุนที่ 3 ป 2559 

 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
รุนที่ 8 ป 2548 

 หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ 8 ป 2547 

- - 2558 - ปจจุบัน 
 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2545 - ปจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ราชธานลีิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) / เชาซ้ือ 

2555 - 2558 
 

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2555 - 2558 
2548 - 2554 

คณบดี คณะบัญชี 
รองอธิการบดีฝาย
บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 1/13 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส 
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน 
(ไมเปนผูบริหาร) 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

56  ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร University of 
Wisconsin , USA 

 ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร University of 
Wisconsin , USA 

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ 102 ป 2556 

- - 2561 - ปจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2555 - ปจจุบัน 
 

ประธานหลักสูตร ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรนานาชาต ิ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 
 

2555 - 2561 
 

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2549  - 2552 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 
2546  - 2549 รองคณบดี  

คณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 
 

2542  - 2546 
 

ผอ.ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร 
คณะเศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 

     2535 - 2541 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร บลจ.ภัทรธนกิจ / บริษัทหลักทรัพย 
     2537 - 2538 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

การเงินการคลัง   
 
 
 
 

สภาผูแทนราษฎร  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 2/13 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน 
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
(ไมเปนผูบริหาร) 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

55  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle 
Tenessee State University, USA 

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ SET ป 2555 

- - 

 

2561 - ปจจุบัน 

 

 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

  2555 - 2561 กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

     2530 - 2561 First Senior Vice 
President 

บมจ.ทิสโก ไฟแนลเชียลกรุป / ธุรกิจหลักทรัพย 

     2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จํากัด 

     2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พีจีเอส เซอรวิส จํากัด 

     2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตร อินชัวรันซ โบรกเกอร จํากัด 

     2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พิพัฒนรุงเรือง จํากัด 

     2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แลนดแอนดวิว จํากัด 

     2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยู.ลัคกี้ จํากัด 

     2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เค.ที.เอสเตท จํากัด 

     2551 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มารวย ทาวน จํากดั  

     2540 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พิพัฒน พร็อพเพอรตี้ จํากัด 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 3/13 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4. นายสุพจน เธียรวุฒิ 
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(ไมเปนผูบริหาร) 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พ.ย. 2559 

52  ปริญญาเอก Electronic Engineering The 
University of Tokyo ญี่ปุน 

 ปริญญาโท Information and Computer Sciences 
Toyohashi University of Technology ญี่ปุน 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตร How to Develop a Risk Management 
Plan (HRP) รุนที่ 12 ป 2560 

 หลักสูตร How to Develop a Risk Management 
Plan (HRP) รุนที่ 8 ป 2558 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุนที่ 195 ป 2557 

 หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors 
(FND) รุนที่ 20  ป 2548 

- - 2561 - ปจจุบัน ผูอํานวยการโครงการ CU 
Transformation 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2559 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน) 

2559 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2555 - 2560 กรรมการ บริษัท บลูฟนิกซอินโนเวช่ัน จํากัด 
2557 - 2560 ผูอํานวยการโครงการรวมมือ

ระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร
กับภาคอุตสาหกรรม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

2558 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรรวจสอบ 

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณ 

2555 - 2557 ผูชวยอธิการบดี  (ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ยุทธศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

2557 - 2557 รองกรรมการผูจัดการสายงาน
กลยุทธองคกร 

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

2550 - 2554 ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ

2547 - 2550 ผูอํานวยการสายงานวางแผน
กลยุทธองคกร 

บริษัท ทีทีแอนดที จํากดั (มหาชน) 

2547 - 2550 กรรมการผูจัดการ บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด 
     2547 - 2550 กรรมการ บริษัท ทริปเปล ที โกลบอลเน็ท จํากัด 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 4/13 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5. นายวิรัฐ สุขชัย 
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการ (ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับ
อากาศและสุขาภิบาล) 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
(เปนผูบริหาร) 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

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

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การขายและ
การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 หลักสูตร How to Develop a Risk 
Management (HRP) รุนที่ 12 ป 2560 

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

 หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที่ 204  ป 2558 

 หลักสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุนที่ 36 ป 2558 

 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP)รุนที่ 14 ป 2558 

 หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ SET ป 2555 

 
 
 
 
 
 

15.05% - 2559 - ปจจุบัน 
 
 
 

ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร
และกรรมการผูจัดการ 
(ธุรกิจระบบดับเพลิงปรับ
อากาศและสุขาภิบาล) 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2555 - 2559 กรรมการผูจัดการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2544 - 2555 ผูจัดการทั่วไป บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง เชา 
รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง 

2540 - 2543 ผูจัดการขาย 
 

บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด /  
ธุรกิจใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน 

   

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 5/13 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6. นายวสันต นันทขวาง 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจระบบทํา
ความเย็น) 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
(เปนผูบริหาร) 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พ.ย. 2559 

