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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
วิสัยทัศน

เราจะเปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น
และระบบการพิมพดิจิทัล ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
พันธกิจ

คานิยมองคกร

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
 มุงเนนการบริหารงานโดยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาหลักอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
 เพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคาและเพิ่มจํานวนผลิตภัณ ฑในผลิตภัณฑระบบวิศวกรรมความปลอดภัย
ระบบทําความเย็น และระบบพิมพดิจิทัล เพื่อเพิ่มทางเลือกและรองรับความตองการของลูกคาไดครบทุก
กลุมมาตรฐานของสินคา
 ขยายฐานลูกคารับเหมางานโครงการ กลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจไปยังลูกคาขนาดกลาง
และขนาดยอม ลูกคากลุมผูใชงานโดยตรงมากขึ้น
 ขยายการจําหนายสินคาไปยังกลุมประเทศเพื่อนบาน เชน พมา เวียดนาม กัมพูชา เปนตน
 มุงเนนใหมีการติดตามดูแลลูกคากลุมงานโครงการ ติดตอประสานงานผูออกแบบโครงการ เนนการจําหนาย
สินคาที่บริษัทเปนเจาของตราสินคาเอง และสินคาที่เปนตัวแทนจําหนายใหมากขึ้น
 รักษาระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานสากล และปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนือ
่ง
สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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1.2

สรางคานิยมรวมกัน (Shared Value) ภายในองคกร เพื่อใหบริษัทมีวัฒนธรรมการทํางานที่ดี
สรางองคกรใหเกิดการเรียนรู เพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่จะขับเคลื่อนบริษัทไปสูความสําเร็จ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มตนจากการ
เปนสวนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด (“บ.หาญฯ”) ตอมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสรางการบริหารงานแบบ
ครอบครัวสูการบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท
ไฟรวิคเตอร จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยกลุมนามสกุลชาญณรงค 1 และคุณวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเปนอดีต
ผูบริหารเดิมของ บ.หาญฯ ในสายงานขายวาลวและอุปกรณดบั เพลิง บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนาย
ผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และใหบริการติดตั้งระบบ
ดับเพลิงงานโครงการ ตอมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2546, 24 กรกฎาคม 2549 และ10 ตุลาคม 2555 บริษทั ฯ ไดเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเปน 3 ลานบาท, 4 ลานบาท และ 65 ลานบาทตามลําดับ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ในป 2546 บริษัทฯ ไดเริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มสายงานงานขายโครงการ ซึ่งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และ
ติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบดับเพลิงดวยน้ํา ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ
ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญ มุงเนนการรับงานโครงการ
ที่มีขนาดไมใหญมากนัก เชน โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในป 2548 เพิ่มผลิตภัณฑระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวย
กาซคารบอนไดออกไซด (CO 2) และ FM2002 ในป 2550 บริษัทฯ ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Outstanding Distributor
Award จาก NIBCO Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และในป 2560 บริษั ทฯ ได รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก
สถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE) ซึ่งเปนสถาบันที่ใหการรับรองระดับโลกจากประเทศส
หราชอาณาจักร ดวยการตรวจประเมินระบบคุณภาพ จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา สรุปไดดงั นี้
ป 2561





ป 2560
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วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ไดลงนามทําสัญญารับทุนโครงการนวัติกรรม “3DMed: การสราง
แบบจําลองอวัยวะดวยเทคโนโลยีการพิมพสามมิติขั้นสูง เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอยางมี
ประสิทธิภาพ” จากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การตอตานการทุจริต รอบไตรมาส 3/2561
วัน ที่ 21 มี น าคม 2560 บริษั ท ฯ เข า รว มการประกาศเจตนารมย เป น แนวรว มปฏิ บั ติ (Collective
Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
บ ริ ษั ท ฯ ให ก า ร ส นั บ ส นุ น ง า น International Packaging and Printing Exhibition for Asia
(PACKPRINT INTERNATIONAL 2017) ณ ศู นย นิท รรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ เมื่ อ
วันที่ 20-23 กันยายน 2560 และไดรับใบประกาศนียบัตร จากสมาคมการพิมพไทย และสมาคมการ
บรรจุภัณฑไทยและ บริษัทเมสเซ ดุสเซลดอรฟ เอเชีย

กลุมนามสกุลชาญณรงค ประกอบดวย นางประยูรศรี ชาญณรงค นางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน และนายเจน ชาญณรงค
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เปนระบบดับเพลิงดวยสารสะอาด ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใชสารเคมีชนิดที่ไมทําความเสียหายตออุปกรณ
คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลคทรอนิกส และไมเปนอันตรายตอมนุษย เหมาะสําหรับติดตั้งในหองสําคัญ เชน Server Room, Data Center, UPS Room

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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ป 2559

ป 2558



บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และไดรับรางวัล “องคกรนวัตกรรมยอด
เยี่ยม ประจําป 2560” วันที่ 6 ตุลาคม 2560



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



บริษั ท ฯ ได รับ รางวัล Highest Revenue Growth in Asia-Pacific 2016 จากบริษั ท Domino ผูผ ลิ ต
เครื่องพิมพรายใหญจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนรางวัล 3 ปซอน สําหรับธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล
และยังไดรับสิทธิ์เปนผูแทนจําหนายในประเทศไทย เมียนมาร และกัมพูชา โดยสามารถสรางมูลคา
ธุรกิจไดเปนอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชียรองจากประเทศญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน



บริษั ท ฯ ได รั บ การแต งตั้ ง ให เป น ตั ว แทนจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ระบบดั บ เพลิ ง สํ าหรับ ห อ งครัว Wet
Chemical System ของ Lehavot ประเทศอิสราเอล



บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑคอนเดนเซอรแบบไอระเหย ของ EVAPCO
ประเทศสหรัฐอเมริกา



บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑอุปกรณในระบบทําความเย็น และชุดคอน
เดนซิ่งยูนิต ของ DANFOSS ประเทศเดนมารก



วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 มีมติใหซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
ของบริษั ท ชิลแมทช จํากัด และบริษั ทย อย ภายใต กระบวนการโอนกิจการทั้ งหมด (Entire Business
Transfer) และการเขาลงนามในสัญญาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทฯ ชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่
ราคาหุนละ 2.62 บาทตอหุนบริษัทจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 0.5 บาท ใหแกกลุมผูถือหุนของบริษัท ชิลแมทช จํากัด แทนการชําระดวยเงินสด



วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
(มหาชน) เป น บริ ษั ท หาญ เอ็ น จิ เนี ย ริ่ ง โซลู ชั่ น ส จํ า กั ด (มหาชน) และได เปลี่ ย นแปลงชื่ อ ย อ
หลักทรัพยของบริษัทฯ จาก “FIRE” เปน “HARN” ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (มีผลตั้งแต
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559) เพื่อรองรับการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด
และบริษัทยอย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559



บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงดวยกาซ ของ SIEX ประเทศ
ราชอาณาจักรสเปน



บริษทั ฯ ไดมีการเริ่มดําเนินการขยายตลาดสินคาไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา



บริษั ท ฯ มี ก ารจั ด ตั้ ง ฝ า ยขายโครงการป โตรเคมี ค อล ขึ้ น เพื่ อ เป น การเพิ่ ม ช อ งทางการจํ า หน า ย
ผลิตภัณฑระบบปองกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก



บริษัทฯ นําระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP มาใช
ในการจัดการ โดยเชื่อมโยงการทํางานทุกระบบ ลดกระบวนการทํางาน ชวยใหการรายงานผลทาง
บัญชีมีความถูกตอง แมนยํา และทันตอเวลา อีกทั้งสามารถวิเคราะหขอมูลไดฉับไวมากยิ่งขึ้น

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หนา 4

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

ป 2557



บริ ษั ท ได รั บ การแต ง ตั้ ง ให เป น ตั ว แทนจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ Balancing and Control วาล ว ของ
OVENTROP ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี



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



วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปรสภาพ
จากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ลานบาท เปน 175 ลานบาท
โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 45,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหแกประชาชน
เปนครั้งแรก (IPO) พรอมกับการนําหุนของบริษัทเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย mai



วัน ที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษั ท ได จ ดทะเบี ย นแปรสภาพเป น บริษั ท มหาชนจํ ากั ด โดยใช ชื่ อ ว า
“บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)”



วันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
ที่ตราไวของบริษัท จากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทจะมีจํานวนหุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
จาก 175,000,000 หุ น เป น 350,000,000 หุ น และอนุ มั ติ ก ารเสนอขายหุ น ที่ ออกใหม ทั้ งหมดของ
บริษัทใหแกประชาชนเปนครั้งแรก ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว เพิ่มขึ้นจากจํานวน
45,000,000 หุน เปน 90,000,000 หุน โดยบริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวตอกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557



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

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หนา 5

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

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสรางรายได
ภายหลังการรับโอนกิจการ

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบ
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น และการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบการพิมพดิจิทัล
โดยมีสินคาหลากหลายมากกวา 13,000 รายการ ภายใตตราสินคาที่มีชื่อเสียงมากกวา 60 ตราสินคา ซึ่งในจํานวนนี้ เปน
ตราสินคาที่บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย 45 ตราสินคา และเปนตราสินคาที่บริษัทเปนเจาของเองอีก 6
ตราสินคา นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยังเปน ผูใหบ ริการติด ตั้งงานโครงการระบบต างๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire
Protection System) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดย
ทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญของบริษัทฯ
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ สําหรับป 2559 - 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทรายได
รายไดจากการขายและบริการ
 ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และ
งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
 ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และ
 ระบบสุขาภิบาล
 ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
 ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
รวมรายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น 2)
รายไดรวม
หมายเหตุ:

1)
2)

ป 25611)
ลานบาท รอยละ

ป 2560
ลานบาท
รอยละ

ป 2559
ลานบาท
รอยละ

569.59

42.00

579.54

44.56

546.09

82.40

89.33

6.59

86.17

6.62

48.53

7.32

320.39
364.96
1,344.26
11.76
1,356.02

23.63
26.91
99.13
0.87
100.00

312.51
307.74
1,285.96
14.74
1,300.70

24.03
23.66
98.87
1.13
100.00

23.97
26.93
645.52
17.20
662.72

3.62
4.06
97.40
2.60
100.00

อางอิงขอมูลจากงบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
รายไดอื่น ประกอบดวยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยในความตองการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล
และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งรายไดคาเชาและคาบริการจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เปนตน

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 6

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

2.2

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

2.2.1

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ แบงออกเปน 4 ผลิตภัณฑ ไดแก
1) ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และความปลอดภัย

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงเปนอุปกรณในระบบอาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ รวมทั้งโรงผลิตไฟฟา
และ โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี สําหรับการปองกัน เตือนภัย และเพื่อควบคุมเพลิงและควันไฟ ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงที่
บริษัทฯ จัดจําหนายประกอบดวย วาลวและขอตอ ซึ่งเปนอุปกรณที่ใชติดตั้งในระบบปองกันอัคคีภัย โดยวาลวชวยในการ
เปดหรือปดน้ําของระบบดับเพลิงที่ติดตั้งอยูกับทอน้ําของระบบดังกลาว เชน วาลวควบคุมการไหลของน้าํ ในระบบ วาลว
เปดปดน้ําเมื่อตองการซอมบํารุงรักษาระบบ วาลวปองกันน้ํายอนไหลกลับ เปนตน สําหรับอุปกรณดับเพลิง เปนอุปกรณที่
เปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมที่ใชงานคูกับอุปกรณหลักในระบบดับเพลิง เพื่อใหระบบดับเพลิงใชงานไดอยางสมบูรณ
และรวมถึงอุปกรณตางๆ ที่ชวยในการปองกันเพลิงไหม เชน ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง สายฉีดน้ําดับเพลิง ถังดับเพลิง และ
ระบบสปริงเกอร(หัวกระจายน้ําดับเพลิง) เปนตน
นอกจากนี้บริษัทฯ ใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรทีเ่ ชี่ยวชาญ
ติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาที่จําหนาย รวมถึงการออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตาม
มาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแลว

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 7

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

2) ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล

ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ เปนอุปกรณรวมที่ประกอบรวมกับระบบปรับอากาศหลักในอาคารขนาดใหญที่ใช
ระบบปรับอากาศดวยน้ําเย็นสําหรับการปรับทั้งอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากาศใหอยูในอุณหภูมิ และคุณภาพที่เหมาะสม
ในขณะที่ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลเปนอุปกรณในระบบอาคารไดแก ระบบประปา ระบบทอระบายน้ําทิ้ง และระบบทอ
ระบายอากาศ เป น ต น บริษั ท ฯ จั ด จํ าหน ายผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เป น อุ ป กรณ ในระบบควบคุ ม ระบบปรับ อากาศ และระบบ
สุขาภิบาล ไดแก วาลว ซึ่งเปนอุปกรณท่ีชวยในการเปดหรือปดน้ําเย็นและควบคุมอัตราการไหลของน้ําใหคงที่เพื่อที่จะทํา
ใหเครื่องปรับอากาศทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และระบบสุขาภิบาลที่ติดตั้งอยูกับทอของระบบดังกลาว นอกจากนี้
ในระบบสุ ขาภิบาล และปรับอากาศ ยังมี อุปกรณ ที่เปนส วนประกอบหรืออุ ปกรณ รวมที่สํ าคัญ ไดแก ทอทองแดง ขอต อ
อุปกรณวัดอุณหภูมิและแรงดันของน้ําในระบบ และสวิตชแจงการไหลของน้ําในระบบ(Flow Switch) เปนตน
3) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 8

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

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

เกจวัดความดัน
และเทอรโมมิเตอร

คอยลรอน
(Condensing unit)


คอมเพรสเซอร
(Compressor)

อุปกรณแยกนํามันหลอลืน

4) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจทิ ลั

4.1) ผลิตภัณ ฑ ระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเครื่องพิมพวันที่ผลิต/หมดอายุ ล็อตนัมเบอร ประกอบดวย เครื่องพิมพ
ข อ ความบนบรรจุ ภั ณ ฑ เครื่อ งป อ นชิ้ น งาน อุ ป กรณ ก ารพิ ม พ และวั ส ดุ สิ้ น เปลื อ งประเภทต า งๆ เป น ต น
เครื่องพิมพที่บริษัทจัดจําหนายเปนเครื่องพิมพที่ใชเพื่อการพิมพรหัส (Coding) ไดแก วันที่ผลิต วันหมดอายุและ
ข อความต างบนบรรจุ ภั ณ ฑ อาทิ เช น ล็ อตนั มเบอร เป น ต น และยั งสามารถพิ ม พ ภาพกราฟ ค Barcode, 2D
Datamatrix, QR Code พิมพเลขรหัสชิงโชค ไดดวย พื้นผิวที่พิมพไดมีดังนี้ บรรจุภัณฑท่ีเปนขวดพลาสติก ขวด
แกว กระปองโลหะ อลูมิเนียม กลองกระดาษ กระดาษผิวมัน ซองพลาสติก ฟอยลอลูมิเนียม ถวยพลาสติกและ
อื่นๆ ดวยเทคโนโลยีหลายชนิดเชน ชนิดเลเซอรไมใชหมึก ชนิดพิมพดวยหมึกโดยไมสัมผัสพื้นผิว ชนิดพิมพผาน
ริบบอนหมึก ชนิดตลับหมึก เปนตน
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4.2) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเครื่องพิมพ 3 มิติ จัดจําหนาย และใหบริการพิมพ สําหรับสรางชิ้นงานจาก
ไฟลดิจิทัล สําหรับอุตสาหกรรมการแพทยในยุค 4.0 คือ การใหบริการปรับเปลี่ยนไฟลจากเครื่องสแกนชนิด
MRI/CT Scan เปนไฟล 3D PDF วัตถุประสงคเพื่อแสดงเปนภาพคุณภาพสูง บงชี้บริเวณที่ปกติ หรือผิดปกติได
ชัดเจน และยังรวมถึงการพิมพโมเดลอวัยวะจากไฟล MRI/CT Scan ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห การวิจัยและ
พัฒนาทางการแพทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
4.3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเครื่องพิมพลาเบลสติคเกอรระบบ Digital UV Inkjet จัดจําหนายเครื่องพิมพ
ลาเบลสติคเกอรระบบ UV Digital Inkjet ซึ่งสามารถพิมพลาเบลสติคเกอรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณ ภาพสูง
คมชัดสวยงาม สีสันสดใส ที่ความเร็วสูง และชวยลดตนทุนใหกับโรงงานผูผลิตลาเบลสติคเกอร
4.4) การใหบริการหลังการขาย สินคาทุกกลุมที่จําหนายครอบคลุมรวมถึงการใหคําปรึกษาแนะนําการเลือกสเปคใหตรง
ตามความตองการ การติดตั้งเครื่อง การฝกอบรม การบริการ และการบํารุงรักษาเครื่อง การรับประกัน เปนตน
รายละเอียดกลุมผลิตภัณฑและบริการ ปรากฎดังนี้
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
1.1 วาลวระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) ใชสําหรับติดตั้งในระบบปองกันอัคคีภัย เปนวาลวที่ไดรับการรับรอง
ใหใชสําหรับระบบปองกันอัคคีภัยโดยไดรับการรับรองมาตรฐานจาก UL/FM มีคุณสมบัติสามารถทนแรงดันขณะใช
งาน (working pressure) ไดไมนอยกวา 175 psi (pound per square inch หรือปอนดตอตารางนิ้ว) ประกอบดวย
วาลวประเภทตางๆ ตัวอยางเชน
วาลวประตูนา้ํ (OS&Y Gate Valve)

วาลวกันกลับ (Check

บอลวาลว (Ball Valve)

วาลวปกผีเสื้อ (Butterfly Valve)

โกลบวาลว (Globe Valve)

1.1.1) ขอ ต อ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสํ าหรับ เชื่อ มตอ ท อในระบบดั บ เพลิ ง โดยใชแทนการเชื่อ มท อ
แบบเดิมๆ ที่ตองใชเครื่องเชื่อมไฟฟาและลวดเชื่อมในการเชื่อมตอทอเขาดวยกัน Grooved Coupling บางรุนยัง
สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของทอและอาคาร และยังเชื่อมตอทอไดเร็วกวาการเชื่อม
ทอแบบเดิมๆ ถึง10 เทา
Coupling
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1.1.2) ระบบหัวกระจายน้ํ าดับ เพลิง (Sprinkler) ใชในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อปองกันทรัพยสิน และชีวิตอัน
อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย มีคุณสมบัติดับเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยไมตองมีคนควบคุม สามารถควบคุมเพลิงไหมที่
เกิดขึ้นไดทันทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทําใหเพลิงไหมหยุดการขยายตัวลุกลาม มีควันไฟนอยลง และเกิดใน
พื้นที่จํากัด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะทําใหคนในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการอพยพหนีไฟ

1.1.3) ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณภายใน


ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เปนตูสงน้ําดับเพลิง มีลักษณะ
เป นตู สี แดง ด านหน าเป นกระจก ที่ สามารถเป ด หรือทุ บให แตก เพื่ อนํ า
อุปกรณชวยเหลือออกมาไดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