52  ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา     พระนครเหนือ 

 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา    พระนครเหนือ 

 หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ 116 ป 2558 

 หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที่ 211 ป 2558 

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

 หลักสูตร Financial Statements for Directors 
(FSD) รุนที่ 28 ป 2558 

4.87% - 2559 - ปจจุบัน 
 

กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจ
ระบบทําความเย็น) 

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากดั (มหาชน) /ธุรกิจ
ขายปลีกและสง ผลติภัณฑวศิวกรรมอาคาร ตดิตั้งระบบ
ดับเพลิง ผลติภัณฑระบบปรับอากาศ ผลติภัณฑทาํความ
เย็น และผลติภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2558 - 2559 
 

กรรมการผูจัดการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณ 

2557- 2559 
 

กรรมการ 
 

บริษัท  คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ให 
บริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ 

2544 - 2558 
 

ผูจัดการทั่วไป 
 

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณทาํความเยน็ 

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

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

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

51  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ไป 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ 116  ป 2558 

 หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที่ 211 ป 2558 

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

 หลักสูตร Financial Statements for Directors 
(FSD) รุนที่ 28 ป 2558 

3.62% - 2559 - ปจจุบัน 
 

กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจ
ระบบการพิมพดิจิทัล) 

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากดั (มหาชน) /ธุรกิจ
ขายปลีกและสง ผลติภัณฑวศิวกรรมอาคาร ตดิตั้งระบบ
ดับเพลิง ผลติภัณฑระบบปรับอากาศ ผลติภัณฑทาํความ
เย็น และผลติภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2557 –2559 
 

กรรมการ 
 

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณ 

2553 – 2559 
 

กรรมการผูจัดการ 
 

บริษทั  ควิ ทู เอส จํากดั / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ให 
บริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภณัฑและหมึกพิมพ 

2545 - 2553 
 

ผูจัดการขาย 
 

บริษทั  ควิ ทู เอส จํากดั / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ให 
บริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภณัฑและหมึกพิมพ 

2532 - 2545 ผูจัดการขายแผนก
เคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑ 

บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการงาน
สวนกลางและใหเชาอาคารสาํนักงาน 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 6/13 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8. นายเจน ชาญณรงค 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
(ไมเปนผูบริหาร) 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 28 เม.ย. 2560 

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

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

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร  (เกียรตินิยม 
อันดับ 1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ห ลั ก สู ต ร  How to Develop a Risk 
Management Plan (HRP) รุนที่ 8 ป 2558 

 ห ลั ก สู ต ร  Successful Formulation & 
Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 23 ป 2558 

 ห ลั ก สู ต ร  Family Business Sustainability 
(FBS) รุนที่ 1 ป 2557 

 หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที ่173 ป 2556 

12.37% นอง นางสิริมา 
เอ่ียมสกุลรัตน 

2560 – ปจจุบัน กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ
ดิจิทัล 

2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหเชาอาคาร
สํานักงาน 

2544 – 2557 ผูกอตั้งและประธาน
เจาหนาที่บริหาร 

Siam General Aviation Company Limited (SGA) 
/ สายการบนิ 

2542 – 2544 กรรมการและผูจัดการ
ทั่วไป 

Siam Land Flying Company Limited / สายการบิน 

2541 – 2543 Business Analyst ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / ใหบริการทาง
การเงิน 

2540 – 2541 ผูชวยผูจัดการทัว่ไป Thai Air Cargo Co., Ltd. / ใหบริการขนสงสินคา 
2531 – 2540 อาจารยพิเศษ คณะ

วิศวกรรมศาสตร เคร่ืองกล 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 7/13 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 
กรรมการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
(ไมเปนผูบริหาร) 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

56  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford  
University, USA 

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตร Board Nomination & 
Compensation Program (BNCP) รุนที่  5 ป 
2561 

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

 หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที่ 211  ป 2558 

 หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ SET ป 2555 

12.43% - 2561 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ และกรรมการสรร
หาและพิจารณา
คาตอบแทน 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2532 - ปจจุบนั 
 

กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด /  
ธุรกิจใหเชาอาคารสํานักงาน 

2559 - 2561 
 

กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2536 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มาเธอรแลนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด /
อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน) 

2532 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาญณรงค โฮลดิ้ง กรุป จํากัด / จําหนาย
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 

2533 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สรอยสวรรค จํากัด / อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน) 
2549 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บานเนินปาย จํากัด / ที่ดิน 
2555 - 2559 

 
กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และ
ติดตั้งระบบดับเพลิง 

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

2532 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณ 

2544 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง เชา 
รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 8/13 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 
กรรมการ 
(ไมเปนผูบริหาร) 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

 