วาลวที่ใชสําหรับสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Valve) เปนวาลวจายน้ําออก
จากระบบทอดับเพลิงสูภายนอก



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

สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบมวน
(Fire Hose Reel)

ใชสําหรับดับเชื้อเพลิงประเภทที่เปนสารประกอบของธาตุคารบอน เชน ไม กระดาษ ผา ขยะ เปนตน มี
คุณ สมบัติดับเพลิง โดยอาศัยมานของความเย็นเขาไปดึงเอาความรอนออกจากวัสดุเชื้อเพลิง จนกระทั่งถึง
จุดที่ไมสามารถติดไฟได
ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคา “Spark” (สปารค) สําหรับผลิตภัณฑชุดสายฉีดน้ําดับเพลิง


หัวรับน้ําดับเพลิง (Fire Department Connection) เปนอุปกรณรับน้ําจากภายนอก
อาคาร หรือรถดับเพลิง เพื่อจายเขาไป ในระบบดับเพลิงภายในอาคาร



ถังดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เปนเครื่องดับเพลิงใชติดตั้งไวภายในอาคารหรือนอก
อาคาร ควบคูกับระบบดับเพลิงอื่นๆ มีคุณสมบัติ ใชดับเพลิงเบื้องตนในขณะเพลิงเริ่ม ลุกไหม
แบงเปนประเภทหลักๆ ได 6 แบบ (ตามประเภทของสารที่บรรจุในเครื่องดับเพลิง) ประกอบดวย
(1) ผงเคมีแหง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง ประกอบดวยผงเคมีหลาย
ชนิ ด ซึ่ งถู ก อั ด ด วยแรงดั น เขา ไป สามารถดั บ เพลิ งประเภท A B C หรือ อาจดั บ เพลิ ง
ประเภท D ได ห ากบรรจุ ผ งเคมี พิ เศษ ราคาถู ก หาซื้อ งาย ใช สํ าหรับ พื้ น ที่ ทั่ ว ไป เช น
สํานักงาน บานพักอาศัย
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(2) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) บรรจุในถังสีแดง ปลายสายฉีดมีลักษณะเปนกรวย กาซที่ฉีด
ออกมาเปนไอเย็นจัด คลายน้ําแข็งแหง ลดความรอนของไฟได ไมทิ้งคราบสกปรก สามารถ
ดั บ เพลิ งประเภท B C เหมาะสํ า หรั บ การใช งานในห อ งเครื่ อ งจั ก ร สายการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมตางๆ หองเครื่องไฟฟา เปนตน
(3) น้ํ า (Water) บรรจุ ในถั ง แสตนเลส สามารถดั บ เพลิ ง ประเภท A เหมาะสํ า หรับ การ
ดับเพลิงกลางแจงที่ไมมีสื่อ นําไฟฟา
(4) โฟม (Foam) บรรจุในถังสแตนเลส เมื่อฉีดออกมาจะเปนฟองโฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงที่ลุก
ไหม จึงสามารถดับเพลิงไดประเภท A B ได แตไมสามารถนําไปดับเพลิงประเภท C ได
เพราะเปนสื่อนําไฟฟา เหมาะสําหรับดับเพลิง ในภาคอุตสาหกรรม หรือดับเชื้อเพลิง
ประเภททินเนอร และสารระเหยติดไฟ
(5) เคมีเปยก สําหรับหองครัว (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุในถังแสตนเลส สามารถดับเพลิง
ประเภท K เหมาะกับใช ในหองครัว เนื่องจากสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันทอดได
(6) ฮาโลตรอน (Halotron-1) บรรจุในถังสีแดง หรือ สีเขียว ภายในบรรจุสารสะอาด หรือฮาโลต
รอนวัน เมื่ อฉีดแลวจะระเหยไปเอง ไมทิ้งคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท A B C
เหมาะสํ าหรั บ การใช งานในห อ งคอมพิ ว เตอร คลี น รู ม ห อ งไฟฟ า ห อ งเก็ บ อุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ บริษทั เปนเจาของ ตราสินคาถังดับเพลิง “Guardian” (การเดียน) สําหรับผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิง
1.1.4) สวิตชแจงสัญญาณ (Switch)


อุปกรณ ตรวจจั บการไหลในเส นท อ (Flow Switch) เป นอุ ปกรณ ที่ อยู ในระบบ
ดับเพลิงแบบทอเปยก ทําหนาที่สงสัญญาณมายังแผงควบคุมระบบสัญญาณ
แจงเหตุเพลิงไหม ในกรณีที่อุปกรณตรวจพบวามีการไหลในเสนทออันเกิดจากหัว
กระจายน้ําดับเพลิงทํางาน หรือมีการใชสายฉีดน้ําดับเพลิง



สวิตซตรวจจับความดัน (Pressure Switch) ใชตรวจจับความดันในระบบทอน้ํา
ดับเพลิง ในกรณีทคี่ วามดันเปลี่ยนแปลง เพื่อสงสัญญาณแจงไปที่หองควบคุม



ระฆังน้ํา (Alarm Gong) ใชสําหรับแจงเตือนภัยดวยเสียงเมื่อเกิดเพลิงไหม มี
คุณ สมบัติสงเสีย งเตือ นภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม โดยใชก ารไหลของน้ําเปนตัว
ขับเคลื่อนกลไก

1.1.5) ปมสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) ใชสูบน้ําเพื่อดับเพลิง
1.2 งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
บริษัทฯ มีบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire
Protection System) ระบบป ม ดั บ เพลิ ง ระบบท อ น้ํ า ดั บ เพลิ ง ระบบดั บ เพลิ ง อั ต โนมั ติ ด ว ยก า ซ (FM200,NOVEC 1230,CO2,Inert Gas) และระบบสัญ ญาณแจงเหตุเพลิงไหม Fire Alarm System) สําหรับงาน
โครงการ ทั้งในอาคารและโรงงานตางๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมปโตรเคมีและโรงไฟฟา ที่มีแนวโนมความตองการ
ติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ตองมีการปรับปรุง ใหมี
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ระบบปองกันอัคคีภัยที่ไดมาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชีย่ วชาญติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนํา
สินคาที่จําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และ
การทดสอบหลังติดตั้งระบบแลว รวมถึงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซึ่งในการติดตั้งระบบดับเพลิง จะมี
การใชวาลวและอุปกรณระดับเพลิง (สินคาตามขอ 1) รวมกับอุปกรณที่เกี่ยวของในระบบดับเพลิงตางๆ โดย
รายละเอียดงานโครงการในระบบดับเพลิง ปรากฎดังนี้
1.2.1) ระบบโฟมดับเพลิง เปนระบบที่มีการผสมระหวางน้ําและน้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate) เพื่อดับเพลิง
โดยใชหลักการสรางฟองโฟม หรือสรางผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพื่อกั้นออกซิเจนจากเชื้อเพลิง โดยระบบ
โฟมดับเพลิงมีอุปกรณสําคัญ ไดแก


ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบถุง (Bladder Tank) ใชบรรจุโฟมดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันได



น้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate)
a) Aqueous Film Forming Foam น้ํายาโฟมที่ใชสําหรับดับไฟ ที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทไฮโดรคารบอน
(Hydrocarbon) เชน น้ํามันดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล เปนตน ซึ่งไมเหมาะกับการดับไฟที่เกิดจาก
เชื้อเพลิงประเภท Polar Solvent (เปนเชื้อเพลิงซึ่งรวมตัวกับน้ําได เชน ทินเนอร แอลกอฮอล
b) Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam น้ํ า ยาโฟมที่ ใ ช สํ า หรั บ ดั บ ไฟที่ เกิ ด จากเชื้ อ เพลิ ง
ประเภทไฮโดรคารบอน และ Polar Solvent



อุปกรณผสมโฟมกับน้ํา และ อุปกรณฉีดโฟม

อุปกรณผสมโฟมกับน้ํา
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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1.2.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดว ยกาซระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซ เปนระบบดับเพลิงที่สารดับเพลิง ไมนําไฟฟา
ไมทิ้งสงตกคางและไมทําความเสียหายตออุปกรณตางๆ หลังจากการฉีดสารเพื่อดับเพลิง เหมาะสําหรับดับเพลิง
เชื้อเพลิงประเภท Class A,B,C โดยเฉพาะหองไฟฟา/อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก


ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
- ชนิดกาซคารบอนไดออกไซด (CO 2 )

- ชนิด Inert gas เชน กาซไนโตรเจน (N 2 ), กาซอารกอน (Ar), กาซ
Inergen (N 2 +Ar+CO 2 ), กาซ Argonite (N 2 +Ar)



ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200



ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230

1.2.3) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm System) เปนระบบแจงเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม เพื่อการ
อพยพและเพื่อดําเนินการดับไฟ ชวยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
อุปกรณหลักในระบบประกอบดวย ตูควบคุม (Control Panel),อุปกรณตรวจจับ (Detectors), สัญญาณแจงเหตุ
ดวยเสียงหรือแสง, อุปกรณแจงเหตุดวยมือ (Manual switch)

1.2.4) ระบบกล อ งตรวจจั บ ควั น ไฟและเปลวไฟ (Video Fire Detection System - VFDS) เป น อุ ป กรณ ต รวจจั บ
(Detectors) ประเภทหนึ่ง ซึ่งใชหลักการวิเคราะหจากภาพ วามีเหตุเกิดควันไฟหรือเปลวไฟในบริเวณที่มีการ
ตรวจจับหรือไม โดยอุปกรณนี้จะตอเขากับ ตูควบคุมของอาคาร หากมีเหตุเกิดควันไฟหรือเปลวไฟ อุปกรณจะสง
สัญญานไปที่ตูควบคุม เพื่อสงสัญญานแจงเหตุ
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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อุปกรณหลักในระบบประกอบดวย กลอง (Camera), VFDS Sever, อุปกรณสงสัญญาน Alarm box, จอ Monitor

ทั้งนี้ ในการดําเนินงานโครงการตางๆ บริษัทฯ อาจทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพื่อปกปองความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบงาน โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแตละงานเปนคราวๆ ไป เชน การทําประกัน
ความเสี ยหายของสิ นค า/ทรั พย สิ นของผู ว าจ างในกรณี การติ ดตั้ งระบบดั บเพลิ งในพื้ นที่ ที่ มี การใช งาน อาทิ
คลังสินคาที่มีสินคาเก็บอยู เปนตน รวมถึงบริษัทฯ ไดเพิ่มการคุมครองถึงความบาดเจ็บทางรางกายตอลูกจางหรือ
ตัวแทนของผูวาจาง บริษัทฯ ใหบริการตามระยะเวลาที่กําหนด (Regular Service) โดยการเขาตรวจเช็คอุปกรณที่
จําหนายเมื่อครบตามกําหนด กรณีที่สินคาหรืออุปกรณนั้นยังอยูในระยะประกัน หรืออยูในสัญญาบริการ ทั้งนี้ ใน
กรณีสินคาที่จําหนายใหลูกคามีปญหา บริษัทฯ จะติดตอประสานงานกับผูจําหนายสินคาในตางประเทศ พิจารณา
สาเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมกัน เพื่อเจรจาเคลมประกันสินคาตามขอตกลงการรับประกันสินคา กลาวคือ มี
ระยะเวลาประกันสินคาประมาณ 1-2 ป นับแตวันที่สินคาออกจากทาเรือของประเทศผูจําหนายสินคานั้นๆ
2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
2.1 คอมเพรสเซอร (Compressor) ใชสําหรับอัดสารทําความเย็น (น้ํายาทําความเย็น) ในสถานะที่เปนไอ โดย
สร า งแรงดั น ส ง ไปตามท อ น้ํ า ยาที่ เป น ท อ ทองแดง ไปยั ง คอยล เย็ น คอยล ร อ น เอ็ ก แปนชั่ น วาล ว โดยมี
คอมเพรสเซอรเปนสวนประกอบหนึ่งในชุดคอนเด็นซิ่งยูนิต (Condensing Unit)

2.2 คอยลรอน (Condenser) เปนอุปกรณควบแนนสารทําความเย็นที่มีความดันสูง และเปลี่ยนสถานะน้ํายาจากไอ
ใหกลายเปนของเหลว โดยการระบายความรอนออกจากน้ํายาดวยพัดลมระบายอากาศ ที่เรามองเห็นจาก
ภายนอกตัวคอยลรอน

2.3 คอยล เย็ น (Evaporator) เปน อุป กรณ ระเหยสารทําความเย็นที่ ความดั นต่ํ า และเปลี่ยนสถานะน้ํายา จาก
ของเหลวกลายเปนไอ โดยการพาความเย็นในตัวคอยลเย็นออกสูหองเพื่อทําใหอุณหภูมิในหองเย็นลงดวยพัดลม
ที่เรามองเห็นติดตั้งแขวนอยูบนเพดานในหอง
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2.4 วาลวควบคุมระบบทําความเย็น ไดแก


วาลวลดความดัน (Expansion Valve) ใชสําหรับลดความดันของสาร
ทําความเย็นในคอยลเย็น ซึ่งเปนการควบคุมอุณหภูมิระเหย ในคอยล
เย็ น วาล ว ได รั บ การออกแบบสํ า หรั บ การใช ง านที่ เฉพาะเจาะจง
สําหรับงานอุณหภูมิระบบปรับอากาศ (Air Condition) งานหองเย็น
(Cold Room) และงานหองเย็นจัด (Freezer Room)



วาล วเป ด -ป ดไฟฟ า(Solenoid Valve) ถู ก ออกแบบมาหลากหลาย
สําหรับการใชงานเฉพาะในโรงงานทําความเย็นที่ มีทุกแรงดันไฟฟาและ
ทุกชวงความถี่ นอกจากนี้วาลวยังสามารถออกแบบตามความตองการ
ของลูกคาไดดวย



วาลวปด (Shut-off Valve) เปนวาลวแบบใชมื อ เปด-ป ด ออกแบบมา
สําหรับติดตั้งในท อสารทําความเย็นดานของเหลว ด านดูด และดาน
กาซรอนของระบบทําความเย็น วาลวสามารถเชื่อมตอกับทอทองแดง
ดวยการเชื่อมหรือขันเกลียว



บอลวาลว (Ball Valve) เปนวาลวแบบใชมือ เปด-ปด ในการใชงานสาร
ทํ าความเย็ นสามารถไหลได ทั้ งสองทิ ศทางตามความต องการ Ball
Valve ไดรับการออกแบบมาสําหรับติดตั้งในทอที่มีความหนาแนนของ
ประเก็นสูง และยังทําใหแรงดันที่สูญเสียนอยลง มีการไหลของสารทํา
ความเย็นสูงสุดเมื่อเปดอยางเต็มที่ Ball Valve ไดรับการออกแบบ
สําหรับการดําเนินงานในชวงอุณหภูมิที่กวางและไดรับการรับรองให
ใชกับสารทําความเย็น fluorinated ใดๆ ก็ได Ball Valve มาตรฐาน
อาจถูกนํามาใชในการใชงานโดยใชสารทําความเย็นแรงดันสูงรวมทั้ง
R410A สําหรับการใชงาน CO2 สามารถใชไดกับความดันสูงสุดถึง
90 บาร (1300 psig)

ทั้งนี้ บริษัทเปนเจาของ ตราสินคา “Blue Ice” (บลูไอซ) สําหรับผลิตภัณฑอุปกรณทําความเย็น ไดแก วาลว
ระบบทําความเย็น อุปกรณระบายความรอน อุปกรณดูดความชื้น และมาตรวัดความดัน เปนตน
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2.5 ชุดคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing units) บริษัทฯ ไดออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Units)
ตามมาตรฐานยุโรปเพื่อการใชงานที่ทนทานยาวนาน เพื่อความสะดวกในการบริการและติดตั้งงาย สามารถ
เลื อ กได ห ลากหลายอุ ณ หภู มิ เหมาะอย า งยิ่ ง สํ า หรั บ ห อ งแช แ ข็ ง ห อ งเก็ บ ความเย็ น ไฮเปอร ม าร เก็ ต
ซูเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ อุตสาหกรรมทําความเย็น ระบบปรับอากาศ หรือที่ตองการความประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ อุณหภูมิหองมีใหเลือกตั้งแต -30°C ถึง +25°C ความสามารถในการทําความเย็นตั้งแต 4 ถึง 112
กิโลวัตต หรือ 2 ถึง 50 hp โดยมุงสูระบบขอมูลดวย Industrial Internet of Thing (IIOT) ดังนี้


ชุ ด Multi Compressor Rack (Screw and Piston Compressor) ช วยลดค า ใช จ ายด า นพลั งงาน, ประหยั ด
คาใชจายและเวลาในการติดตั้ง, คาบํารุงรักษาต่ํา อายุการใชงานยาวนาน และมีชวงการทําความเย็นไดกวาง
เหมาะสําหรับในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย



ชุดอุปกรณ ควบคุม ป องกันและประหยัดพลังงาน ชวยลดคาการใชจายด านพลังงานไฟฟา, ชวยเตือนและ
ปองกันปญหาในระบบทําความเย็น, ลดตนทุนการบํารุงรักษา และสรางมูลคาเพิ่ม



ชุดอุปกรณเชื่อมตอระบบสื่อสาร IOT เชื่อมตอสื่อสารทั้งระบบเขาดวยกันเพื่อทราบสถานะการทํางานเตือนและ
แสดงสถานะของระบบฝายทาง smart phone และควบคุมได, ลดคาใชจายดานพลังงาน และสรางมูลคาเพิ่ม
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2.6 อุปกรณควบคุมการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ (DOD) เหมาะสําหรับการใชงานในหองเย็นทุกชนิดเพื่อเก็บ
รักษาสินคา ไมโครโพรเซสเซอรใน DOD จะชวยในการควบคุมอุณหภูมิ การจัดการพลังงาน และระดับความชืน้ ใน
อากาศ รวมถึงความถี่ในการละลายน้ําแข็ง ใหเปนไปตามสภาวะการทํางานที่แทจริง โดยไมตองปรับแตงคาใดๆ
ใหยุงยากเหมือนอุปกรณควบคุมยี่หออื่นๆ ทําใหงายตอการนําไปใชงาน ดวยระบบควบคุมการละลายน้ําแข็ง
อัจฉริยะที่แมนยํา รวมถึงการนําพลังงานที่เหลือในการละลายน้ําแข็ง (Latent Energy) มาใชใหเกิดประโยชน
สงผลใหประหยัดคาใชจายดานพลังงานไดถึง 15 - 25%

2.7 อุ ป กรณ ป ระหยั ด พลั ง งาน ( INVERTER ) ช ว ยควบคุ ม ความเร็ ว รอบของเครื่ อ ง
คอมเพรสเซอรใหทํางานอยางตอเนื่อง ตามสภาวะโหลดการทําความเย็นที่เปนจริง ดวย
การควบคุมการทํางานอยางตอเนื่อง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทําความเย็น และชวย
ลดการเปลี่ยนแปลงอุณ หภูมิในพื้น ที่ทําความเย็น ทําใหอุณ หภูมิ ณ จุดทําความเย็น มี
ความแม น ยํ า ส งผลให ระดั บ อุ ณ หภู มิ ที่ ตั้ งไว มี ค วามสม่ํ าเสมอ ทํ า ให สิน ค า ที่ จัด เก็ บ มี
คุณภาพดี และคงความสดไดยาวนาน สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดมากสูงสุดถึง
40% รวมทั้งยังชวยยืดอายุการใชงานของคอมเพรสเซอรใหนานขึ้น เพราะในขณะที่เริ่ม
ทํางาน คอมเพรสเซอรจะไมเกิดอาการฉุดกระชากแตอยางใด
3. ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล
3.1 วาลวเปดปดน้ํา ใชควบคุมการไหลของน้ําไมวาจะเปนการปด-เปด หรือปรับอัตราการไหลของน้ํา แบงเปน
ประเภทหลักๆ คือ