78  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร  สาขาไฟฟา 
มหาวิทยาลัย Illinois Institue of Technology, USA 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  สาขาไฟฟา 
มหาวิทยาลัย Illinois Institue of Technology, USA 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program 
(ACEP) รุนที่ 14 ป 2558 

 หลักสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุนที่ 36 ป 2558 

 หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ 42 ป 2548 
 

0.72% - 2558 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ 
 

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากดั (มหาชน) /ธุรกิจ
ขายปลีกและสง ผลติภัณฑวศิวกรรมอาคาร ตดิตั้งระบบ
ดับเพลิง ผลติภัณฑระบบปรับอากาศ ผลติภัณฑทาํความ
เย็น และผลติภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2542 - 2560 
 

กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการงาน
สวนกลางและใหเชาอาคารสาํนักงาน 

2545 - 2559 
 

กรรมการ 
 

บริษทั  ควิ ทู เอส จํากดั / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ใหบริการ
ซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภณัฑและหมึกพิมพ  

2542 - 2559 
 

กรรมการ 
 

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณ 

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

2544 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง 
ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง 

     2541 - 2554 กรรมการผูจัดการ บริษัทในเครือ บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด 
     2535 - 2540 กรรมการผูจัดการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด  (มหาชน) 
     2528 - 2534 กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท Carpet International จํากัด (มหาชน) 
     2526 - 2527 รองผูจัดการทั่วไป บริษัท ITT (Thailand) จํากัด 
     2519 - 2525 ผูจัดการโรงงาน บริษัท Carpet International จํากัด (มหาชน) 
     2516 - 2518 ผูจัดการฝายผลิต บริษัท Goodyear (Thailand) จํากัด 
     2509 - 2515 วิศวกรออกแบบโรงไฟฟา บริษัท Pioneer Service & Engineering และบริษทั 

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 9/13 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย 
กรรมการ  
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
(ไมเปนผูบริหาร) 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 

64  ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 หลักสูตร Financial Statements for Directors  
(FSD) รุนที่ 28 ป 2558 

 หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที่ 205 ป 2558 

 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) รุนที่ 14  ป 2558 

 หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ SET ป 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.42% - 2561 - ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท นูทริกซ จํากัด (มหาชน)/ผลิตอาหารสุนขั 
2561 - ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท หาญ เอ็นจิเนยีร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2560 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
และตดิตั้งระบบดับเพลิงบริษัท 

2555 - 2560 กรรมการ กรรมการบริหาร 
และผูชวยกรรมการผูจัดการ
(ดานปฏบิัติการ) 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
และตดิตั้งระบบดับเพลิงบริษัท 

2550 - 2559 
 

กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณ 

2550 - 2559 
 

กรรมการบริหาร บริษัท  คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก 
ใหบริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ 

2552 - 2558 กรรมการ โปรมารค จํากัด / ธุรกิจขายเคร่ืองพิมพ หีบหอ บรรจุ
ภัณฑ และบริการซอมแซมบํารุงรักษา 

2550 - 2555 
 

ผูอํานวยการสายงาน
การเงิน 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง 
ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง 

2547 - 2555 ผูจัดการทั่วไป 
สายการเงินและบริหารทัว่ไป 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการงาน
สวนกลางและใหเชาอาคารสาํนักงาน 

2542 - 2547 ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการงาน
สวนกลางและใหเชาอาคารสาํนักงาน 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 10/13 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

12. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 
ผูอํานวยการสายงานกํากบัดูแล
กิจการ และเลขานุการบริษัท  
วันที่ไดรับแตงตั้ง 29 ก.พ. 2559 

53  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 หลักสูตร How to Develop a Risk 
Management (HRP) รุนที่ 8 ป 2558 

 หลักสูตร Company Secretary Program 
(CSP) รุนที่ 72 ป 2559 

 หลักสูตร Company Reporting Program 
(CRP) รุนที่ 16  ป 2559 

 หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) 
รุนที่ 36  ป 2559 

0.15% - 2560 - ปจจุบัน 
 
 

2557 - 2560 
 
 
 

2557 - 2558 
2556 - 2556 
2548 - 2556 

ผูอํานวยการสายงานกํากบั
ดูแลกิจการ และเลขานุการ
บริษัท 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
(ดานกํากบัดูแลกิจการ)  
ผูอํานวยการสายงานบริหาร
ทั่วไป  

ผูจัดการทั่วไป 
หัวหนาวางแผนนโยบาย
และทรัพยากรบคุคล 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 
 
 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการงาน
สวนกลางและใหเชาอาคารสาํนักงาน 

13. นายวิศษิฏ วชิรลาภไพฑูรย 
ผูอํานวยการสายการเงิน 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 16 มี.ค. 2559 

44  บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

 นิติศาสตรบัณฑิต นิตศิาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

 บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 Graduate Diploma Global 

Entrepreneurships & E-commerce York 
College of Information & Technology, 
Ontario, Canada 

0.04% - 2559 -  ปจจุบัน 
 
 
 

 
2555 - 2559 

 
2542 - 2555 

ผูอํานวยการสายงานการเงิน 
 
 
 
 

เจาหนาที่บริหารสายงาน
บัญชีและการเงิน 
ผูจัดการฝายตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลติภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทาํความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ
ดิจิทัล 

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สวอท ออดิท จํากัด 

หมายเหตุ : 1/ สัดสวนการถือหุนในบริษัท อางอิงขอมูลการปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดตามสวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 11/13 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  
 

2.   รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษทั  
ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 
(%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

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

53  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

 หลักสูตร How to Develop a Risk 
Management (HRP) รุนที่ 8 ป 2558 

 หลักสูตร Company Secretary Program 
(CSP) รุนที่ 72 ป 2559 

 หลักสูตร Company Reporting Program 
(CRP) รุนที่ 16  ป 2559 

 หลักสูตร Effective Minute Taking Plan 
(EMT) รุนที่ 36  ป 2559 

0.15% - 2560 - ปจจุบัน 
 
 

2557 - 2560 
 
 

2557 - 2558 
2556 - 2556 
2548 - 2556 

ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแล
กิจการ และเลขานุการบริษัท 
 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ (ดาน
กํากับดูแลกิจการ)  
ผูอํานวยการสายงานบริหาร
ทั่วไป  

ผูจัดการทั่วไป 
หัวหนาวางแผนนโยบายและ
ทรัพยากรบุคคล 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
/ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร 
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ
ดิจิทัล 
 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน 

หนาที่ความรบัผดิชอบของเลขานกุารบริษทั 

1) ดูแลและใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกคณะกรรมการและผูบริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ท่ีคณะกรรมการจะตองทราบ  
2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของบริษัท รวมท้ังประสานงานใหมี

การปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมดังกลาว  
3) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก  

3.1)  ทะเบียนกรรมการ 
3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท  
3.3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน 

4) การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารท่ีมีหนาท่ีรายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูท่ีเก่ียวของใหบริษัททราบ)  
5) ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหคณะกรรมการแตงต้ังเลขานุการบริษัทคนใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ี และใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหนาท่ีแทนในชวงเวลาดังกลาว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 12/13 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  

3. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบริษัท/หนวยงานที่เกี่ยวของ  

รายชื่อ บริษัท 

บริษัท/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

   บ
ริษั

ท ห
าญ

เอ็น
ยิเนี

ยร
ิ่ง จํ

ากั
ด 

   บ
ริษั

ท ช
าญ

ณร
งค

 โฮ
ลด

ิ้ง ก
รุป

 จํา
กัด

 

   บ
ริษั

ท บ
าน

เนิน
ปา

ย จํ
ากั

ด 

   บ
ริษั

ท ม
าเธ

อร
แล

นด
 พร

็อพ
เพอ

รต
ี้ จํา

กัด
 

   บ
ริษั

ท ส
รอ

ยส
วรร

ค จํ
ากั

ด 

   บ
ริษั

ท ร
าช

ธา
นีล

ิสซิ่
ง จํ

ากั
ด (

มห
าช

น) 

   จุ
ฬา

ลง
กร

ณม
หา

วิท
ยา

ลัย
 

   บ
ริษั

ท บ
ลูฟ

นิก
ซอ

ินโน
เวชั่

น จํ
ากั

ด 

   บ
ริษั

ท เ
อที

พี 3
0 จํ

ากั
ด (

มห
าช

น) 

   บ
ริษั

ท ทิ
สโก

 ไฟ
แน

ลเชี
ยล

กรุป
 จํา

กัด
 (ม

หา
ชน

) 

   บ
ริษั

ท พ
ิพัฒ

น พ
ร็อ

พเพ
อร

ตี้ จํ
ากั

ด 

   บ
ริษั

ท ม
ารว

ย ท
าว

น จํ
ากั

ด 

   บ
ริษั

ท เ
ค.ที

.เอ
สเต

ท จํ
ากั

ด 

   บ
ริษั

ท ยู
.ลัค

กี้ จํ
ากั

ด 

   บ
ริษั

ท แ
ลน

ดแ
อน

ดวิ
ว จํ

ากั
ด 

   บ
ริษั

ท พ
ิพัฒ

นร
ุงเร

ือง
 จํา

กัด
 

   บ
ริษั

ท ม
ิตร

 อิน
ชัว

รัน
ซ โ

บร
กเก

อร
 จํา

กัด
 

   บ
ริษั

ท พ
ีจีเอ

ส เ
ซอ

รวิส
 จํา

กัด
 

    
บร

ิษัท
 รัก

ษา
คว

าม
ปล

อด
ภัย

 พีจี
เอส

 จํา
กัด

 