วาลวประตูน้ํา (Gate Valve) ใชสําหรับปด-เปดน้ํา มีน้ําหนักมาก และตองใชเนื้อ
ที่ ใ นการติ ด ตั้ ง เหมาะสํ า หรั บ ใช ในห อ งเครื่ อ งสู บ น้ํ า ห อ งป ม น้ํ า ดั บ เพลิ ง ใช
ภายนอกอาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุมอัตราการไหลของน้ํา



วาลวปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ใชสําหรับปด-เปดน้ํา มีน้ําหนักเบา ใชพื้นที่นอย
ในการติดตั้ง ใชติดตั้งในอาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุมอัตรา
การไหลของน้ํา



บอลวาล ว (Ball Valve) ใช สํ า หรับ ป ด -เป ด น้ํ า เหมาะกั บ การใช กั บ ท อ ขนาดเล็ ก
สามารถป ด -เป ดน้ํ าได ทั น ที การรั่วซึม มี น อยกวาการใช วาลวประตู น้ํ า เนื่ องจาก
หนาสัมผัสของวาลวปดสนิทกวา
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โกล บ วาล ว (Globe Valve) ใช สํ าหรับ ควบคุ ม อั ต ราการไหลของน้ํ า เป น วาล วที่ ทํ าให
แรงดันของน้ําลดลงระหวางสวนหนาวาลวและสวนหลังวาลว



วาลวปรับปริมาณน้ํา (Balancing Valve) ใชสําหรับปรับสมดุลของน้ําในระบบ
ปรับ อากาศ เพื่ อปรับ อัต ราการไหลให ได คาตามที่ต องการ มี คุ ณ สมบั ติป รับ
ปริมาณน้ําใหไหลเขาเครื่องสงลมเย็นในระบบปรับอากาศใหตรงตามสถานะที่
ออกแบบ



วาล วควบคุม อุณ หภู มิและปรับ อัตราการไหลแรงน้ํ าอัตโนมั ติ (PICV) ใช
สําหรับควบคุมการเปดปดน้ําเย็น และปริมาณอัตราการไหลของน้ําที่สงเขา
เครื่องลมเย็นในระบบปรับอากาศ เพื่อใหเครื่องปรับอากาศ สงความเย็นได
ตามที่ไดกําหนดไว

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการนําเขาและจัดจําหนายตราสินคาจากตางประเทศที่มีชื่อเสียง บริษัทฯ ยังเปนเจาของ ตรา
สินคา “Valtec” (วาลวเทค) สําหรับผลิตภัณฑวาลวและผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
3.2 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอรโมมิเตอร (Thermometer)
3.2.1) เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ใชสําหรับแสดงคาแรงดัน มีหนวยเปนแรงปอนดตอตารางนิ้ว (PSI) และ

กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (kg/cm2) แบงเปนประเภทหลักๆ คือ

เกจวัดความดันแบบมีน้ํามัน (Liquid Filled Gauge) เหมาะสําหรับติดตั้งในที่ที่มี
การสั่นสะเทือน ชวยลดแรงกระแทกของแรงดัน ทําใหยืดอายุการใชงานใหนานขึ้น
 เกจวัดความดันแบบไมมีน้ํามัน (Non-Filled Gauge) เหมาะสําหรับติดตั้งทั่วไป



3.2.2) เทอรโมมิเตอร (Thermometer) ใชสําหรับวัดระดับอุณหภูมิหรือความรอน แบงเปนประเภทหลักๆ คือ


เทอร โ มมิ เ ตอร แ บบแท ง แก ว (Liquid-in-Glass Thermometer) ใช สํ า หรั บ วั ด
อุณหภูมิทั่วไป มีคุณสมบัติขยายตัวของของเหลวเมื่อไดรับความรอน และหดตัวเมื่อ
คลายความรอนจะมีหนวยเปนองศาฟาเรนไฮต (F) และองศาเซลเซียส (C)



เทอรโมมิ เตอรแ บบไบเมทั ล (BiMetal Thermometer) มี คุ ณ สมบั ติ ข ยายตั ว ของ
โลหะ 2 ชนิ ด เมื่ อ ได รั บ ความร อ นโลหะทั้ ง 2 ชนิ ด เกิ ด การขยายตั ว ไม เท า กั น
โดยทั่วไป วัดอุณหภูมิอยูในชวง -75 C ถึง 550 C
(1) Flow Switch ใชสําหรับตรวจจับการไหลของน้ํา มีคุณสมบัติปองกัน ความ
เสียหายของปมน้ํา เนื่องจากน้ําไมไหล โดยติดตั้งอยูในทิศทางเดียวกับการ
ไหลของน้ําในทอ
(2) แผนกรองอากาศ (Aluminum Filter) แบบลางน้ําได สามารถกรองฝุน สิ่ง
สกปรกในอากาศ ช ว ยให ก ารระบายอากาศมี ค วามสะอาดมากยิ่ ง ขึ้ น ใช
สําหรับปองกันฝุนและสิ่งสกปรกเขาไปอุดตันในเครื่องปรับอากาศ มีคุณสมบัติ
ลางน้ําได สามารถกรองฝุน สิ่งสกปรกในอากาศ ชวยใหการระบายอากาศมี
ความสะอาดมากยิ่งขึ้น

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 19

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

(3) ข อต อ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสํ าหรับเชื่ อมต อท อในระบบปรับ
อากาศดวยน้ํา โดยใชแทนการเชื่อมทอแบบเดิมๆ ที่ตองใชเครื่องเชื่อมไฟฟาและ
ลวดเชื่อมในการเชื่อมตอทอเขาดวยกัน Grooved Coupling บางรุนยัง
สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของทอและอาคาร
และยังเชื่อมตอทอไดเร็วกวาการเชื่อมทอแบบเดิมๆ ถึง10เทา
(4) ทอทองแดงและขอตอทองแดง เหมาะสําหรับใชในงานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ ทุก
ชนิด ทั้งนี้ทอทองแดงที่บริษัทฯ จัดจําหนายมีหลายประเภทและขนาด โดยมีทั้งทอตรง (ขนาด K,
L ,M) ทอมวน (Pancake coil) รวมถึงขอตอ ทองแดงชนิดตางๆ บริษัทเปน เจาของ ตราสินคา
“Koppar” (คอปปา) สําหรับผลิตภัณฑทอทองแดง

COPPER TUBE and PANCAKE

COPPER FITTING

BRAZING ROD

(5) น้ํายาสารทําความเย็น ทําหนาที่เปนสารตัวกลางสําหรับถายเทความรอนออกจากหองโดยสาร โดย
ดูดซึมความรอนเขาสูตัวเองในขณะที่ อุณ หภูมิ และ ความดันต่ํา และ ถายเทความรอนออกจาก
ตัวเองในขณะที่ อุณหภูมิและ ความดันสูง
ทั้งนี้บริษัทเปนเจาของ ตราสินคา “Yuki” (ยูกิ) ซึ่งเปนตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑน้ํายาทําความเย็น คือ

4. ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจทิ ัล
4.1 เครื่ อ งพิ ม พ ร ะบบ Ink Jet (CIJ – Continuous InkJet) ใช สํ า หรับ พิ ม พ วั น ที่ ผ ลิ ต
วันที่หมดอายุ และล็อตนัมเบอร ลงบนสินคาไดเกือบทุกประเภทพื้นผิว เชน พลาสติก
โลหะ แกว กระจก อลูมิเนียม ฟลม กระดาษ ไม และไมสังเคราะห รวมถึงพื้นผิวตางๆ
เชน พื้นผิวเรียบ ขรุขระ หรือ โคงเวา ทําใหเปนเทคโนโลยีการพิมพที่ปรับใช
งานไดหลากหลายและไดรับความนิยมสูง เหมาะสําหรับใชงานกับสายพาน
การผลิ ต อั ต โนมั ติ กึ่ ง อั ต โนมั ติ หรื อ ติ ด ตั้ ง ใช ง านร ว มกั บ เครื่ อ งจั ก รอื่ น
นอกจากนี้ยังมีขอเดนคือ มีระบบปองกันหัวฉีดอุดตัน ปรับใชงานไดทุกรูปแบบ มีหมึกใหเลือกหลายสี หลาก
คุณสมบัติ คาใชจายในการพิมพต่ํา ประหยัดพลังงาน และมีหมึกชนิดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหเลือกใช
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4.2 เครื่ อ งพิ ม พ แ บบเลเซอร (laser printer) ใช สํ า หรั บ พิ ม พ วั น ที่ ผ ลิ ต วั น ที่ ห มดอายุ
และล็อตนัมเบอร ฯลฯ ลงบนสินคาประเภทพลาสติก แกว กระดาษ และสติคเกอร เปน
ระบบแสงเลเซอรที่ใชพลังงานความรอนทําปฏิกิริยากับพื้นผิวพิมพเปนตัวเลข/ตัวอักษร
โดยไมตองใชหมึก ทํางานอัตโนมัติบนสายพานการผลิต โดยปอนตัวเลขหรือตัวอักษรที่
ตองการพิมพที่หนาจอคอนโทรล และอัพเดทตามวัน เวลาจริง มีขอเดนคือประหยัด
ค าใช จ าย ความเร็ วสู ง ช วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และลดภาระการดู แล/
บํารุงรักษาระหวางใชงาน
4.3 เครื่องพิมพระบบ Thermal Transfer ใชสําหรับพิมพวันที่ผลิต วันที่หมดอายุ และล็อตนัมเบอร โลโก บารโคด
2D Datamatrix และ QR Code ฯลฯ ลงบนฟลม พลาสติก กระดาษ ที่ซึ่งผิว
เรียบ เครื่องพิมพระบบ Thermal Transfer ใชความรอนของหัวพิมพละลาย
หมึ ก เพื่ อ พิ ม พ ตั ว เลข ตั วอั ก ษร ขนาดพื้ น ที่ พิ ม พ ใหญ สุ ด 128 มม. พิ ม พ
ขอความรายละเอียดไดอยางถูกตอง และคมชัด สามารถระบุขอความที่
ตองการพิมพที่หนาจอคอนโทรล และอัพเดทตามวัน เวลาจริง ติดตั้งใชงาน
กับเครื่องบรรจุสินคาชนิดซองไดทุกประเภท มีขอเดนคือ เปนเทคโนโลยี
สะอาด ไมกอใหเกิดสารระเหย คุณภาพสูง คมชัดอานงาย สวยงาม พิมพ
ขอมูลปริมาณมาก ๆ ไดเหมาะสม ประหยัดคาใชจาย ความเร็วสูง
4.4 เครื่ อ งพิ ม พ ล าเบลสติ ค เกอร Digital UV Inkjet สามารถพิ ม พ ล าเบลสติ ค เกอร ด ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
คุณภาพสูง คมชัดสวยงาม สีสันสดใส ที่ความเร็วสูง ลงบนวัสดุตาง ๆ เชนกระดาษ พลาสติค ฟอยล ลามิเนตลง
บนวัสดุมาตรฐานจากโรงงาน ประสิทธิภาพการยึดเกาะดี สีมีความคงทนไมซีดจางงาย และชวยลดตนทุนใหกับ
โรงงานผูผลิตลาเบลสติคเกอร และยังสามารถเพิ่มรูปแบบพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจใหกับผลิตภัณฑไดเชนการ
พิมพลายนูนบนพื้นผิว การพิมพ Variable Information แบบตัวเลข ตัวอักษร กราฟค Barcode, QR Code, 2D
Datamatrix เปนตน
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4.5 เครื่องพิมพแบบ 3 มิติ (3D Printer) เปนเครื่องพิมพในการสรางโมเดลหรือการขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบเฉพาะ
ของลูกคา โดยพิมพชิ้นงานดวยน้ํายาเรซิ่นที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง ในการสรางโมเดล มีพื้นผิวชิ้นงานที่
เนียนเรียบและคมชัดทุกจุด เหมาะกับงานพิมพเชน การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ ทันตกรรม อุปกรณชวย
ฟง จิวเวลลี่ และยานยนต เปนตน ปจจุบันบริษัทฯ จําหนายและใหบริการงานพิมพแบบ 3 มิติ สําหรับลูกคา
อุตสาหกรรมและทั่วไปที่ตองการสรางชิ้นงานตนแบบที่ตองการ และยังไดเพิ่มบริการใหมสําหรับอุตสาหกรรม
การแพทยในยุค 4.0 คือ การใหบริการปรับเปลี่ยนไฟลจากเครื่องสแกนชนิด MRI/CT Scan เปนไฟล 3D PDF
วัตถุประสงคเพื่อแสดงเปนภาพคุณภาพสูง บงชี้บริเวณที่ปกติ หรือผิดปกติไดชัดเจน และยังรวมถึงการพิมพ
โมเดลอวัย วะจากไฟล MRI/CT Scan ซึ่ งจะสนั บ สนุ น การวิ เคราะห การวิ จัย และพั ฒ นาทางการแพทย ด ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล

4.6 เครื่องพิมพบรรจุภัณฑและอุปกรณบรรจุภัณฑอื่นๆ ไดแก เครื่องฉลุอักษรสําหรับงานพิมพขางบรรจุภัณฑ
ชิ้นใหญที่ไมเหมาะกับการลําเลียงบนสายพานการผลิต เครื่องพิมพแบบฟอยลรอน (Hot Foil Printer) เครื่องพิมพ
ชนิดลูกกลิ้ง เครื่องติดฉลากความเร็วสูง เครื่องพิมพพรอมติดฉลาก (Print & Apply Labeler) และชุดแสตมป
วันที่ เปนตน
4.7 อุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ ไดแก น้ําหมึกพิมพ น้ํายาผสมหมึก น้ํายาลางหมึก ริบ
บอนหมึก น้ํายาเรซิ่น ชุดกรอง และอะไหลเครื่องอุปกรณ เครื่องพิมพแบบ Manual ชุดลูกกลิ้งและฟอยลพิมพ
วันที่ผลิต เปนตน
การรับประกันสินคา
บริษัทฯ รับประกันความเสียหายหรือชํารุดของสินคา ตามเงื่อนไขการรับประกันสินคาที่บริษัทฯ จําหนายหรือ
ติดตั้งใหแกลูกคาเปนระยะเวลา 1 ป หรือ 6 เดือน สําหรับสินคาประเภทเครื่อง และอะไหลตามลําดับ ซึ่งสินคาของบริษัทฯ
ไดรับการรับประกันมาจากผูผลิตสินคาอีกทอดหนึ่งเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป และ 6 เดือนเชนกัน
สําหรับงานโครงการ ภายหลังติดตั้งงานแลวเสร็จ บริษัทฯ มีการรับประกันผลงานหลังติดตั้ง โดยรับประกัน
สินคาที่จําหนายตามเงื่อนไขการรับประกันเปนเวลา 1 ป ซึ่งผูผลิตสินคามีการรับประกันสินคาที่จําหนายใหแกบริษัทฯ
อยางนอย 1 ป เชนเดียวกัน
คลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา
บริษัทฯ มีคลังสินคารวม 3 แหง โดย
คลังสินคาหลัก ตั้งอยูเลขที่ 503/1 และ 509 ถนนพระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
พื้นที่เชารวม 2,482 ตารางเมตร ซึ่งเชาจากบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดพิจารณาสวนที่ 2 (12) รายการ
ระหวางกัน) เพื่อใชเปนพื้นที่เก็บผลิตภัณฑวาลว และผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและ
ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทลั รวมทั้งใชเปนพื้นที่การประกอบชิ้นสวนอุปกรณตางๆ ตามคําสั่งซื้อ
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คลังสินคาแหงที่ 2 ตั้งอยูที่ 38/43 หมู 4 ถนนลําลูกกา ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พื้นที่
รวม 105 ตารางเมตร ซึ่งเชากับบุคคลภายนอกที่ใหบริการคลังสินคาและไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ เพื่อใชเปนพื้นที่
เก็บสารเคมีอันตรายที่สั่งซือ้ จากผูผลิต และรอการจัดสงใหแกลูกคา หรือนําไปใชในงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงใหแก
ลูกคา


คลั ง สิ น ค า แห ง ที่ 3 ตั้ ง อยู ที่ 6,8 หมู ที่ 15 ถนนคู ข นานมอเตอร เ วย แขวงสะพานสู ง เขตสะพานสู ง
กรุงเทพมหานคร 10240 พื้นที่รวม 1,575 ตารางเมตร ซึ่งเชา กับ บุคคลภายนอกที่ใหบ ริการคลังสิน คาและไมมีค วาม
เกี่ยวของกับบริษัทฯ เพื่อใชเปนพื้นที่เก็บผลิตภัณฑวาลว และผลิตภัณฑระบบทําความเย็น (รายละเอียดสรุปสัญญาเชา
คลังสินคา พิจารณาในสวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ หัวขอ 4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ขอยอย 4.3.2 สัญญาเชา
และใหเชาอาคารคลังสินคา)