    
บร

ิษัท
 นูท

ริก
ซ จํ

ากั
ด (

มห
าช

น) 

1. นายถกล  นันธิราภากร X , /      /               
2. นายวิรัฐ  สุขชัย / , // , ///                     
3. นายวสันต  นันทขวาง /, //, ///                     
4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร /, //, ///                     
5. นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน / / / / / /                
6. นายเจน ชาญณรงค / , // /     

               
7. นางวลีรัตน  เช้ือบุญชัย /      

              / 
8. นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย /                     
9. นายสุพจน เธียรวุฒิ /       /// / /            

10. นายโสตถิธร  มัลลิกะมาส /       ///              
11. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน /          /// / / / / / / / / /  
12. นางวรินกาญจน  ธีระอัมรานนท //, ///                     
13. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย // , ///                     

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 13/13 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 

 

-เอกสารแนบ- 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย  

 สําหรับป  2561 บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอย และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  5/2561 เมื่อวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2562 มีมติใหจัดตั้งบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุน 100% ในประเทศเวียดนาม เพ่ือรองรับการขยายตลาดไปยัง
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย AEC และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการลูกคาปจจุบันท่ีตั้งฐานการผลิตในเมืองโฮจิมินท 
ประเทศเวียดนาม ซึ่งกลุมเปาหมายของบริษัทฯ เนนการใหบริการลูกคาท่ีเปน Global Accounts ของ Domino UK และ
บริษัทอ่ืนๆ ในนิคมอุตสาหกรรมในเมืองหลักของประเทศเวียดนาม สําหรับผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล  

 โดยกําหนดผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทยอยเปนคณะกรรมการบริษัทชุดเดียวกับของบริษัทฯ ณ ขณะน้ีบริษัทฯ 
อยูระหวางการดําเนินการจัดตั้งและขออนุญาตดําเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ไตรมาส 2 ป 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย  หนา 1/1 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน 

และหัวหนางานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบรษิัท (Compliance) 

 

-เอกสารแนบ- 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน 

บริษัทใชบริการหนวยงานภายนอก (Outsource) ไดแก บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งไดมอบหมายใหบุคคลดังตอไปน้ี เปนหัวหนางานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท  

ช่ือ-นามสกุล /  

วันท่ีไดรับการแตงตั้ง /  
ตําแหนง 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นางสาวชลฎา ธีระพัฒนานนท 
 วันที่ไดรับแตงตั้ง  
 2 ธันวาคม 2559 
 Senior Internal Audit Manager  

50 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บัญชีมหาบณัฑิต 
สาขาการบัญชีการเงิน   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ดานการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต 

สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย เลข
ทะเบียน 4994 

 

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / 
ประกาศนียบัตร 

 โครงการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตรดานการ
ตรวจสอบภายใน รุนที่ 3 

 หลักสูตร COSO 2013 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบ

สารสนเทศ รุนที่ 2/59 
 

-ไมมี- -ไมมี- 2553 - ปจจุบัน 
 

2548 - 2553 
 

2540 - 2548 
 
 
 
 

2534 - 2539 

Senior Manager 
 
Manager 
 
Accounting and 
Finance Department 
Manager 
 
 
Audit Manager 

- Ultima Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจ 

ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 

- Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos 

 Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษา  
- Sensient Technologies (Thailand) 

Ltd. / ธุรกิจนําเขา สงออก และขาย 

เคมีภัณฑ เคร่ืองหอม สี เคร่ืองปรุงรส  
ที่ใชในการผลิตอาหาร เคร่ืองสําอาง  
ยา และใหบริการดานเทคนิค 

- Amex Team Advertising Group / 

ใหบริการเกี่ยวกับงานโฆษณา 
- Gilberte Reed Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษา 
- Ernst & Young Office Limited / 

ธุรกิจตรวจสอบบัญชี 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) หนา 1/2 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)  

ช่ือ-นามสกุล /  

วันท่ีไดรับการแตงตั้ง /  
ตําแหนง 

อาย ุ

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2. นางสาวสุวิมล เที่ยงแท 
 วันที่ไดรับแตงตั้ง  

2 ธันวาคม 2559 
 Senior Internal Audit Manager  

49 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บัญชีมหาบณัฑิต   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย    

เลขทะเบยีน 7069 

 

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / 
ประกาศนียบัตร 

 หลักสูตร COSO 2013 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบ

สารสนเทศ รุนที่ 2/2559 
 หลักสูตรทีป่รึกษาทางการเงิน : สมาคมบริษัท

หลักทรัพยไทย 

-ไมมี- -ไมมี- 2553 - ปจจุบัน 

 
2543 - 2553 

2534 - 2542 

 

 

Senior Manager 

 
Partner 

Assistant Accounting 
Supervisor 
 

- Ultima Advisory Co., Ltd. /  
 ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 
- บริษัท สวอท แอดไวเซอร่ี เซอรวิส จํากัด / ธุรกิจ

ตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี  
- บริษัท 41ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) /จํากัด41 / 

ธุรกิจผลิตและจําหนายส ี

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

- ไมม ี- 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) หนา 2/2 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสนิ 

 

-เอกสารแนบ- 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน  

ในป 2561 บริษัทฯ ไมมีรายการประเมินราคาทรัพยสิน  

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิน หนา 1/1 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

รายงานคณะกรรมการตางๆ 

 5.1  สารจากคณะกรรมการบริษัท 

 5.2  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน 

 5.3  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 5.4  รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 5.5  รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

-เอกสารแนบ- 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561) 

5.1 สารจากคณะกรรมการบริษทั 

เรียน ทานผูถือหุน 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ใชตัวยอหลักทรัพย “HARN”  มีการดําเนินธุรกิจจําหนาย
สินคาและใหบริการในระบบวิศวกรรมท่ีหลากหลาย ไดแก ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ในปท่ีผานมาแมสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ยังประสบ
ปญหาบางจากภาวะสงครามการคาโลก สงผลกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตผลการดําเนินงานของ HARN ยังมี
ยอดขาย รวมถึงผลกําไร ท่ีเติบโต  ซึ่งเกิดจากความมุงมั่นของคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน ในการดําเนินธุรกิจใหมี
ความกาวหนาและเติบโตตอเน่ืองไป นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังมีแผนขยายธุรกิจดวยสินคาหรือชองทางการขายใหมๆ 
รวมถึงการใหบริการท่ีเพ่ิมมากขึ้น ท้ังในและตางประเทศ  โดยในป 2562 ไดมีแผนการจัดตั้งบริษัทยอยท่ีประเทศเวียดนาม 
เพ่ือการรุกเขาสูธุรกิจการพิมพดิจิทัล อีกท้ังยังมีการพัฒนาดานบุคลากรเพ่ือใหมีความรอบรูเพ่ิมมากขึ้น และสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีรองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งพวกเรามั่นใจวา จะทําใหบริษัทฯ เพ่ิมยอดขายและกําไรใหเติบโตอยางยั่งยืน
ตอไป   

 HARN ไดใหความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาอยางตอเน่ือง  เราดําเนินงานดวย
ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม โปรงใสและสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะเห็นไดเปนรูปธรรมจาก
การท่ีไดรับคะแนนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีปรับปรุงเพ่ิมขึ้นในแตละป อีกท้ังบริษัทฯ ยังไดผานการรับรองเปนสมาชิก
ภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น มีการจัดทําคูมือ ออกนโยบายและประกาศเจตนารมยใหแกพนักงาน คูคา และ
สาธารณชน จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ แจงเบาะแส ฝกอบรม ตลอดจนสรางแนวทางปฏิบัติ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความ
มุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมุงหวังใหธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนและไดรับความเชื่อมั่นจาก
พนักงาน คูคา ตลอดจนนักลงทุนท่ัวไป 

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผูถือหุน ลูกคา คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีไดใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา  และขอใหคํามั่นวาคณะกรรมการบริษัท 
ผูบริหารและพนักงานของเรา จะรวมมือ มุงมั่นพัฒนาบริษัทฯ ใหเติบโตอยางยั่งยืนภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และกอใหเกิดผลดีตอภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมตอไป 
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5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงนิ 

เรียน ทานผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส  จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) (เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)) ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ของประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ท่ีประกาศขึ้นใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
โดยไดมีการพิจารณานโยบายทางการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  การใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง
รอบคอบ  และการรายงานท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทํางบการเงิน  รวมท้ังใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคญัอยางเพียงพอและ
โปรงใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป 

 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน  เพ่ือใหเกิดความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีไดอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะ
ดํารงรักษาไวซึ่งสินทรัพย  ตลอดจนปองกันมิใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินงานในรายการท่ีผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ 

 คณะกรรมการบริษัท  ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เพ่ือทําหนาท่ีกํากับ
ดูแล  สอบทานความนาเชื่อถือและความถกูตองของรายงานทางการเงนิ  ซึ่งไดกํากับดูแลทําการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน  การบริหารความเส่ียง  และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ  โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเร่ืองน้ีไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปน้ีแลว 

 คณะกรรมการบริษัท  มีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท  สามารถให
ความเชื่อมั่นไดวางบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส  จํากัด (มหาชน)  สําหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 น้ัน แสดงฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสด  โดยถูกตองตามท่ีสมควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ซึ่งผูสอบบัญชี ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และ
แสดงความเห็นไวในรายงานของผูสอบบัญชีตามท่ีไดแสดงไวในรายงานประจําปน้ีแลว 
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5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน ทานผูถือหุน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 
1. ดร.ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ใหมีการ
รายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ  มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล  มีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง ครบถวน และมีการปฏิบัติงานอยาง
เปนอิสระ  โดยมี นายวิศิษฏ  วชิรลาภไพฑูรย  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ปฏิบัติหนาท่ีภายใตขอบเขตหนาท่ี 
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