บริษัทฯ จัดสงสินคาจากคลังสินคาใหแกลูกคา (คาจัดสงรวมอยูในราคาสินคาแลว) โดยใชรถบรรทุกขนสงของ
บริษัทฯ และรถบรรทุกขนาดตางๆ ที่บริษัทฯ ไดวาจางผูประกอบการขนสงจากภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับ
บริษัทฯ ซึ่งผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผูขาย (Approved Vendor List ,AVL) กับบริษัทฯ จํานวน 12 ราย นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดทําประกันภัยสินคาที่เก็บในคลังสินคาเพื่อคุมครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการเก็บสินคาหรือการ
ปฏิบัติงานโดยคุมครองภัยตางๆ เชน ไฟไหม ฟาผา แผนดินไหว ลมพายุ น้ําทวม รวมถึงอุบัติเหตุตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
คลังสินคาที่สงผลใหทรัพยสินเสียหาย ซึ่งปจจุบัน การประกันภัยครอบคลุมมูลคาทรัพยสินในสํานักงานใหญและสินคาใน
คลังสินคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1 รวมทั้งบริษัทฯ มีการทําประกันภัยสินคาที่ขนสงในประเทศสําหรับคําสั่งซื้อที่มี
มูลคาสูง เพื่อคุมครองความเสียหาย หรือ ความสูญเสียของสินคาจากอุบัติเหตุ การยกขนสินคาขึ้นไปยังพาหนะที่ใชขนสง
และคุมครองตลอดระยะเวลาที่สินคานั้นอยูบนพาหนะที่ใชขนสง โดยมีบริษัทฯ เปนผูรับผลประโยชนแตเพียงผูเดียว และ
ตั้งแตป 2555 - ปจจุบัน บริษทั ฯ ยังไมมีประวัตกิ ารเคลมประกันภัยสินคาที่เกิดจากเหตุการณรายแรงยกเวนอุบัติเหตุที่เกิด
จากการเคลื่อนยายสินคาในคลังสินคา ซึ่งความเสียหายแตละครั้งไมเกิน 10,000 บาท
กระบวนการรับสินคาเขาเก็บในคลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา
 กระบวนการขัน้ ตอนการรับสินคาจากผูผลิตสินคา
1. เมื่อพนักงานคลังสินคาไดรับใบตรวจรับสินคาจากฝายจัดซื้อ จะจัดเตรียมบารโคดสินคา สถานทีจ่ ัดวางสินคา
2. เมื่อมีการสงสินคามาที่คลังสินคา พนักงานคลังสินคาจะตรวจรับสินคาตามรายละเอียดที่ไดรับแจงจากแผนก
จัดซื้อ ติดบารโคดที่สินคา จัดทําใบแจงรับสินคา
3. พนักงานคลังสินคาซึ่งทําหนาที่จัดเก็บสินคา จะตรวจสอบประเภท สภาพสินคา จํานวน และบารโคดกับใบแจง
รับสินคาวาถูกตองครบถวนตรงกัน จากนั้นนําสินคาเขาเก็บในคลังสินคา จัดเรียงสินคาที่รับเขากอนไวดานนอก
และสินคาที่รับเขาทีหลังจัดเรียงไวดานใน เพื่อความสะดวกในการเบิกจายตอไป และบันทึกสต็อค สินคา พรอม
ทั้งสงรายละเอียดใหแกฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ฝายจัดซื้อ และฝายบัญชี
4. ในกรณีที่ตรวจรับไมตรงตามการสั่งซื้อหรือมีสินคาชํารุด เสียหาย พนักงานคลังสินคาจะแจงขอมูลมาที่ฝาย
จัดซื้อเพื่อใหตรวจสอบ และดําเนินการแจงผูผลิต และ/หรือ บริษัทที่รับประกันภัยสินคาตอไป

1

บริษัทกําหนดทุนประกันภัยในแตละป โดยพิจารณาจากมูลคาทรัพยสินตามงบการเงินงวดลาสุดกอนที่จะมีการทําประกันภัยนั้นๆ
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 กระบวนการและขั้นตอนการเบิกสินคาเพื่อจัดสงใหแกลูกคา
1. พนักงานจัดสง บันทึกรายการจัดของ (Picking List) สงมอบใหแกพนักงานคลังสินคา เพื่อเตรียมสินคาสงมอบ
ใหแกลูกคา รวมทั้งทําหนาที่ตรวจสอบรายชื่อลูกคา ปริมาณสินคา สถานที่สงมอบ เพื่อวางแผนเสนทางการ
จัดสงสินคา ติดตอประสานงานกับฝายการเงินเพื่อรับเอกสารที่ใชในการจัดสงสินคา
2. พนักงานจัดสง จัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา เพื่อบันทึกรายการในแตละเสนทางการจัดสงใหเรียบรอย
ภายในเวลา 9.00 น. ของทุกวันทําการ เพื่อใหฝายขายมีขอมูลประสานงานกับลูกคาในการแจงชวงเวลา
โดยประมาณที่สินคาจะสงถึง
3. ในกรณีการขนสงสินคาเรงดวน หรือการจองเวลาจัดสงสินคาลวงหนา พนักงานจัดสงจะรับใบแจงการจัดสง
สินคาจากพนักงานขาย และทําหนาที่ประสานงานกับผูใหบริการขนสงตามรายชื่อที่บริษัทฯ ไดอนุมัติไว โดย
แจงผูใหบ ริการขนสงถึงกําหนดเวลาในการเขารับสินค า ณ คลังสินคา กําหนดเวลาในการสงมอบ และ
เสนทางในการสงมอบสินคาใหลูกคา และจัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา
4. พนัก งานจัดสง สงเอกสารที่ใชในการจัดสงสิน คา รวมทั้งใบควบคุม การขนสงสิน คา ใหพ นักงานขับ รถ/
พนักงานสงของโดยพนักงานขับรถ/พนักงานสงของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ จํานวนสินคากับรายละเอียด
เอกสารที่ใชในการจัดสง และเซ็นชื่อผูรับสินคาในสําเนาสวนของคลังสินคา จากนั้นนําสินคาออกจากพื้ นที่
เตรียมจายขึ้นรถตามเสนทางที่ไดวางแผนไว และจัดสงสินคาตามเสนทาง ชี้แจงและทบทวนรายการสินคาที่สง
มอบกับเอกสารที่ใชในการจัดสงกับลูกคา และใหลูกคาเซ็นชื่อผูรับสินคาในเอกสารที่ใชในการจัดสง จากนั้นนํา
เอกสารประกอบดวยเอกสาร อาทิ ตนฉบั บใบวางบิ ล สํ าเนาใบกํากับภาษี กลั บคืนจากลู กคาและนําส งให
พนักงานจัดสงเพื่อทําหนาที่รวบรวมเอกสารใหฝายการเงินติดตามการชําระเงินตามระเบียบปฏิบัติทางการเงิน
และบัญชีตอไป
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑที่จําหนาย
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่จัดจําหนาย เพื่อใหลูกคามั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินคา วาเปนไปตามขอกําหนดที่ลูกคาไดตกลงไวกับบริษัทฯ โดยสินคาที่บริษัทฯ จัดจําหนายสวน
ใหญผานการรับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories) 2 และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual) 3 และ/หรือ
มาตรฐาน BS (British Standard) 4 และ/หรื อ มาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards) 5 และ/หรื อ มาตรฐาน EN
(European Standard) สําหรับสินคาวาจางผลิตภายใตแบรนดของบริษัทฯ จะผลิตภายใตมาตรฐาน BS หรือ ASTM
International รวมทั้งระบบงานทุกระบบของบริษัทผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015

2

3
4
5

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

การตลาดและการแขงขัน

2.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ผลิตภัณฑ
ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลสําหรับอุตสาหกรรม รวมทั้งใหบริการใหคําปรึกษา
ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับงานโครงการตางๆ โดยสินคาสวนใหญที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมอาคาร เชน ระบบ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทําความเย็น กวารอยละ 50 ของรายไดจากการขาย จําหนายใหแก
กลุมลูกคาผูรับเหมาซึ่งสวนใหญเปนผูรับเหมากอสรางงานอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานตางๆไดแก อาคารสํานักงาน
คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล หางสรรพสินคา โครงการรถไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม และหองเย็น เปนตน ทําใหการดําเนิน
ธุรกิจของบริษั ทฯ มี ความสัมพั นธโดยตรงกั บการเติ บโตของอุต สาหกรรมก อสราง ซึ่งเป นอุตสาหกรรมที่มี การเติบ โต
สอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product:
GDP) แตจะมีความผันผวนมากกวา กลาวคือ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะขยายตัวได
มากและเร็วกวา แตเมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะชะลอตัวลงเร็วกวา และสอดคลองกับ
พื้นที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางในแตละป
สถานการณเศรษฐกิจ ป 2561 สาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และแนวโนมเศรษฐกิจป 2562
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวรอยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องจากการขยายตัวรอยละ 3.9 และรอยละ 3.3 ใน
ป 2560 และป 2559 ตามลําดับ ในขณะที่อัตราเงินเฟอคาดวาจะอยูที่รอยละ 1.1 และบัญชี เดินสะพัดเกินดุลรอยละ 6.4
ของ GDP เทียบกับการเกินดุลรอยละ 11.0 ของ GDP ในป 2560 โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามขยายตัวต่ํากวาที่
ประมาณการไว โดยมีปจจัยหลักมาจากการขยายตัวที่ต่ํากวาการคาดการณของการสงออกโดยเฉพาะการลดลงของมูลคา
การสงออกรอยละ 5.5 ในเดือน กันยายน 2561 ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจาก (1) การประกาศปรับเพิ่มภาษีนําเขาสินคาจาก
จีนของสหรัฐฯ (2) การลดลงของการสงออกรถยนตไปยังตลาดสําคัญ ๆ ซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนรุนรถยนต รวมทั้ง
สัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศที่เปนแหลงนําเขาสําคัญๆ
การขยายตัวต่ํากวาการคาดการณของจํานวนและรายรับจากนักทองเที่ยวตางชาติ ซึ่งเกิดจากการลดลงของ
จํานวนนักทองเที่ยวจีนและยุโรปรอยละ 8.8 และรอยละ 1.5 ซึ่งเปน ผลกระทบสืบเนื่องมาจากเหตุการณเรือลมในเดือน
กรกฎาคม และการแขงขันฟุตบอลโลกที่ประเทศรัสเซียในเดือนมิถุนายน
เศรษฐกิจโลกป 2562
คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.8 ชะลอลงจากการขยายตัวรอยละ 4.0 ในป 2561 ตามแนวโนมการชะลอตัวของ
ประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน กลุมประเทศยูโรโซน และญี่ปุน ซึ่งจะสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศสําคัญ
อื่น ๆ และประเทศกําลังพัฒนาชะลอตัวลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพิงการสงออกสูง
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 เรามีความทาทายจากความเสี่ยงดานความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมากขึ้น แตในกรณีฐานคาด
วาเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวในเกณฑตามแรงขับเคลื่อนจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงคในประเทศทั้งในดานการใชจาย
ภาคครั วเรื อ น การลงทุ น ภาคเอกชน และการลงทุ น ภาครัฐ รวมทั้ งการปรับ ตั ว ดี ขึ้ น ของภาคการท อ งเที่ ย วและการ
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เปลี่ยนแปลงในทิศทางการค าและสายพานการผลิตระหวางประเทศ ซึ่งจะชวยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการคาที่ทําใหการสงออกและการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2562
ชะลอตัวลงอยางชาๆ จากป 2561
ปจจัยเสริมที่จะตองติดตามและประเมินสถานการณอยางใกลชิด
การใชจายภาคครัวเรือนยังมีแนวโนมขยายตัวในเกณฑดี และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได อยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2561 การใชจายภาคครัวเรือนขยายตัวในเกณฑสูงและเรงขึ้นตามลําดับจาก รอยละ 3.7 ในไตรมาสแรก
เปนรอยละ 4.5 และรอยละ 5.0 ในไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สาม ตามลําดับ สอดคลองกับการปรับตัวดีขึ้นของฐาน
รายไดในระบบเศรษฐกิจ ทั้งการปรับตัวดีขึ้นของรายไดในภาคการทองเที่ยว การสงออก และภาคอุตสาหกรรมในชวงกอน
หนา และการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได ภาคเกษตรและการจางงาน โดยเฉพาะผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 7.1 สูงสุด ในรอบ 63 เดือน
การขยายตัวในเกณฑดีของการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ และตอเนื่อง ประกอบดวย
(1) การเพิ่มขึ้นของอัตราการใชกําลังการผลิตในป 2561 ซึ่งในชวง 9 เดือนแรกเฉลี่ยอยูที่รอยละ 68.5 รวมทั้งยังมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในป 2562 ตามแนวโนมการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมที่
มีอัตราการใชกําลังการผลิตสูงกวารอยละ 75.08 ในไตรมาสที่สามอัตราการใชกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมที่สูงกวา
รอยละ 75 ประกอบดวย การผลิตพลาสติกและยาง (รอยละ 97.4) การผลิตยานยนต (รอยละ 90.6) การผลิตผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม (รอยละ 85.9) และการแปรรูปและถนอมเนื้อสัตว (รอยละ 81.6) การผลิตอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส (รอยละ
78.7) และการผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง (รอยละ 78.0) โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมที่สงออก (2) ความ
คืบหนาของการลงทุนภาครัฐฯ ที่เริ่มมีบทบาทในการสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนมากขึ้นซึ่งจะเห็นได
จากการลงทุนของภาคเอกชนในดานการกอสรางในไตรมาสที่สามของป 2561 ซึ่งเริ่มกลับมาขยายตัวอยางชัดเจนมากขึ้น
และ (3) การยายฐานการผลิตและการลงทุนของบริษัทตางชาติที่มีปจจัยสนับสนุนมาจากการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกัน
ทางการคาระหวางประเทศเศรษฐกิจหลัก
การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาคการทองเที่ยว ในชวงครึ่งหลังและทั้งป 2561 ทั้งในดานการเพิ่มความ
เขมงวดดานมาตรฐานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว และการดําเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเพิ่มเติมทั้งใน
ตลาดจีนและตลาดหลักอื่นๆ
การสงออกยังมีแนวโนมขยายตัวในเกณฑที่นาพอใจและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดอยางตอเนื่อง แมวา
จะมีแนวโนมชะลอตัวลงจากป 2561 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีน คาดวาใน
ป 2562 เศรษฐกิจโลกและปริมาณการคาโลกจะขยายตัวรอยละ 3.8 และรอยละ 3.8 ตามลําดับ ซึ่งเปนระดับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและปริมาณการคาโลกที่ยังสามารถสนับสนุนการขยายตัวของการสงออกของไทยไดอยางตอเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงทิศทางการคา การผลิต และการลงทุนระหวางประเทศ โดยสินคาและสาขาการผลิตซึ่งอยูใน
ขายที่จะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการคาและสายพานการผลิตระหวางประเทศ ทั้งในดานการสงออก
และการใชกําลังการผลิต รวมทั้งการยายฐานการผลิตเชน การแปรรูปเนื้อสัตว อาหารสัตวและวัตถุดิบ คอมพิวเตอร
อุปกรณและสวนประกอบ และชิ้นสวนยานยนต โดยมีประเทศเปาหมายปลายทางที่สําคัญๆ เชน ประเทศในกลุม ASEAN
อินเดีย เม็กซิโก และบังกลาเทศ
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ตัดยอบทความโดยธรรมนูญ ต.)
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ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
สภาวะตลาดของธุรกิจระบบดับเพลิงและปรับอากาศ ยังคงทรงตัว โดยกลุมลูกคาหลักที่เปนผูรับเหมายังคงมี
โครงการในมือสวนใหญเปนคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมแนวเขตรถไฟฟา และ
กรุงเทพชั้นใน ยังไดรับความนิยม งานในสวนโครงการของภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการฟนตัวบาง สวนงานภาครัฐ ยังคง
อยูในระยะดําเนินการ คาดวาจะเริ่มทยอยสงมอบงานโครงการของภาครัฐตัง้ แตป 2562 ในปริมาณที่มากขึ้น คาดการณ
วาแนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑลยังมีแนวโนมที่ดี และมีทยอยเปดตัวโครงการใหม โดย
จะเนนกลุมลูกคาตลาดกลาง-บน มากขึ้น แตมีปจจัยลบบางในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการ
จํากัดสินเชื่อตลอดจนการควบคุมอัตราเงินดาวนของธนาคารแหงประเทศไทยที่จะกําหนดใหผูซื้อบานหลังที่สอง และ
บานที่มีมูลคามากกวา 10 ลานบาท ตองจายเงินดาวนไมนอยกวา 20%
สายงานขายระบบปรับอากาศและอุปกรณดับเพลิง : มียอดขายเทากับปที่ผานมาแตมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น
จากปกอน และยังรอการสงมอบสินคาใหกับโครงการขนาดใหญหลายแหงอยางตอเนื่อง สวนผลิตภัณฑในระบบปรับ
อากาศ เชน วาลวควบคุมระบบปรับอากาศ ยังทําตลาดเพิ่มขึ้นไดในระดับที่ดี สวนทอทองแดงในป 2561ที่ผานมาก็มี
ยอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2560 และมีแนวโนมที่ในป 2562 จะมียอดขายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และในปที่ผานมา
ทางบริษัทฯไดมีการเริ่มใหบริการหลังการขายเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโนมที่ดี และคาดวาจะสามารถสรางยอดขายใหเพิ่มขึ้น
ตอไปในอนาคต
สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม : ยอดขายในงานติดตั้งของโครงการ มีงานระหวางการ
ติดตั้งจํานวนหนึ่ง และบริษัทไดรับงานติดตั้งเขามาเพิ่มเติมหลายโครงการ สวนงานขายระบบกาซดับเพลิงในปนี้มีความ
โดดเดน จากโครงการในมือระหวางติดตั้งหลายแหง และยังมีโครงการขนาดใหญ รอติดตั้งและสงมอบในปหนาอีก
จํานวนมาก ซึ่งคาดวาจะมียอดขายในระบบกาซดับเพลิงที่เติบโตอยางตอเนื่อง สินคาระบบ Fire Alarm และอุปกรณ
ตรวจจับควันดวยความไวสูง มีการแขงขันคอนขางสูงในหลายโครงการ สวนงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิงมีการ
เติบโตมากในปที่ผานมา จากโครงการที่บริษัทไดติดตั้ง ซึ่งมีแนวโนมที่งานบริการจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ป
สายงานขายระบบดั บ เพลิ งโครงการป โตรเคมี คั ล และโรงไฟฟ า : แผนกโครงการป โตรเคมี คั ลและ
โรงไฟฟา มีงานโครงการระหวางการติดตั้งอยูจํานวนหนึ่ง และอยูในระหวางการติดตามโครงการขนาดใหญที่จะเริ่ม
ประมูลในป 2562 ซึ่งมีโอกาสขยายตัวไดมากขึ้นในป 2562 เนื่องจากอุตสาหกรรมปโตรเคมีจะมีการลงทุนขยายโรงงาน
และปรับปรุงอุปกรณระบบดับเพลิงเพิ่มเติมในระยะถัดไป
ธุรกิจระบบทําความเย็น
สภาวะตลาดเครื่องทําความเย็น มีการขยายตัวไมมากนัก ผูเลนในอุตสาหกรรมมีการแขงขันที่รุนแรง เปนผลจาก
ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ กําลังซื้อลดถอยลง งานโครงการในการขยายกําลังการผลิตของผุประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ ไมไดมีแผนลงทุนมากนัก
อยางไรก็ตาม ยังมีอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการเติบโตในอนาคตที่นาสนใจไดแก
1. อุตสาหกรรมไกแชแข็งและแปรรูป
อุตสาหกรรมไกแชแข็งและแปรรูปของไทยในป 2561-2563 มีแนวโนมเติบโตตามความตองการบริโภคที่
เพิ่มขึ้นตามตลาดสงออกที่คาดวาจะเติบโตเรงขึ้นอานิสงสจาก 1) ประเทศคูคาทยอยยกเลิกมาตรการระงับนําเขาไกแช
แข็งจากไทยอยางตอเนื่อง 2) การขยายตลาดสงออกใหมๆ เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง และ 3) พบการ
แพรระบาดของโรคไขหวัดนกในหลายประเทศจึงเปนโอกาสของไทยในการสงออกไกแชแข็งและแปรรูปเพิ่มขึ้น
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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2. ธุรกิจรานคาปลีก
ธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหม: มีแนวโนมเติบโตตอเนื่องในป 2561-2563 ผลจากกําลังซื้อที่จะปรับตัวดีขึ้นในวง
กวางตามการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยและการเติบโตดีของภาคทองเที่ยว รวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมือง
ผูประกอบการมีแผนลงทุนเพิ่มสาขาตอเนื่อง: เพื่อขยายกลุมลูกคาทั้งในกรุงเทพฯและเมืองหลักตางๆ
รองรับโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองที่ขยายตัวออกสูรอบนอก นอกจากนี้ ผูประกอบการยังทยอย
เพิ่มชองทางการคาออนไลนเพื่อเพิ่มสัดสวนรายไดจากกิจการพาณิชยอิเล็คทรอนิกส (e-Commerce) ที่มีแนวโนมเติบโต
ในอัตราเรง อยางไรก็ตาม ผลจากปจจัยขางตนอาจทําใหการแขงขันในธุรกิจนี้รุนแรงขึ้น
ดิสเคาทสโตร /ไฮเปอรมารเก็ต/ซูเปอรเซ็นเตอร: คาดวารายไดจะเติบโตตอเนื่องในอัตราสูงขึ้นเล็กนอย
ทีร่ อยละ 2-4 ตอป และการแขงขันดานราคายังคงรุนแรง อีกทั้งยังตองแขงขันกับรานคาปลีกอื่นๆ รวมถึงผูคาปลีกตางชาติ
รายใหมที่มีแผนเขามาแขงขันในตลาด อยางไรก็ตาม การเปนตลาดที่มีผูประกอบการนอยราย และฐานลูกคาที่กวางขึ้น
จากการขยายธุรกิจจะชวยใหธุรกิจนี้ยังสดใส
ซูเปอรมารเก็ต: ธุรกิจโดยรวมมีแนวโนมเติบโตสูงตอเนื่อง คาดวาจะขยายตัวรอยละ 8.5-9.5 ตอป ผลจาก
กําลั งซื้อในตลาดกลางถึ งบนคอนขางแข็งแกรง โดยรูปแบบรานคาและจุด แข็งดานคุ ณ ภาพของสินคา รวมทั้งความ
ไดเปรียบจากขนาดและมีสาขารองรับในชุมชนใหญๆ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมไดดี คาดวา
ธุรกิจยังสามารถทํากําไรไดตอเนื่อง
รานสะดวกซื้อ / มินิมารท: คาดยอดขายในภาพรวมจะเติบโตในระดับรอยละ 3.0-4.0 ตอป ตามการขยาย
สาขาใหมๆ ครอบคลุมพื้นที่กวางขวางถึงในชุมชนยอย ที่พักอาศัยแนวรถไฟฟา ศูนยการคาเปดใหม ผนวกกับพฤติกรรม
ผูบริโภคตองการความสะดวกสบายในรานคาใกลบานที่เขาถึงงาย อยางไรก็ตาม การแขงขันมีแนวโนมรุนแรงขึ้น ทั้งจาก
การเปดสาขาของคูแขงในพื้นที่เดียวกันที่กระจุกตัวมากขึ้นและคูแขงทางออม อาทิซูเปอรมารเก็ตที่เขามาชิงฐานลูกคาใน
รูปแบบของ Mini Supermarket สงผลใหพื้นที่การทําตลาดของรานแตละสาขาแคบลง จึงอาจสงผลใหรายไดตอสาขาไม
สูงเชนในอดีต โดยรานสะดวกซื้อที่เปนเจาของแฟรนไชสยังสามารถทํากําไรไดตอเนื่อง ขณะที่รานสะดวกซื้อทั่วไปจะมี
ความเสี่ยงในการดําเนินกิจการ
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พื้นทีท่ ี่มีศักยภาพในการขยายสาขาใหมสว นใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ทีม่ า: การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของบริษทั SES และ NESDB

ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทลั
สําหรับธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ ไดแกกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
เปน กลม ผูใ ชง านโดยตรง (End user) เนื ่อ งจากกระบวนการพิม พบ รรจุภ ัณ ฑถ ือ เปน กระบวนการที ่สํ า คัญ หนึ ่ง ใน
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆซึ่งตองพิมพวันทีผ่ ลิตหมดอายุ หรือล็อตการผลิต หรือขอความลงบนสินคา
กอนที่จะจัดจําหนาย ซึ่งจะรวมถึงกลุมลูกคาโรงงานที่เปดกิจการใหม ลูกคาที่มีการขยายสายการผลิตเพิ่มเติม รวมทั้ง
ลูกคาที่มีการเปลี่ยนแทนระบบใหมและผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพตามอายุใชงาน ปจจุบันบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑ
ระบบการพิมพดิจิทัลใหแกกลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เนื่องจากผลิตภัณฑที่จําหนายสามารถนําไปติดตั้ง
ใชงานไดเกือบทุกอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม
วัส ดุกอสราง อุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย และอุต สาหกรรมไฟฟาและอิ เล็ก ทรอนิกส เปน ตน ดวยเหตุ นี้โดย
ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมระบบการพิมพดิจิทัลของบริษัทฯ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
และมูลคาเงินลงทุนกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสะทอนภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมตางๆ ได
2.2.2.2 การแขงขัน
ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง และยังเปนคูแขงราย
เดิ ม ๆ เนื่ อ งจากเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย จึ งจํ าเป น ต อ งใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี คุ ณ ภาพดี ผ านการรั บ รอง
มาตรฐานสากล และมีตัวแทนจําหนายที่นาเชื่อถือ คูแขงสําคัญของบริษัทฯ จะเปนบริษัทที่เปนกลุมตัวแทนจําหนายสินคา
จากตางประเทศ ซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เนื่องจากตราสินคามีความนาเชื่อถือในระดับโลกมีไมมาก ประกอบกับนโยบายผูผลิต
สินคาสวนใหญมีนโยบายจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว หรือมีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายใหมีจํานวนนอย
ราย เพื่อปองกันการแขงขันกันเองระหวางตัวแทนจําหนาย ทั้งนี้ คูแขงขันทางตรงซึ่งดําเนินธุรกิจนําเขาจําหนายผลิตภัณฑ
ดับเพลิงในตลาดอาคารสูงและโรงงานมีจํานวน 4 - 5 ราย โดยการดําเนินธุรกิจในบางครั้งคูแขงขันอาจเปนคูคาในการซื้อ
สินคาจาก บริษัทฯ ไดเชนกัน หากพิจารณาสวนแบงตลาดของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงรายไดของบริษัทและคูแขงขันหลักรวม 3
ราย ครองสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 80 โดยบริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดในตลาดอาคารสูงและโรงงานประมาณรอยละ
25 โดยหากคิดทั้งอุตสาหกรรมคาดวามีสวนแบงการตลาดในอุตสาหกรรมอุปกรณระบบดับเพลิงประมาณรอยละ 10
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สําหรับธุรกิจการใหบริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มี
จํานวนคูแขงขันนอยราย เนื่องจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมออกแบบ
คูแขงหลัก จะเปนกลุมผูจัดจําหนายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตไดอีก เนื่องจาก
ภาครัฐมีการออกกฎหมายเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัยใหมีความเขมงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงาน
เพื่ อใหเปน ไปตามกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติค วบคุ มอาคาร พ.ศ.2535 ทํ าให ตลาดมีค วามตอ งการสิน คาและบริก าร
เกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น
ธุร กิจ นํา เขาและจํา หนายผลิต ภัณ ฑร ะบบสุข าภิบ าลและปรับ อากาศ มีสภาพการแขงขัน รุน แรง แต
เนื่องจากเปนตลาดที่ใหญและบริษัทฯยังมีตราสินคาหลากหลายที่ไดรับการยอมรับในกลุมลูกคา จึงยังคิดวายังสามารถ
เติบไดอยางเนื่อง และบริษัทฯ มีชองทางจําหนายไปสูลูกคาไดอีกมาก โดยบริษัทฯ มีจุดเดน ที่มีสินคาหลากหลาย สินคามี
ชื่อเสียงในตลาด สามารถจําหนายใหลูกคาทั่วไปและลูกคากลุมผูรับเหมาไดอยางทั่วถึง
ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในป 2561 มีสภาพการแขงขันระดับสูง ตามสภาวะ
การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป และอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง จากการที่ประเทศไทยยังคงมีศักยภาพสูงใน
การเปน ผูผลิต อาหาร เนื่ องจากมีพื้ นฐานดานเกษตรและประมง และมีเทคโนโลยีก ารผลิต ที่ ทัน สมัยมี คุณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล โดยธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข อ งและมี ก ารเติ บ โตไปด ว ย ได แ ก ธุ ร กิ จ ร า นค า ปลี ก ขยายตั ว ไม ม ากนั ก โดย
ผูประกอบการยังคงใหความนิยมกับโมเดลขนาดเล็กแบบรานสะดวกซื้อ ในขณะที่โมเดลขนาดใหญ เชน ไฮเปอรมารเก็ต
ไดรับแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากขอจํากัดดานพื้นที่ และซุปเปอรมารเก็ตที่มียอดขายตอตารางเมตรลดลง อีกทั้งผูประกอบการ
ธุรกิจค าปลีก หลายรายเริ่ม พั ฒ นาชองทางออนไลน ควบคู กับ รานคา (omni-channel) รวมถึ งการพั ฒ นาโมเดลธุรกิ จ
รูปแบบใหมๆ ตลอดจนการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อชวยสรางความแตกตางและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
รานคาปลีกสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมในอนาคต ทั้งนี้ ในป 2561 คาดวาจะมีจํานวนรานสะดวกซื้อและซูเปอรมารเก็ต
เพิ่มขึ้นอีกราว 10% และ 7% ตามลําดับ โดยผูแขงขันรายสําคัญเดิมในอุตสาหกรรม ไดแก เซเวนอีเลฟเวน, แฟมิลี่มารท,
เทสโกเอ็กซเพรส เปนตน และผูแขงขันรายใหม ไดแก ซีเจเอ็กซเพรส ที่มีอยูกวา 250 สาขา และคาดวาจะมี 600 สาขา
ภายในป 2563
นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการขยายธุรกิจ จากปจจัยสนับสนุนการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะ
กอใหเกิดการเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาค การเชื่อมโยงซัพพลายเชนระหวางกันตามมา ตัวอยางเชน รานสะดวก
ซื้อในประเทศพมาที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ในชวง 4-5 ที่ผานมา เนื่องจากบางแบรนดมีการขยายธุรกิจจากกลุมผูลงทุน
ที่ทําโมเดิรนเทรด อยางซุปเปอรมารเก็ต และ ไฮเปอรมารเก็ต ในประเทศอยูแลว บางรายก็มีการรวมทุนกับตางชาติ เชน
สิงคโปร ไทย และมาเลเซียดวย
เกิดการใชเสนทางผานใหมๆ ในการขนสงสินคา เชน การขนสงผักและผลไมจากจีนมาไทย ผานเสนทาง R3A
จังหวัดเชียงราย ลําเลียงสูตลาดไทและตลาดไอยรา เปนตน ซึ่งจะชวยใหมีการเติบโตของธุรกิจอาหาร ธุรกิจรานอาหาร
และธุรกิจจัดเก็บและขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิมากขึ้นไปดวย
ในส วนของอุตสาหกรรมประมง ยังคงประสบป ญ หาตอเนื่ อง จากเรื่องการทํ าประมงผิด กฏหมาย ขาดการ
รายงานและการควบคุม ซึ่งเปนปญหาเดิม และยังเกี่ยวพันไปถึงปญหาการขาดแคลนแรงงานสําหรับอุตสาหกรรมประมง
อีกทั้งสภาวะคาเงินบาทที่แข็งตัวมากขึ้น สงผลกระทบตอกําไรของผูประกอบการสงออกอาหารทะเลหดตัวลงไป ทําใหการ
ลงทุนตางๆ เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจเปนไปอยางระมัดระวังและเนนควบคุมคาใชจายเปนหลัก
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ธุรกิ จนํ าเข าและจําหน ายระบบการพิ มพ ดิ จิทั ล มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง เนื่องจากลูกค าให
ความสําคัญกับบริการหลังการขายที่ดี และความพรอมดานบุคลากรสําหรับบริการหลังการขาย สตอคสินคาประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล ซึ่งลูกคาความตองการใชเปนประจําตอเนื่อง สินคาที่จําหนายสวนใหญเปนสินคาที่มีชื่อเสียง
และมีคุณภาพชั้นนํา และไดรับแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว โครงสรางรายไดแบงเปน 3 ประเภทหลัก คือ
1) รายไดจากการจําหนายเครื่อง 2) รายไดจากการจําหนายวัสดุสิ้นเปลือง และ 3) รายไดจากคาอะไหล คาบริการ และ
สัญญาบริการ คูแขงหลักจะเปนบริษัทที่เปนผูแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เนื่องจากตรา
สินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ดังนั้นกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญจึง
เลือกซื้อสินคาจากตราสินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกเปนหลัก เมื่อเปรียบเทียบรายไดของธุรกิจระบบการพิมพ
ดิจิทัลและคูแขงขันหลักอีก 4 ราย รวมเปน 5 ราย ก็พบวามีสวนแบงการตลาดอยูในกลุมผูนํา 3 อันดับแรก โดยสวนแบง
การตลาดประมาณรอยละ 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 ที่ตองมีการติดตั้งระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก งานระบบ
ดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือโรงงานตางๆ
งานระบบทําความเย็นในหองเย็นหรือหองระบบ โดยลูกคาของบริษัทฯ อาจเปนลูกคาทางตรงซึ่งเปนเจาของโครงการ
กอสราง หรือเปนผูรับเหมาโครงการที่ซื้อสินคาจากบริษัทฯ ไปติดตั้งในงานโครงการนั้นๆ ตลอดจนรานคาหรือผูจําหนาย
สินคาที่เกี่ยวของกับงานระบบตางๆ ที่ซื้อสินคาจากบริษัทฯ เพื่อจําหนายตอใหแกผูรับเหมาโครงการหรือผูใ ชงานโดยตรง
ซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคาดังกลาวมาโดยตลอด และมีกลุมลูกคาที่สั่งซื้อสินคาของบริษัทฯ เปนประจํา
เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินคา ที่สวนใหญไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับ
การบริการที่ดีจากทีมงานขายที่มีความรูอยางดีเกี่ยวกับสินคานั้นๆ อยางไรก็ตาม ใน ป 2560 และป 2561 บริษัทฯ ไมมี
ลูกคารายใดที่มีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวม
2.2.2.4 กลยุทธการแขงขัน
บริษัทฯ มุงเนนการจําหนายสินคาที่มีคุณภาพสูง ใหบริการลูกคาดวยสินคาที่มีคุณภาพ พรอมใหคําแนะนําดวย
วิศวกรผูเชี่ยวชาญ ทีมงานบริการหลังการขายที่รวดเร็วและเปนมืออาชีพ ดวยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสรางความรู
ความชํานาญในสินคา เพื่อใหลูกคาไดรับการบริการอยางรวดเร็ว และสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธการแขงขัน ดังนี้


จําหนายสินคาคุณภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
เน น จํ า หน า ยสิ น ค าที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานที่ ย อมรับ ทั่ ว โลก โดยบริษั ท ฯ จะคั ด เลื อ กสิ น ค าที่ มี คุ ณ ภาพ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบ
ความเย็น รวมทั้งผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ซึ่งมีความเกี่ยวของกับความปลอดภัย กระบวนการเก็บรักษา
สินคา และความตอเนื่องของกระบวนการผลิตในอยางมาก จึงจําเปนตองเลือกผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี ผานการ
รับรองมาตรฐานสากล เหมาะสมกับความตองการของลูกคา สินคาที่มีชื่อเสียงไดรับความนิยมและยอมรับอยาง
กวางขวางในตลาด เพื่อสรางความไววางใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง
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การเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคา
บริษัทฯ วางแผนจะเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในสินคาของระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง
ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมทั้งผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล โดยจะทยอย
สั่งซื้อสินคาเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคา โดยรองรับความตองการของลูกคาไดครบทุกกลุมมาตรฐานของสินคา
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตอการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานโครงการติดตั้งระบบ
ดับเพลิง และระบบวิศวกรรมอาคารอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ตองการใหมีจํานวนวิศวกรเพียงพอที่จะสามารถรองรับงาน
โครงการที่มีปริมาณงานมากขึ้นและมีมูลคางานที่สูงขึ้น



มีสินคาหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อคสินคาเพียงพอตอความตองการและไมทําใหลูกคาตองรอสินคานาน
บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูจัดจําหนายผลิตภัณ ฑวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร โดยเปนผูนําในธุรกิจนําเขาและ
จําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบความเย็น ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล
รวมทั้งผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ที่มีสินคาหลากหลาย สินคาที่จําหนายสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ
ซึ่งตองใชระยะเวลาในการสั่งซื้อและรอการขนสงเขามาในประเทศ บริษัทฯ จึงตองประมาณการยอดขาย วาง
แผนการสั่งซื้อสินคาและเก็บสต็อคสินคาใหเหมาะสม เพื่อใหมีสินคาหมุนเวียนเพียงพอตอความตองการของ
ลูกคา และสามารถสงมอบสินคาใหลูกคาไดอยางรวดเร็วทันที ไมเกิดความลาชา ซึ่งอาจจะทําใหเสียยอดขาย
และเสียโอกาสในการขายครั้งตอไปได ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ตองไมสต็อคสินคาไวมากเกินไป จนทําใหมี
คาใชจายในการจัดเก็บสต็อคสินคาสูง



จัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุนยอดขาย
บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ เชน การออกงานแสดงสินคา เพื่อใหเปนที่รูจักและ
เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑใหผูออกแบบโครงการและลูกคาเพื่อใหรูจักและ
เลือกใชผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อนิตยสารตางๆ ทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิญผูออกแบบโครงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผูผลิต ในตางประเทศที่มีชื่อเสียงใน
ตลาดโลก เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและรับแนวความคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกอสรางในมุมมองใหม ยกระดับ
มาตรฐานการกอสรางในประเทศไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในนโยบาย CSR และสรางความเชื่อมั่นในสินคาของบริษัทฯ
ที่นําเขามาจําหนาย และพิจารณานําสินคาของบริษัทฯ ไปใชในโครงการตางๆ ไดอยางมั่นใจ



การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน
บริษัทฯ วางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน เชน ราชอาณาจักรกัมพูชา และเวียดนาม เปน
ตน เนื่องจากเปนประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางดานโครงสรางพื้นฐาน งานกอสรางตางๆ ในปริมาณมาก
โดยนําสินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายเขาไปจําหนายในประเทศดังกลาวในลักษณะเดียวกับที่จําหนายอยู
ในประเทศไทย หรือวาจางบุคลากรในพื้นที่ เพื่อดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาด จนมียอดขายเปนที่นาพอใจ
จึงจะดําเนินการลงทุน และจัดหาสถานที่ ทําการและสิ่งจําเปนอื่นๆ ในลําดับถัดไป ทั้งนี้ จากการที่ บริษัทฯ เปน
หนึ่งในผูจัดจําหนายผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร สงผลใหบริษัทมีความไดเปรียบในการนําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการในกลุมประเทศเปาหมาย รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการคาใชจายในการขยายธุรกิจใน
กลุมประเทศเปาหมายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเชนกัน
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2.2.2.5 นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายสินคาจากราคาตนทุนสินคาบวกอัตรากําไร (Cost Plus Pricing) โดยการ
กําหนดราคาขายสินคาของบริษัทฯ จะตองมีความยืดหยุนและเหมาะสมตามลักษณะของแตละสินคา ชองทางการจําหนาย
กลุมลูกคาเปาหมาย ปริมาณ และมูลคาการสั่งซื้อ รวมทั้งตองคํานึงถึงราคาตลาดของสินคานั้นๆ ซึ่งในบางครั้งอาจให
สวนลด (discount) ตามสภาวะตลาดและการแข งขันในขณะนั้ น เพื่ อให สามารถแข งขั นกับ คู แข งขันในตลาดได ใน
ขณะเดียวกันก็ตองรักษาอัตรากําไรขั้นตนที่เพียงพอรองรับตอคาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ได
สําหรับการกําหนดราคางานโครงการ บริษัทฯ กําหนดราคาการใหบริการจากงบประมาณของลูกคา และตนทุน
ของแตละโครงการเปนหลัก โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุนเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได และใน
ขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับคุณภาพบริการ รวมทั้งสินคาและอุปกรณที่นํามาใชในงาน เพื่อสรางความนาเชื่อถือ
และความไววางใจจากลูกคาอยางตอเนื่อง รวมทั้งในการเสนอราคา บริษัทฯ จะตองมีอัตรากําไรขั้นตนที่เพียงพอรองรับตอ
คาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ได
2.2.2.6 การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทฯ จําหนายสินคาในประเทศทั้งหมด โดยทีมงานขายและการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันมีจํานวน 151
คน แบงความรับผิดชอบดูแลการขายสินคาตามแตละประเภทของสินคา รวมทั้งงานขายโครงการ โดยทีมงานขายและ
การตลาด ทําหนาที่ติดตอ ดูแลความตองการ และนําเสนอสินคาใหแกลูกคา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูผลิตหรือคูคา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงปริมาณความตองการของลูกคาในปจจุบันและแนวโนมความตองการในอนาคต ตลอดจน
รายละเอียดของผลิตภัณฑ แนวโนมของปริมาณและราคาสินคาของผูผลิตในตลาด เพื่อประโยชนในการวางแผน การขาย
และการกําหนดราคาสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
สินคาที่บริษัทฯ จําหนายสวนใหญไดรับคําสั่งซื้อลวงหนาจากลูกคา โดยมีระยะเวลาเพื่อเตรียมการในการจัดซื้อและ
จัดสงใหแกลูกคาตามกําหนดเวลาที่ไดตกลงกัน ซึ่งสวนใหญลูกคาจะกําหนดความตองการ มาตรฐานของสินคา แหลงที่มาหรือ
ผูผลิตสินคาใหแกบริษัทฯ ทราบ เพื่อใหบริษัทฯ เสนอสินคาไดตรงกับความตองการของลูกคา รวมทั้งเสนอราคาและเงือ่ นไขการ
ขายตางๆ ใหแกลูกคา โดยสินคาที่จัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาที่มาจากผูผลิตที่ลูกคา ใหความไววางใจ และเปนไปตาม
มาตรฐานที่ใชในงานระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล ลูกคาจึงไววางใจในสินคา
ของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ชองทางการจําหนายสินคาของบริษัทฯ แบงออกเปน 3 ชองทางหลัก ไดดังนี้
1) ช อ งทางจํ า หน ายผ า นผู รับ เหมาก อ สรา งงานหลั ก หรื อ ผู รั บ เหมางานระบบ บริษั ท ฯ จํ า หน า ยสิ น ค า ให แ ก
ผูรับเหมากอสรางงานหลัก หรือผูรับเหมางานระบบของโครงการกอสรางอาคาร โครงการภาครัฐ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม และผูรับเหมางานหองเย็น เปนตน ซึ่งผูรับเหมาจะจัดหาสินคาหรือนําสินคาของบริษัทไปติดตั้งใน
โครงการตางๆ ตามรายละเอียด (Specification) ที่ผูออกแบบโครงการไดวางไว โดยสวนใหญบริษัทจําหนาย
สิ น ค า ผ า นช อ งทางจํ า หน า ยนี้ หรือ คิ ด เป น ร อ ยละ 56.85 และร อ ยละ 55.09 ของรายได จ ากการขายและ
ใหบริการรวมในป 2560 และป 2561 ตามลําดับ
2) ชองทางจําหนายผานรานคาหรือผูจําหนายสินคาที่เกี่ยวของ บริษัทฯ อาจไมสามารถเขาถึงผูรับเหมาขนาดเล็กหรือ
ลูกคาเจาของโครงการไดอยางทั่วถึง การจําหนายผานชองทางนี้เปนชองทางที่ทําใหบริษัทฯ สามารถกระจายสินคา
ไดอยางกวางขวางมากขึ้น โดยสัดสวนการจําหนายผานชองทางนี้ คิดเปนรอยละ 9.86 และรอยละ 8.52 ของรายได
จากการขายและใหบริการรวม ในป 2560 และป 2561 ตามลําดับ นอกจากนี้ ในบางกรณี รานคาหรือผูจําหนาย
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สินค้ าดังกล่าวก็เป็ นคู่ค้าที่ มีการจํ าหน่ายสินค้ าบางอย่างให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่ อนํ ามาติดตัง้ ในโครงการตามความ
ต้ องการของลูกค้ าหรื อนํามาจําหน่ายต่อให้ แก่ผ้ รู ับเหมาที่สงั่ ซื ้อสินค้ าจากบริ ษัทฯ โดยสินค้ าดังกล่าวอาจเป็ นสินค้ า
ของผู้ผลิตอื่นที่บริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ นผู้จดั จําหน่าย หรื อเป็ นสินค้ าที่ไม่มีความต้ องการของตลาดมากนักและไม่มีเก็บ
ในสต็อคของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
3) ช่องทางจํ าหน่ายให้แก่ผใู้ ช้งานโดยตรง (End user) เป็ นการจําหน่ายให้ เจ้ าของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรื อ
ผู้ใช้ งานทัว่ ไปโดยตรง โดยเป็ นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทลั รวมทังสิ
้ นค้ า และ/หรื อ พร้ อมการ
ให้ บริ การในลักษณะของงานโครงการติดตังระบบดั
้
บเพลิงและระบบวิศวกรรมต่างๆ ที่บริ ษัทฯ มีความพร้ อมใน
ด้ านวิศวกรรมและทีมงาน การออกแบบ ติดตัง้ ตรวจสอบและบริ การบํารุ งรักษาระบบดับเพลิง รวมทังมี
้ การ
จํ าหน่ายให้ แก่ผ้ ูใช้ งานรายย่อยทั่วไป แต่มีจํานวนไม่มากและปริ มาณการสัง่ ซือ้ ต่อครั ง้ มี มลู ค่าไม่สงู นัก โดย
สัดส่วนการจําหน่ายในช่องทางนี ้ คิดเป็ นร้ อยละ 33.29 และร้ อยละ 36.39 ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การ
รวมในปี 2560 และปี 2561 ตามลําดับ
2.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ จําหน่ายส่วนใหญ่กว่าร้ อยละ 70 สัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตหลายรายในต่างประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
ผู้ผลิตสินค้ าชันนํ
้ าที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็น
และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทลั ระดับโลก โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้ นการจําหน่ายสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า โดยมีขนตอนการแสวงหาและคั
ั้
ดเลือกสินค้ าเพื่อให้ ได้ สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน ผ่าน
การรับรองจากหน่วยงานหรื อสถาบันต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ
ในการสัง่ ซื ้อสินค้ าเพื่อมาจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ านัน้ บริ ษัทฯ มีการวางแผนการสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าในปริ มาณที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากแนวโน้ มของตลาด ความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละช่วงเวลา รวมทังปริ
้ มาณสินค้ าคงคลัง เพื่อจะได้
จัดเตรี ยมสินค้ าให้ เพียงพอต่อการจําหน่าย ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเนื่องจากขาดแคลนสินค้ าคงคลัง หรื อไม่
สามารถจัดหาสินค้ าได้ ทนั และเพียงพอกับความต้ องการของลูกค้ า ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมปริ มาณสินค้ าคงคลัง
ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ให้ มีสนิ ค้ าค้ างในคลังนานเกินไปจนเป็ นภาระแก่บริ ษัทฯ
สินค้ าที่บริ ษัทฯ จําหน่ายมีหลากหลายมากกว่า 13,000 รายการ ภายใต้ ตราสินค้ าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 60 ตรา
สินค้ า ซึ่งในจํานวนนี ้ เป็ นตราสินค้ าที่ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจําหน่าย 45 ตราสินค้ า โดยเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายสินค้ ารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยให้ กบั ผู้ผลิตจํานวน 5 ตราสินค้ า ประกอบด้ วย ผู้ผลิต
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา 2 ตราสินค้ า ได้ แก่ Potter Electric และ Weiss ผู้ผลิตในประเทศเยอรมัน 3 ตราสินค้ า ได้ แก่
KUBA DOD, ESK SCHULTZE และ DOD defrost on demand และผู้ผลิตในประเทศอื่นๆ ได้ แก่ DOMINO (อังกฤษ)
KORTHOFAH (ฮอลแลนด์) EDM (ญี่ปนุ่ ) ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯเป็ นผู้นําเข้ าและจําหน่ายสินค้ าในแต่ละกลุม่ สินค้ า ดังนี ้
กลุ่มสินค้ า
 วาล์ว และอุป กรณ์ ร ะบบดับ เพลิง ได้ แ ก่ อุป กรณ์
ระบบท่อ ข้ อต่อ (Groove Coupling)วาล์วดับเพลิง
หัวฉีดนํ ้าอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ชุดสาย
ฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง เครื่ องดับเพลิงแบบแขวน
(Fire Hose Rack) เครื่ องดับเพลิงแบบหิ ้ว นํ ้ายา
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้ผลิตสินค้ า






POTTER ELECTRIC
VICTAULIC
MOYNE ROBERTS
BADGER
GIACOMINI

ประเทศเจ้ าของตราสินค้ า
 สหรัฐอเมริ กา
 สหรัฐอเมริ กา
 ไอร์ แลนด์
 สหรัฐอเมริ กา
 อิตาลี
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กลุ่มสินค้ า
ผู้ผลิตสินค้ า
โฟมดับเพลิง อุปกรณ์ โฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิง  HYGOOD
อัต โนมัติ ระบบตรวจจับควัน ระบบดับ เพลิง ด้ ว ย  5-ELEM
ก๊ าซ ระบบกล้ องตรวจจับควันและเปลวไฟ เป็ นต้ น  NIBCO
 CHEMGUARD
 WAGNER
 SIEMENS
 SRI
 GKB
 RELIABLE

ประเทศเจ้ าของตราสินค้ า
 สหราชอาณาจักร
 ประเทศจีน
 สหรัฐอเมริ กา
 สหรัฐอเมริ กา
 ประเทศเยอรมัน
 ประเทศเยอรมัน
 มาเลเซีย
 ไต้ หวัน
 สหรัฐอเมริ กา

 วาล์วและอุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  WEISS
ได้ แก่ วาล์วประตูนํ ้า (Gate Valve), วาล์วปี กผีเสื ้อ  VICTAULIC
(Butterfly Valve), วาล์วกันนํ ้าย้ อนกลับ (Check  HONEYWELL
Valve),วาล์ ว ระบายอากาศออกจากระบบนํ า้ (Air
Vent) เป็ นต้ น ตัวกรองฝุ่ นผงในระบบนํ ้า (Strainer)
อุปกรณ์ระบบท่อ ข้ อต่อ อุปกรณ์ใช้ วดั ความดันและ
อุณหภูมิ เป็ นต้ น

 สหรัฐอเมริ กา
 สหรัฐอเมริ กา
 สหรัฐอเมริ กา

 วาล์วปรับปริ มาณนํ ้า (Balancing Valve), วาล์ว  OVENTROP
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละปรั บ อั ต ราการไหลของนํ า้
อัตโนมัติ (PICV)

 ประเทศเยอรมัน

 แผ่นกรองอากาศอลูมิเนี ยม(Aluminum Filter)  RESEARCH
สําหรับกรองสิง่ สกปรกและฝุ่ นละอองในอากาศ
PRODUCTS

 เบลเยี่ยม

 อุปกรณ์ ระบบทําความเย็น ได้ แก่ ท่อทองแดง และ
ข้ อต่อทองแดง นํ ้ายาทําความเย็น คอมเพรสเซอร์
คอยล์เย็น อุปกรณ์ควบคุมการละลายนํ ้าแข็งอัตโนมัติ
อุปกรณ์ ประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ควบคุมความดัน
เป็ นต้ น

ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

 ประเทศเยอรมัน
 ประเทศเยอรมัน
 ประเทศเยอรมัน
 ประเทศเยอรมัน
 ฟิ นแลนด์
 เดนมาร์ ก
 ประเทศจีน
 ประเทศเยอรมัน
 ประเทศเยอรมัน
 ประเทศจีน
 ไต้ หวัน
 เกาหลีใต้
 ประเทศไทย
 ไต้ หวัน
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กลุ่มสินค้ า
 อุป กรณ์ ก ารพิ ม พ์ ดิ จิ ทัล สํ า หรั บ ระบบบรรจุภัณ ฑ์
ได้ แก่ เครื่ องพิมพ์ วนั หมดอายุเครื่ องพิมพ์ ข้อความ
บนบรรจุภัณฑ์ เครื่ องป้อนชิ ้นงาน สําหรับการพิมพ์
3 มิติ และสําหรับการพิมพ์ลาเบลสติคเกอร์ สีพร้ อม
ด้ วยอุปกรณ์ การพิมพ์ และวัสดุสิ ้นเปลืองประเภท
ต่างๆ เป็ นต้ น

ผู้ผลิตสินค้ า
 Domino
 Korthofah
 EDM
 MSSC
 United RIBtype
 EnvisionTEC
 Materialise

นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ พัฒนาตราสินค้ าเป็ นของตัวเอง จํ านวน 7
เครื่ องหมายการค้ า ได้ แก่

ประเทศเจ้ าของตราสินค้ า
 อังกฤษ
 ฮอลแลนด์
 ญี่ปนุ่
 สหรัฐอเมริ กา
 สหรัฐอเมริ กา
 ประเทศเยอรมัน
 เบลเยี่ยม

ตราสินค้ า โดยเป็ นเจ้ าของแบรนด์ หรื อ



เครื่ องหมายการค้ า “HARN” สําหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดตัง้ และให้ บริ การ อุปกรณ์ ระบบดับเพลิง ระบบ
ปรับอากาศ และสุขาภิบาล, จัดการขาย ประกอบ อุปกรณ์ระบบทําความเย็นอุตสาหกรรม, จัดการขาย ติดตัง้
และให้ บริ การ เครื่ อง อุปกรณ์ อะไหล่ วัสดุสิ ้นเปลือง สําหรับระบบการพิมพ์ดิจิทลั บนบรรจุภณ
ั ฑ์ หีบห่อ สลาก
รวมถึงการสร้ างแบบชิ ้นงานจากไฟล์ดิจิทลั



เครื่ องหมายการค้ า “VALTEC” สําหรับผลิตภัณฑ์วาล์วและผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยการ
ว่าจ้ างผู้ผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard (ปั จจุบนั ได้ รับการรับรองมาตรฐาน UL
เรี ยบร้ อยแล้ ว)



เครื่ องหมายการค้ า “SPARK” สําหรับผลิตภัณฑ์สายฉีดนํ ้าดับเพลิง โดยการว่าจ้ างผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย
และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard



เครื่ องหมายการค้ า “GUARDIAN” สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่ องดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแห้ ง โดยการว่าจ้ างผู้ผลิต
ในประเทศไทย สินค้ าได้ รับการรั บรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (TIS) จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม



เครื่ องหมายการค้ า “Blue Ice” สําหรับผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์ทําความเย็นโดยการว่าจ้ างผู้ผลิตในประเทศจีน และ
ผลิตตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM)



เครื่ องหมายการค้ า “Koppar” สําหรับผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง โดยการว่าจ้ างผู้ผลิตในประเทศจีน และผลิตตาม
มาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM)



เครื่ องหมายการค้ า “YUKI” สําหรับผลิตภัณฑ์นํายาแอร์ โดยการว่าจ้ างผู้ผลิตในประเทศจีน สินค้ าได้ รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (TIS) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

บริ ษัทฯ คัดเลือกผู้ผลิตเพื่อว่าจ้ างผลิตสินค้ าสําหรับตราสินค้ าของบริ ษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถของ
ผู้ผลิตและความสามารถของโรงงาน ซึง่ ในแต่ละตราสินค้ า บริ ษัทฯ ใช้ ผ้ ผู ลิตรายเดียวที่ติดต่อค้ าขายมาเป็ นเวลานาน โดย
เป็ นการว่าจ้ างผลิตเป็ นคราวๆ ไป ไม่มีการทําสัญญาว่าจ้ างผลิตระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมาการจําหน่ายสินค้ าในตราสินค้ าของ
บริ ษัทฯ เป็ นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับสินค้ าที่นําเข้ าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ หรื อมีสดั ส่วนยอดขายในปี 2560 และปี
2561 ร้ อยละ 5.90 และ 5.40 ของยอดขายรวม
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ทั้งนี้ ในป 2560 และป 2561 บริษัทฯ ไมมียอดสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตรายใดรายหนึ่ง เกินกวา รอยละ 30 ของ
มูลคาการสั่งซื้อรวม
2.2.4

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี -

2.2.5

งานที่ยังไมไดสง มอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีงานที่ยังไมไดสงมอบ รวมมูลคาประมาณ 491.36 ลานบาท ซึ่งเปนงาน
ติดตั้งระบบดับเพลิงดวยกาซ ระบบดับเพลิงโรงไฟฟา งานติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler) ระบบโฟมดับเพลิง
และระบบป โตรเคมี มูลคาประมาณ 147.50 ลานบาท และมูลคาของสินคาในส วนของการจํ าหน ายผลิตภั ณ ฑ ระบบ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ มูลคาประมาณ 158 ลานบาท, ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น มูลคาประมาณ 121.60 ลานบาท
และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล มูลคาประมาณ 64.26 ลานบาท ที่ไดรับใบสั่งซื้อและรอสงมอบในชวงป 2562

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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3. ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ดวยความตระหนักถึงภาวะความ
เสี่ยงที่ซับซอ นและรุน แรงขึ้น ของการดํา เนินธุรกิจ ทั้งจากการเปลี่ย นแปลงสภาพแวดลอ มภายในและภายนอกของ
บริษัทฯ การที่บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตไดอยางมั่นคงในระยะยาวนั้น จําเปนตองสรางพื้นฐานการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดี เพียงพอที่จะปองกันและลดผลกระทบของความเสี่ยง อันเกิดขึ้นไดจากปจจัยผันแปรตางๆ บริษัทฯ จึง
จัดทําแบบประเมินและควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดยมีการประเมิน
ระบุปจจัยความเสี่ยง และวิเคราะหความเสี่ยงที่สําคัญ รวมถึงกําหนดมาตรการรองรับและปองกันความเสี่ยง โดยมี
ผูรับผิดชอบตามสายงานที่สังกัด อีกทั้งใชดัชนีชี้วัดความเสี่ยง เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให
การดํา เนิน งานของบริษัท ฯ บรรลุเปา หมายและประสบผลสําเร็จ ตามทิศ ทางที่กํา หนดไว โดยมีค วามเสี่ย งในการ
ประกอบธุรกิจและความเสี่ยงอื่นๆ ที่สําคัญ ดังนี้
3.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3.1.1