 สําหรับในป  2561  คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 4 คร้ัง  ซึ่งกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทาน
ไดเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน  และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม หารือ แลกเปล่ียนขอคิดเห็นกับ
ผูบริหาร  ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ  โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจําป  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจําป 2561 ท่ีตรวจสอบโดย 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูบริหารและผูสอบบัญชีในเร่ือง
ความถูกตอง  ครบถวน  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมี
การปฏิบัติตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ  รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือได เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ   

2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบ
ทานระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล โดยไดรับรายงานจากผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาสท่ีจัดทําโดยผูตรวจสอบภายใน จาก บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอร่ี จํากัด  เพ่ือประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีจะสงเสริมใหบรรลุวัตถุประสงค ท้ังในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
นโยบายบริษัทฯ 

3. การสอบทานและพิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน รวมถึงการเปดเผยขอมูลรายการดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการท่ีสมเหตุสมผล และเปน
ประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวนและ
เพียงพอ  เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
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4. การสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของบริษัทฯ และขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไวกับบุคคลภายนอก  ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไมพบประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญในเร่ืองการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

5. การพิจารณาคัดเลือก  เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562  เพ่ือ
นําเสนอตอคณ ะกรรมการบริษัท ใหขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญ ผูถือหุน ประจําป  2562  ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของ
คาตอบแทนแลว  เห็นควรเสนอแตงตั้ง นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
6699, นายพีระเดช พงษเสถียรศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752, นางสาวสุลลิต อาดสวาง 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7517, นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 6838, นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา ในรอบป 2561  บริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลกิจการและมีการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม  การจัดทํารายงานทางการเงินแสดงขอเท็จจริงในสวนท่ีเปนสาระสําคัญครบถวน  ถูกตองตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และการเปดเผยขอมูลเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดท่ี
เกี่ยวของ  มีการบริหารความเส่ียงท่ีอยูในระดับท่ียอมรับได  และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอกําหนดและขอผูกพันตางๆ 
และมีการเปดเผยรายการท่ีเกีย่วโยงกันอยางถูกตอง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารไดใหความสําคัญอยาง
ยิ่งตอการดําเนินงานท่ีสอดคลองและอยูภายใตระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   ไมพบรายการผิดพลาดท่ีมีสาระสําคัญท่ี
จะกระทบฐานะการเงินของบริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเน่ือง  ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 

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

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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5.4 รายงานคณะกรรมการบริหาร 

เรียน ทานผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการและผูบริหารระดับสูง ซึ่งไดรับการแตงตัง้จากคณะกรรมการบริษทั มี
จํานวน 6 ทาน ดังน้ี 

1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นายวสันต นันทขวาง กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
3. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
4. ดร.เจน ชาญณรงค กรรมการบริหาร 
5. นายวศิิษฏ วชิรลาภไพฑูรย กรรมการบริหาร และผูอํานวยการสายงานการเงิน 
6. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท 

 แมวาเศรษฐกจิไทยในป 2561 ยังคงผันผวนและมีความเส่ียงอยูในหลายดาน แตโอกาสของธุรกิจโดยรวมยังคงมี
อยู โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจท่ียังมีชองทางขยายตัว เชน ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับภาคการทองเท่ียว ภาคการลงทุนภาครัฐ 
รวมถึงธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยี 4.0 เปนตัวชวยในการตอยอด ดวยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงจําเปนตองเรงเสริมสรางความแข็งแกรง
ใหกับองคกรในทุกๆ ดาน เพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ือง และพรอมกาวสูการตอยอดการขยายธุรกิจเพ่ือ
ความเติบโตอยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริหารไดทําหนาท่ีชวยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตรวจสอบและ
กล่ันกรองเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดเปน
อยางดี โดยมี นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหนาท่ีภายใตขอบเขตหนาท่ี 
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

 ในระหวางป 2561 คณะกรรมการบริหารไดจัดใหมีการประชุมรวม 12 คร้ัง เพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญของ
บริษัทฯ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

1. กําหนดแผนและกลยุทธทางธุรกิจ  พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธของบริษัทฯ ในรอบป
ท่ีผานมา เพ่ือกําหนดกลยุทธและแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละสายธุรกิจ ใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ   โดยคํานึงถึงปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบ รวมถึงโอกาสและ
ความเส่ียงท่ียอมรับได  โดยมีการถายทอดแผนดังกลาวไปสูผูบริหารและพนักงานทุกระดับในบริษทัฯ ใหได
ทราบ และติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 
และรายงานความคืบหนาตามแผนกลยุทธใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 

2. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน
ของทุกสายธุรกิจเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหเปนไปตามแผนงาน และตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 

3. พิจารณางบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ พิจารณาและใหความเห็นชอบตองบประมาณ
ประจําป และการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีฝายจัดการเสนอ กอนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
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4. กาํหนดนโยบายอัตราคาตอบแทนและโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน และผูบริหาร พิจารณา
นโยบายอัตราคาตอบแทนและโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน กอนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณาการสรรหาวาจางผูบริหารระดับสูง พิจารณาโครงสรางกรอบอํานาจหนาท่ี และประเมินผล
การปฏิบัติงานของบริหารระดับสูง กอนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 คณะกรรมการบริหารมีความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต รอบคอบ และพรอมท่ี
จะพัฒนาธุรกิจอยางเต็มความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 
รวมท้ังดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการดําเนินงานท่ีเปนไปในลักษณะท่ีถูกตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรมตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือนําพาองคกรสูความกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนสืบไป 

 

 

 

 .................................................... 
 ( นายวิรัฐ  สุขชัย ) 

 ประธานกรรมการบริหาร 
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5.5 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เรียน ทานผูถือหุน 

 ในป 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เพ่ือเปนการสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกํากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงขององคกรใหสามารถบรรลุเปาหมายทางธุรกิจท่ีตั้ง
ไว สรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการผูมีความรู 
ความสามารถและประสบการณ ตลอดจนมีความเขาใจการดําเนินธุรกิจ จํานวน 14 ทาน ดังน้ี 

1. ดร.สุพจน เธียรวฒุ ิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายวสันต นันทขวาง กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายประชา พรอมพรชัย กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท กรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นายสุชาต ิ สุวัฒโนดม กรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นายนันทวธัน จีราคม กรรมการบริหารความเส่ียง 
9. นายสุกิจ ลิติกรณ กรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นายวฑิูรย ทาม ี กรรมการบริหารความเส่ียง 
11. นายพงษสวัสดิ ์ เพงเล็งผล กรรมการบริหารความเส่ียง 
12. นายฉัตรอภิชัย เอ้ือเอนกกุลชัย กรรมการบริหารความเส่ียง 
13. นายวศิิษฏ วชิรลาภไพฑูรย กรรมการบริหารความเส่ียง 
14. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดทําหนาท่ีกําหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงองคกร นโยบายและ
กระบวนการบริหารความเส่ียงตามบทบาทหนาท่ีในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และใหขอเสนอแนะแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเส่ียงใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับทิศทางกลยุทธการ
ดําเนินงานและแผนธุรกิจ รวมท้ังสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุกระดับท่ัวท้ังองคกรอยางตอเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร โดยมี นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 สําหรับในป  2561  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจัดใหมีการประชุมรวม 12 คร้ัง โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

1. พิจารณาแผนบริหารความเส่ียงประจําปท่ีฝายบริหารจากทุกหนวยงานไดทําการประเมินความเส่ียง 

2. จัดระดับความสําคัญของความเส่ียงพรอมกําหนดผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เพ่ือกําหนดวิธีการบริหารความเส่ียง 

3. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองท่ัวท้ังองคกร 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ  หนา 7/8 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561) 

4. ติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง ภายใตนโยบายและกรอบการ
บริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว โดยผูตรวจสอบภายในทําการติดตาม และสอบทานการบริหารความเส่ียง
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

5. ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียง ท่ีเกี่ยวกับความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหสอดคลองกับ
กรอบมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีประกาศใชในป 2561 

ในป 2561  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจัดใหมี Workshop จํานวน 3 คร้ัง โดยมีผูบริหารระดับผูจัดการ
เขารวมเพ่ือทบทวนความเขาใจและเพ่ิมทักษะในการวิเคราะหความเส่ียง  เพ่ือใหความเส่ียงของแตละฝายเปนสัญญาณ
ลวงหนาในการลดความสูญเสียจากการดําเนินงานอยางแทจริง  ดังน้ัน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จึงมีความเห็นวา 
บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงขององคกรใหครอบคลุมปจจัยเส่ียงทุกดาน มีการบริหารความเส่ียงอยาง
ตอเน่ืองและสอดคลองกับสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีการประชมุของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปนประจํา 
เพ่ือพิจารณาความเส่ียงท่ีสําคัญและเรงดวนอยางทันทวงที ซึ่งทําใหเกิดประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเส่ียงของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการความเส่ียงสําคัญระดบัองคกรอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม และควบคุมใหอยู
ในระดับท่ียอมรับได 

 

 

 .................................................... 
 ( ดร.สุพจน   เธียรวุฒิ ) 

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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