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น

สินคาที่บริษัทฯ จําหนายใหลูกคาสวนใหญเปนสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ ยอดสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ
ในป 2560 และ ป 2561 คิดเปนรอยละ 80.24 และรอยละ 89.15 ของยอดการสั่งซื้อรวม ตามลําดับ การเสนอราคาและ
การชําระเงินคาซื้อสินคาสวนใหญใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ปอนดสเตอรลิง และยูโร รวมกันคิดเปนรอยละ 95.16
และร อ ยละ 98.98 ของยอดค า ซื้ อ สิ น ค า ต า งประเทศตามลํ า ดั บ ในขณะที่ ก ารจํ า หน า ยสิ น ค า ทั้ ง หมดจํ า หน า ย
ภายในประเทศเปนสกุลเงินบาท ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาสินคาใหสอดคลองกับตนทุนสินคาที่เพิ่มขึ้นได
ทันที ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและ
กําไรขั้นตนของบริษัทฯ ได


กําหนดใหบริษั ทฯ จะตองดําเนิ นการเป ดวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศล วงหน ากั บสถาบั นการเงินเพื่ อ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาว ซึ่งเปนวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศเกือบทั้งหมดโดย
บริษัทจะพิจารณาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาตามยอดในใบแจงหนี้การซื้อสินคาในแตละรอบการสั่งซื้อ



ติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคาเงินอยางตอเนื่องเพื่อสามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนไดอยางใกลชิด

ในป 2560 และ ป 2561 บริษัทฯ ซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวน 502.00 ลานบาท และ 637.24 ลาน
บาทตามลําดับ คิดเปนรอยละ 75.80 และรอยละ 85.64 ของยอดการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ ดวยการติดตามความ
เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยางสม่ําเสมอทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวนอยมาก ดังจะเห็น
ไดจากผลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในป 2560 และป 2561 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ
5.05 ลานบาท และ 2.40 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยูในระดับที่นาพอใจ
นอกจากนี้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทําใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ จะ
ทําการปรับราคาสินคาไปตามสภาพตลาดโดยแจงใหลูกคาทราบลวงหนา และบริษัทฯ มีสต็อคสินคาจํานวนหนึ่ง ซึ่ง
สามารถรองรับงานจําหนายสินคาลวงหนา ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไมสงผลกระทบตอรายไดและตนทุน
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
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3.1.2

ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคา

บริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบทํา
ความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล ที่มีสินคาหลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก ซึ่งตราสินคาที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเปนประมาณรอยละ 28.00 และรอยละ 20.00 ของยอดขาย
รวมในป 2560 และป 2561 ตามลําดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญ เสียการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณ ฑในตราสินคาที่
สําคัญไป อาจกอใหเกิดผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได
การไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหน ายตราสินคาเปนปจจัยสําคัญ สําหรับธุรกิจของบริษั ทฯ ซึ่งการเปนตัวแทน
จําหนายสินคาใหกับคูคามีทั้งลักษณะที่กําหนดอายุของการเปนตัวแทนและไมมีกําหนดอายุของการเปนตัวแทน โดยสวน
ใหญบริษัทฯ ไมไดทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการกับบริษัทเจาของตราสินคา ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความ
เสี่ยงจากการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในกรณีดังกลาว โดยหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหแก
เจาของตราสินคา หรือหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาไมวาดวยกรณีใดๆ เชน บริษัทคูคามีการควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น
หรือมีการเลิกกิจการคูคา เปนตน อาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได ซึ่งตั้งแตป 2554 เปนตนมา บริษัทฯ ไมมกี าร
สูญเสียตราสินคาที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจ การรักษา
ความสัมพันธที่ดีกับบริษัทเจาของตราสินคาที่มี มายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินคาที่จัดจําหนายมากกวา 60 ตราสินคา
ทั้งยังใหบริการและสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคาจนเปนที่ยอมรับ อีกทั้งมีฐานลูกคาที่กวางขวางมากกวา 2,500 ราย
บริษั ท ฯ จึ งมั่ น ใจวา หากบริ ษั ท ฯ สู ญ เสี ย การเป น ตั วแทนจํ าหน า ยสิ น ค าในตราสิ น ค าใดสิ น ค า หนึ่ งไป บริษั ท ฯ ก็ มี
ความสามารถในการหาผลิตภัณฑตราสินคาอื่น เขามาทดแทนเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดได เนื่องจากบริษัทฯ
มีเปาหมายในการคัดสรรสินคาคุณภาพดีและเปนสินคาที่มีเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา ในป 2561 บริษัทไดรับการ
แตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเพิ่มอีก 1 ตราสินคา อีกทั้งบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาตราสินคาภายใตเครื่องหมาย
การคาของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑเองเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวดวย
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาตามที่ตกลง และไดรับความ
ไววางใจจากบริษัทเจาของตราสินคาใหเปนตัวแทนจําหนายสินคามาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทฯ มียอดขาย
ที่เติบโตขึ้นเปนลําดับ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีชองทางการจําหนายที่มีประสิทธิภาพ มีทีมงานขายที่เขมแข็ง สินคาที่
บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสามารถสรางยอดขายใหเติบโตอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นวาบริษทั เจาของตราสินคาจะ
ยังคงมอบหมายใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาตางๆ อยางตอเนื่องตอไปในอนาคต จึงจัดเปนความเสี่ยงในระดับ
บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยูในระดับที่นาพอใจ
3.1.3

ความเสี่ยงจากการที่บริษทั เจาของตราสินคาอาจเขามาทําตลาดเอง

กรณีที่เจาของตราสินคาจากตางประเทศมีความประสงคจะเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไมผาน บริษัทฯ
ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคานั้นๆ ได และอาจตองมีการแขงขันกับ
บริษัทเจาของตราสินคาดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นวา ความเสี่ยงดังกลาวมีโอกาสเกิดขึ้นนอย เนื่องจากความไมคุมคาในการลงทุน
เขามาจําหนายสินคาเอง อีกทั้งการจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ
ระบบสุขาภิบาล ระบบความเย็น รวมทั้งระบบการพิมพดิจิทัลตองมีความหลากหลาย และตองสามารถตอบสนองความ
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พึงพอใจของลูกคาไดอยางครบวงจร ลูกคาจะคํานึงถึง ความสะดวกในการสั่งซื้อสินคาจาก ผูจําหนายที่มีสินคาใหครบ
ตามที่ตองการ ซึ่งจากที่ผานมาเคยมีผูผลิตสินคาจากตางประเทศบางรายใหบริษัทในเครือเขามาดําเนินธุรกิจโดยตรงแทน แต
ก็ไมประสบความสําเร็จและเลือกกลับไปจําหนายผานตัวแทนเหมือนเดิม บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยูใน
ระดับที่นาพอใจ
3.1.4

ความเสี่ยงจากอัตรากําลังคนและความสามารถของบุคลากรไมเพียงพอตอความตองการทางธุรกิจ

บริษั ทฯ ตระหนักถึงความเพียงพอของอัตรากําลังคนซึ่งสอดคลองกับการขยายงานตามกลยุทธ บริษัท ฯ มี
มาตรการจัดการความเสี่ยงดังกลาว ดังนี้


มีการทบทวนโครงสรางองคกรและวิเคราะหแผนความตองการอัตรากําลังคน



ดําเนินการตามกระบวนการ สรรหา โดยคัดเลือกและเพิ่มชองทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ



จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร
เพื่อพิจารณาผูสืบทอดตําแหนงงาน รวมถึงกระตุนใหพนักงานที่มีความสามารถเล็งเห็นเปาหมายและการ
เติบโตในอนาคตที่ชัดเจน และเรงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง



รักษาบุคลากร ผานกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานกับบริษัทฯ เชน การเตรียมความพรอม
และสรางความมั่นใจของพนักงานใหม กิจกรรมทองเที่ยวประจําป งานปใหม Family Day และกีฬาสี รวมถึงมี
การสํารวจความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการทํางาน เปนประจําทุกป เพื่อนําผล
สํารวจและขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดลอมการทํางานใหดียิ่งขึ้น

โดยป 2561 ผลประเมินที่ได เทากับรอยละ 68 เทียบกับป 2560 เทากับรอยละ 81 ลดลงจากป 2560 รอยละ 13
บริษัทฯ ไดทําการวิเคราะหสาเหตุของคะแนนที่ลดลงในอันดับตนๆ ไดแก ปญหาการสื่อสารภายใน ภาวะผูนํา สภาพแวดลอม
ในการทํางาน รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งบริษัทฯ ไดมอบหมายใหฝายที่เกี่ยวของนําไปทําแผนการแกไขในป 2562
ในป 2561 บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงานลดลงจากรอยละ 12.40 ในป 2560 เหลือรอยละ 9.7 และมี
อัตราการสรรหาพนักงานเขาบรรจุในตําแหนงที่วาง คิดเปนรอยละ 14.80 ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด สืบเนื่องจาก
ตําแหนงที่สรรหานั้นเปนตําแหนงงานขาย ประกอบกับสายงานที่รับสมัครนั้น เปนสินคาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทําใหหา
ผูส มั ค รที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ต อ งการค อ นขา งยาก อย างไรก็ ดี บริษั ท ฯ ทํ าการทบทวนคุ ณ สมบั ติ และโครงสรา ง
คาตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนในตลาดแรงงาน ของบริษัทฯ ในระดับเดียวกัน
บริษัทฯ ประเมินวาผลการควบคุมความเสี่ยงอยูในระดับควบคุมไดในระดับหนึ่ง แตยังไมเปนที่พอใจ อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเรงดําเนินการตามแผน HR master plan ในป 2562
3.1.5

ความเสี่ยงจากการดอยคาของคาความนิยม

บริษัท ฯ ตองบันทึกคาความนิย มจากมูล คายุติธ รรมของสิ่งตอบแทนเพื่อซื้อ และรับโอนกิจ การทั้งหมดของ
บริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ซึ่งมีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ (Net Assets) บริษัท ชิลแมทช
จํากัดและบริษัทยอย ณ วันที่ออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยฝายบริหารของบริษัทฯ
จะทําการทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป และตั้งคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ดังนั้นบริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงหาก
ผูสอบบัญชีไดพิจารณาแลววาคาความนิยมนี้ควรจะตองมีการดอยคา ซึ่งการดอยคาดังกลาวจะมีผลกระทบตองบกําไร
ขาดทุนของบริษัทฯ ในดานของกําไรสุทธิ สวนของเจาของ และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ
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ฝายบริหารไดทดสอบการดอยคาของคาความนิยม ซึ่งประกอบไปดวย หนวยธุรกิจของผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
และผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล โดยจัดทําประมาณการกระแสเงินสดอิสระที่คาดวาจะไดรับในอนาคต บางครั้งเรียกวา
”มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หรือ Realizable Value” ของทั้ง 2 หนวยธุรกิจ อันประกอบไปดวย ประมาณการยอดขาย,
ตนทุนขาย, คาใชจายในการขายและบริหาร (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย), ภาษีเงินได, งบประมาณการลงทุน,
ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงในเงินทุนหมุนเวียน อันไดแก ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ และเจาหนี้การคา เมื่อไดกระแสเงิน
สดอิสระในแตละปก็คํานวณเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตราคิดลดที่อางอิงกับอัตรากอนภาษีที่สะทอนถึงความเสี่ยงที่เปน
ลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ ในภาพรวม ตามหลักเกณฑมูลคาจากการใช (Value in Use)
ฝายบริหารคํานวณกระแสเงินสดอิสระโดยอางอิงกับประมาณการทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล มีความเปนไปได และ
เหมาะกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งมูลคาดังกลาวมากกวามูลคาตามบัญชีของคาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคาอัน
ไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยภายใต
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด จึงถือไดวาความความนิยมและคาสัมพันธของลูกคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไมดอยคา
ทั้งนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรบั อนุญาตแลว
3.1.6

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น

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


บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมิน วิเคราะห และกําหนดมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งในระดับองคกร และระดับปฏิบัติการ จัดใหมี
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายนอกที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015



บริษัทฯ เขารวมเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC) เมื่อวันที่
5 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงไดจัดทํา
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและแนวทางปฏิบัติ สื่อสารแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน
ทุกระดับ รวมถึงผูมีสวนไดเสีย ที่เกี่ยวของ รับทราบในชองทางที่กําหนด และใหรายงานผลแกคณะกรรมการ
บริษัทเปนรายไตรมาส



จัดใหมีชองทางการรองเรียน และการแจงเบาะแส

บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยูในระดับที่นาพอใจ
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4.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

4.1

สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ตาราง 4.1

รายละเอียดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน

1. ที่ดิน

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)
172.65

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ

ไมมี

2. อาคารและสิง่ ปลูกสราง

55.58

เปนเจาของ

ไมมี

3. สวนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง

2.65

เปนเจาของ

ไมมี

0.94
231.82

เปนเจาของ

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ

ไมมี

4. เครื่องมือและอุปกรณ
รวม
ตาราง 4.2

รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน

1. เครื่องมือและอุปกรณ

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)
1.20

2. เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน

7.94

เปนเจาของ

ไมมี

3. ยานพาหนะ

11.98

เปนเจาของ

ไมมี

4. สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต

11.56
32.68

เปนเจาของ

ไมมี

รวม

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
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สินทรัพยไมมตี ัวตน

4.2

รายละเอียดสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปไดดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน 23.98 ลานบาท โดยมีการตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพยจํานวน 5-10 ป
คาความนิยม มูลคารวม 334.67 ลานบาท
ความสัมพันธกับลูกคาสุทธิ มูลคารวม 73.18 ลานบาท โดยมีการตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพยจํานวน 7 ป





สัญญาที่สําคัญของบริษัทฯ

4.3

4.3.1 สัญญาเชาพืน้ ทีท่ ตี่ ั้งสํานักงานใหญ
บริษัทฯ ทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลที่เกีย่ วของกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้
ตาราง 4.3 สัญญาเชาพื้นทีท่ ตี่ ั้งสํานักงานใหญของบริษัทฯ
ลําดับ
1.
2.
3.
หมายเหตุ :

คูสัญญา
ผูใหเชา
ผูเชา
ผูใหเชา
ผูเชา
ผูใหเชา
ผูเชา

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

สถานที่เชา

ระยะเวลาการเชา 1/

เลขที่

ชั้น

ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด

19/7-8

1- 4

19/17-22

1-4

19/6

1-3

อารซเี อ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
อารซเี อ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
อาร ซี เอ บล็ อ คเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
9

9

9

9

9

9

อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

พื้นที่ (ตร.ม.)

2 ป 9 เดือน

1 ม.ค. 2560 30 ก.ย. 2562

283.60

3 ป

1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2562

1,379.72

3 ป

1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2562

195

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

1/
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4.3.2 สัญญาเชาและใหเชาอาคารคลังสินคา
ตาราง 4.4 รายละเอียดสัญญาเชาและใหเชาอาคารคลังสินคา
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6

7.
8.

คูสัญญา

สถานที่เชา

ผูใหเชา : นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
ผูเชา : บริษัทฯ
ผูใหเชา : นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
ผูเชา : บริษัทฯ
ผูใหเชา : บริษัท พระบริบาล จํากัด
ผูเชา : บริษัทฯ
ผูใหเชา : บริษัท พระบริบาล จํากัด
ผูเชา : บริษัทฯ
ผูใหเชา : บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จํากัด
ผูเชา : บริษัทฯ
ผูใหเชา : บริษัท ซัมโก เซอรวิส จํากัด
ผูเชา : บริษัทฯ

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

ผูใหเชา : บริษัทฯ
ผูเชา : บริษัท โบลโลเร โลจิสติคส (ประเทศไทย) จํากัด
ผูใหเชา : บริษัทฯ
ผูเชา : บริษัท ไอแพ็ค โลจิสติกส จํากัด

อาคารคลังสินคา
เลขที่ 888/14 หมู 21 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อาคารคลังสินคา
เลขที่ 888/15-16 หมู 21 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ระยะเวลาการเชา
อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

พื้นที่ (ตร.ม.)

1.6 ป 1/

1 ม.ค. 2560 31 ก.ค. 2561

1,760

1.6 ป 1/

1 ม.ค. 2560 31 ก.ค. 2561

722

1.4 ป 1/

1 ส.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

1,760

1.4 ป 1/

1 ส.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

722

5 ป 2/

1 ธ.ค. 2559

1 ธ.ค. 2564

60

3 ป 3/
1.7 ป 3/
1.8 ป 3/
3 ป 3/
3.5 เดือน 3/

1 เม.ย. 2560
1 ต.ค. 2560
1 ส.ค. 2560
1 มิ.ย. 2559
1 ธ.ค. 2561

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

360
495
720
300
2,348

1 ธ.ค. 2561 30 เม.ย. 2563

4,388

2.4 ป 3/

หมายเหตุ :
1/
เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 1 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซึง่ ผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอ ยกวา 2 เดือนกอนที่
สัญญาเชาจะครบกําหนด ซึ่งอัตราคาเชาของสัญญาเชาที่มีการตออายุ อาจปรับขึน้ หรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน แตไมเกินรอยละ 5 ของคาเชาเดิม
2/
ทบทวนสัญญาเชาทุกๆ 1 ป
3/
เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 3 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซึ่งผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 เดือนกอนที่
สัญญาเชาจะครบกําหนด ซึ่งอัตราคาเชาของสัญญาเชาที่มีการตออายุ อาจปรับขึน้ หรือลงตามแตคูสญ
ั ญาจะตกลงกัน

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
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4.3.3 สัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน
บริษัทฯ ไดทําประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน รวมถึงประกันภัยสําหรับเงิน สําหรับสต็อคสินคาและทรัพยสินทุกชนิดและไดเลือก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)เปนผูรับประกันภัย
โดยมีเงื่อนไขความคุมครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิด และทุนประกันรวม 332.00 ลานบาท และไดรับการสลักหลักเปนผูรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันอัคคีภัย ของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยอาคารคลังสินคาและสํานักงานดังกลาวบริษัทฯ ใหบุคคลภายนอกจํานวน 2 รายเชาเปนคลังสินคาทุนประกันรวม 59.94 ลานบาท ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตาราง 4.5 รายละเอียดสัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน
ประเภทกรมธรรม
กรมธรรมประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน
(All Risk)

บริษัทผูรับประกัน

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จํากัด (มหาชน)

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

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ทุนประกัน
(ลานบาท)
30.54

ระยะเวลาประกันภัย
18 ก.ย.2561 - 18 ก.ย.2562

ผูเอา
ประกันภัย
บริษัทฯ

265.70

หนา 45
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ประเภทกรมธรรม
กรมธรรมประกันอัคคีภัย (Fire Insurance
Policy) สลักหลังเปนผูรับผลประโยชนตอ
จากบริษัท ทีเอสเค เทรดดิง้ เซ็นเตอร จํากัด

4.4

บริษัทผูรับประกัน

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล อาคารคลังสินคาและอาคารสํานักงาน คอนกรีตเสริม
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เหล็ ก จํา นวน 2 ชั้น 3 คู ห า รวมพื้ น ที่ ใช ส อย พื้ น ที่ ใช
สอยประมาณ 6,736 ตารางเมตร ตั้งอยูบนโฉนดที่ดิน
กรรมสิ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ เลขที่ 128184 และ 128185
ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ทุนประกัน
(ลานบาท)
59.94

ระยะเวลาประกันภัย
26 มี.ค.2561 - 26 มี.ค.2562

ผูเอา
ประกันภัย
บริษัทฯ

เครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการที่สําคัญ
บริษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการเปนเจาของเครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการ 7 รายการ ดังนี้

ตาราง 4.6 รายละเอียดเครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการที่สําคัญของบริษทั ฯ
ลําดับที่

รูปเครื่องหมายการคา/บริการ เจาของกรรมสิทธิ์ เลขทะเบียน

1

2*

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

สําหรับสินคา/บริการ

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

สําหรับสินคา วาลวทอน้ําทําดวยโลหะ

ระยะเวลา
อยูระหวางยื่นคําขอ และ
รับจดทะเบียนโดยกรมทรัพยสินทางปญญา

18 ต.ค. 2544 - 17 ต.ค. 2564

หนา 46
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ลําดับที่

รูปเครื่องหมายการคา/บริการ เจาของกรรมสิทธิ์ เลขทะเบียน

สําหรับสินคา/บริการ

ระยะเวลา

3*

บริษัทฯ

ค381341

สําหรับสินคา
ชุดสายฉีดน้าํ ดับเพลิง สายดับเพลิง ขอตอดับเพลิง

30 ต.ค. 2555 - 29 ต.ค. 2565

4*

บริษัทฯ

ค62121

สําหรับสินคา เครื่องดับเพลิง

20 มิ.ย. 2559 - 19 มิ.ย. 2569

5*

บริษัทฯ

171127993 สําหรับสินคา น้ํามันหลอลื่นเครื่องคอมเพรสเซอร

4 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2569

171127994 สําหรับสินคา
- อุปกรณแยกน้าํ มันที่เปนสวนของคอมเพรสเซอร
- อุปกรณควบคุมแรงดันที่เปนสวนของเครื่อง
คอมเพรสเซอร
- อุปกรณหยุดการทํางานของคอมเพรสเซอร เมื่อ
น้ํามันหลอลื่นต่ํากวากําหนด
- อุปกรณปองกันการสั่นสะเทือนของเครื่องคอมเพรสเซอร
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/ สินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัท (ลําดับที่ 2 - 7) เปนสินคาจางผลิตกับผูผลิตสินคาภายในประเทศหรือตางประเทศ

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 47

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

4.5

นโยบายการลงทุนในบริษทั ยอยและบริษัทรวม

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

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
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5.

ขอพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไมมีคดี หรือขอพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลกระทบดานลบที่มีนัยสําคัญ
ตอสินทรัพยหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กลาวคือไมมีผลกระทบทางคดีมากเกินกวา 5% ของสวนของผูถือหุน ณ วัน
ดังกลาว

สวนที่ 1 (5) ขอพิพาททางกฎหมาย
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6.

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

6.1

ขอมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อยอ

HARN

เลขทะเบียนบริษัท

0107557000217

ตลาดหลักทรัพย

mai

กลุมอุตสาหกรรม

บริการ

วันที่เริ่มตนซื้อขาย

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 และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล ระบบทํา
ความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล รวมทั้งใหคําปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการตางๆ และการ
ใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมครบวงจร

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท (02) 203-0868, โทรสาร (02) 203-0245

ที่ตั้งคลังสินคาศูนยวิจัย

เลขที่ 503/1, 509 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท (02) 719-7285, (02) 716-9070, โทรสาร (02) 318-8624

ที่ตั้งคลังสินคามอเตอรเวย

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 นายวิศษิ ฏ 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 สถานที่ตงั้ ของบุคคลอางอิงอื่นๆ
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

6.2

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท (02) 596-0500 โทรสาร (02) 596-0539

ขอมูลสําคัญอื่น
-ไมมี-

สวนที่ 1 (6) ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
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7.

สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และเรียกชําระแลว จํานวน 292,250,000 บาท โดยเปนหุนสามัญ จํานวน 584,500,000 หุน
มูลคาที่ตราไว หุนละ 0.50 บาท
การกระจายการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนลาสุดของบริษัทฯ ดังนี้
ผูถือหุน

จํานวนราย จํานวนหุนรวม คิดเปน %

ผูถือหุนสัญชาติไทย
ผูถือหุนสัญชาติตางดาว
ยอดรวม

นิติบุคคล
จํานวนราย จํานวนหุนรวม

บุคคลธรรมดา
คิดเปน % จํานวนราย จํานวนหุน รวม คิดเปน %

2,110
2

510,583,525
73,916,475

87.35
12.65

8
1

1,796,253
73,316,475

0.31
12.55

2,102
1

508,787,272
600,000

87.04
0.10

2,112

584,500,000

100.00

9

75,112,728

12.86

2,103

509,387,272

87.14

โครงสรางกลุมธุรกิจ
บริษัทฯ ยังไมมกี ารลงทุนในบริษทั รวม บริษัทยอยอื่น
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
จํานวนหุน
% ของจํานวนหุน ทั้งหมด
นายวิรฐั
สุขชัย
87,981,135
15.052
Nice Noble Limited
73,316,475
12.543
นางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน
72,649,151
12.429
นายเจน
ชาญณรงค
72,319,130
12.373
นายวสันต
นันทขวาง
28,440,000
4.866
นางสาวนพพร
ชาญณรงค
26,407,444
4.518
นายชัยวัฒน
แตไพสิฐพงษ
21,604,000
3.696
นายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร
21,159,399
3.620
นางสาวปนัดดา
ทองเหลี่ยม
14,832,149
2.538
นางนพรัตน
สุขชัย
13,000,000
2.224
นายประชา
พรอมพรชัย
11,311,315
1.935
นางสาววิญู
นานา
10,621,500
1.817
นางวลีรัตน
เชื้อบุญชัย
8,276,986
1.416
นางสาวธารดา
ตรีเพ็ชร
7,504,024
1.284
นางสาวอุไรรัตน
หาญทวีภัทร
6,841,852
1.171
นายภาคภูมิ
วองไพฑูรย
4,230,325
0.724
นายธนศักดิ์
ตรีนุสนธิ์
3,441,700
0.589
นายรัตนพันธ
มุขหริวัฒนานนท
3,306,864
0.566

สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
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ขอมูลการถือหุนของกรรมการ และผูบริหาร รวมถึงผูที่เกี่ยวของและบุคคลที่มีความสัมพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

รายชื่อผูถือหุน
กรรมการบริษัท
นายถกล
นันธิราภากร (1) /*
นายโสตถิธร
มัลลิกะมาส (1) /*
นางสาววรนุช
สุไพบูลยพิพัฒน (1)/*
นายสุพจน
เธียรวุฒิ (1)/*
กลุมนายวิรัฐ สุขชัย (2)
5.1 นายวิรัฐ
สุขชัย
5.2 นาง นพรัตน สุขชัย (คูสมรส)
นายวสันต
นันทขวาง (1)
กลุมนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร (2)
7.1 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
7.2 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร (บุตร)
กลุมนายเจน ชาญณรงค (3)
8.1 นายเจน
ชาญณรงค
8.2 นายหาญ
ชาญณรงค (บิดา)
8.2 นางประยูรศรี ชาญณรงค (มารดา)
นางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน (1)
กลุมนายภาคภูมิ วองไพฑูรย (3)
10.1 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
10.2 นางเทียมจันทร วองไพฑูรย (คูสมรส)
10.3 นายภีม
วองไพฑูรย (บุตร)
กลุมนางวลีรัตน เชื้อบุญชัย (3)
11.1 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย
11.2 นายฐานิต
สัจจริตานันท (บุตร)
11.3 นางสาวสุธดิ า สัจจริตานันท (บุตร)

จํานวนหุน

% ของจํานวนหุน ทั้งหมด
-

-

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

15.052
2.224
4.866

21,159,399
7,504,024

3.620
1.284

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

12.373
0.171
0.126
12.429

4,230,325
21,500
890,000

0.724
0.004
0.152

8,276,986
247,200
40,000

1.416
0.042
0.007

11,311,315
200,000

1.935
0.034

3,306,864
140,000
443,604
65,986

0.566
0.024
0.076
0.011

หมายเหตุ : */ กรรมการอิสระ

1.

2.

3.
4.

ผูบริหาร
กลุมนายประชา พรอมพรชัย (2)
1.1 นายประชา
พรอมพรชัย
1.2 นางสาวสุกันยา ลิ้มความสุข (คูสมรส)
กลุมนายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท (2)
2.1 นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท
2.2 นางระเบียบ
มุขหริวัฒนานนท (มารดา)
นายสุชาติ
สุวัฒโนดม (1)
นายนันทวัธน
จีราคม (1)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผูบริหาร
นายสุกิจ
นายวิฑูรย
นายพงษสวัสดิ์
นายฉัตรอภิชัย
นางวรินกาญจน
นายวิศิษฏ

ลิติกรณ (1)
ทามี (1)
เพงเล็งผล (1)
เอื้อเอนกกุลชัย (1)
ธีระอัมรานนท (1)
วชิรลาภไพฑูรย (1)

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

0.047
0.072
0.005
0.163
0.038

รายงานการเปลีย่ นแปลงสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อผูถือหุน

เพิ่มขึน้
(ลดลง)

กรรมการบริษัท
นายถกล
นายโสตถิธร
นางสาววรนุช
นายสุพจน
นายวิรฐั
นายวสันต
นายธรรมนูญ
นายเจน
นางสิริมา
นายภาคภูมิ
นางวลีรัตน

นันธิราภากร /1
มัลลิกะมาส /1
สุไพบูลยพิพัฒน/1
เธียรวุฒิ /1
สุขชัย
นันทขวาง
ตรีเพ็ชร
ชาญณรงค
เอี่ยมสกุลรัตน
วองไพฑูรย
เชื้อบุญชัย

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

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

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

ผูบ ริหาร
นายประชา
นายรัตนพันธ
นายสุชาติ
นายนันทวัธน
นายสุกิจ
นายวิฑูรย
นายพงษสวัสดิ์
นายฉัตรอภิชัย
นางวรินกาญจน
นายวิศิษฏ

พรอมพรชัย
มุขหริวัฒนานนท
สุวัฒโนดม
จีราคม
ลิติกรณ
ทามี
เพงเล็งผล
เอื้อเอนกกุลชัย
ธีระอัมรานนท
วชิรลาภไพฑูรย

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

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

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

หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ

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

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
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7.3

นโยบายจายเงินปนผล

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินไดและหลังหัก
สํารองทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยู
กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจายชําระคืนเงินกูยืม เงื่อนไข
และขอกําหนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู รวมทั้งขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนครั้งคราว เมื่อ
เห็นวาบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้นได โดยจะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอมูลการจายเงินปนผล

ป 2561

ป 2560

ป 2559

ป 2558

-

-

-

-

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

584,500,000

584,500,000

584,500,000

350,000,000

เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)
เงินปนผลประจําป (บาท/หุน)

จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน)

หมายเหตุ - เงินปนผลประจําป 2561 จํานวน 0.16 บาทตอหุน ยังไมมีความแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2562
- ผูถอื หุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 47 ทวิ
แหงประมวลรัษฎากร
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8. โครงสรางการจัดการ

แผนผังโครงสรางองคกรของบริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ผูตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร
เลขานุการบริษทั
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร

2

1

กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจระบบ
ดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล

ผูอํานวยการ
สายงานขาย
โครงการ

5

4

3
ผูอํานวยการ
สายงาน
ขายทั่วไป

ผูอํานวยการ
สายงานขาย
ปโตรเคมี

กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล

กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจระบบทําความเย็น

6
ผูอํานวยการ
สายงานขาย

7
ผูอํานวยการ
สายงานสนับสนุน
วิศวกรรม

8
ผูอํานวยการ
สายงานขาย

10

9
ผูอํานวยการ
สายงานบริการ

11

12

ผูอํานวยการ
สายงานขาย
สินคาพิเศษ

ผูอํานวยการ
สายงานกํากับดูแลกิจการ

ผูอํานวยการ
สายงานบริหารทั่วไป

ฝาย ICT

ฝายบริหารระบบคุณภาพ

ฝายจัดซื้อ

ฝายการเงิน

ฝายกํากับดูแลกิจการ

ฝายคลังสินคาและจัดสง

ฝายบัญชี

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายองคกรดิจิทัล
และสารนิเทศ (DEC)

ฝายธุรการสํานักงาน

หมายเหตุ : เลขที่ 1 - 13 เปนผูบริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ

13
ผูอํานวยการ
สายงานการเงิน
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โครงสรางการจัดการภายในของบริษัทฯ ประกอบดวย
 คณะกรรมการบริษท
ั
 คณะกรรมการชุดยอยที่ชวยกลั่นกรองเรื่องที่สําคัญ ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท จํานวน 4 คณะ
ได แก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามมาตรา 68 แห ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ
 ฝายบริหาร โดยมีประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

8.1

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ จํานวน 11 ทาน ประกอบดวย


กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 8 ทาน โดยในจํานวนนี้ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 4 ทาน



กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 3 ทาน คือ ประธานเจาหนาที่บริหาร 1 ทาน และกรรมการผูจัดการ 2 ทาน

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1. ดร. ถกล
นันธิราภากร

2. ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส2)

3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน2)

4. ดร.สุพจน

เธียรวุฒิ

5. นายวิรฐั

สุขชัย1)

6. นายวสันต

นันทขวาง 3)

7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ

ตําแหนง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจดั การ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ ัดการ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ ัดการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง
5 กันยายน 2555
1 มิถุนายน 2558
5 กันยายน 2555
5 กันยายน 2555
5 กันยายน 2555
17 ธันวาคม 2561
5 กันยายน 2555
5 กันยายน 2555
17 ธันวาคม 2561
1 พฤศจิกายน 2559
11 พฤศจิกายน 2559
5 กันยายน 2555
11 พฤศจิกายน 2559
1 มีนาคม 2561
1 ธันวาคม 2559
5 กันยายน 2555
1 พฤศจิกายน 2559
11 พฤศจิกายน 2559
1 ธันวาคม 2559
1 พฤศจิกายน 2559
11 พฤศจิกายน 2559
1 ธันวาคม 2559
หนา 57
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ลําดับ
8. ดร.เจน
9. นางสิริมา

ชื่อ-สกุล
ชาญณรงค
เอี่ยมสกุลรัตน2)

10. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
11. นางวลีรัตน เชือ้ บุญชัย
หมายเหตุ :

1)

2)

3)

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 มีมติแตงตั้ง นายวิรัฐ สุขชัย ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีมติแตงตั้ง ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส และนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และแตงตั้ง นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2561
นายวสันต นันทขวาง ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 22 เมษายน 2562

โดยมีนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ทาน ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีโครงสรางคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม
นอยกวา 3 ทาน และไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ทาน
โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และมี
คุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ครบถวนทุกประการ
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. มีจํานวนกรรมการเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบดวยบุคคล ที่มีความรู ประสบการณ และ
ความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองมีจํานวนกรรมการรวมกันไมนอยกวา
5 คน ตามกฎหมาย โดยกรรมการไมนอยกวา 3 คนหรือ ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตอง
เปนกรรมการอิสระ กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยาง
อิสระ ทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝาย
บริหาร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษั ทจํานวน 3 คน ตองดํารงตําแหนง
กรรมการตรวจสอบดวย
2. กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
3. จํานวนกรรมการที่เปนผูบริหารตองมีไมเกินกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ เพื่อใหมีการถวงดุล
ระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารกับกรรมการที่เปนผูบริหาร
4. ตองมีกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับ
สินคาดานวิศวกรรมซึ่งเป นธุรกิจหลักของบริษั ท และอยางนอยอีก 1 คน ที่มีประสบการณ ดานบัญ ชีและ
การเงิน โดยคณะกรรมการจัดใหมีการเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว
รวมถึงจํานวนปการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทของกรรมการแตละคนในรายงานประจําป และบนเว็บไซต
ของบริษัท
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดย
อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะ
ออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการผูออกจาก
ตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
2. กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท กรรมการที่พนจากตําแหนง อาจไดรับ
เลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการ
อิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท กําหนดเปนนโยบายวาใหกรรมการอิสระดํารงตําแหนงตอเนื่องไดไมเกิน 9 ป
นับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก หรือ 3 วาระติดตอกัน
3. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริษัทอาจพนจากตําแหนงเมื่อ
3.1 ตาย
3.2 ลาออก
3.3 ขาดคุ ณ สมบั ติ หรือมี ลั กษณะต องห ามตามกฎหมายวาด วยบริษั ทมหาชนจํ ากั ด หรือกฎหมายวาด วย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3.4 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
3.5 ศาลมีคําสั่งใหออก
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชน
จํากัดทราบดวยก็ได
5. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอย
กวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู
6. ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ ตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล คณะกรรมการที่พนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุม
ผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไป
ยังผูถือหุนไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3
วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน
7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน ถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั
ตามขอบังคับบริษัท ไดกําหนด จํานวนหรือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทไดนั้น ใหกรรมการ
สอง (2) คนลงลายมือชื่อรวมกัน โดยใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนหรือคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทได
คณะกรรมการบริษั ท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 วันศุกรที่ 12 พฤษภาคม 2560 ได มีมติ
กําหนดชื่อและจํานวนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการกลุมที่หนึ่ง นายวิรัฐ สุขชัย, นายวสันต
นันทขวาง, นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการกลุมที่สอง นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน, นายเจน ชาญณรงค, นางวลีรัตน เชื้อ
บุญชัย กรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุมหนึง่ ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุมสอง รวมเปนสองคน
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเปนผูเลือกตั้งกรรมการดวยกันดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท เพื่อดูแล ควบคุม
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนของบริษัท ใหดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของและบรรลุวัตถุประสงคในการประชุม (รายละเอียดการคัดเลือก/อํานาจหนาที่ประธาน
กรรมการบริษัท แสดงไวในหมวด 3 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล หนา 84)
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญ ในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ
รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว
ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
จริยธรรม ภายใตจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตาม
เปาหมายและแนวทางที่ไดกําหนดไว และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดยรวมถึงอํานาจ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้
1. กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น นโยบาย กลยุ ท ธ เป าหมาย แผนการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ งบประมาณประจํ าป โครงสรา งการ
บริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือบุคคลใดๆ
ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. มี อํ า นาจในการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย อ ย เพื่ อ ช ว ยศึ ก ษาและกลั่ น กรองงานต า งๆ เฉพาะด า น อาทิ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการชุดยอย ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ ที่แตงตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน าที่ที่กํ าหนดนั้น ตองไม มีลักษณะเปน การมอบอํานาจที่ทําให
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว
สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
ทํ า กั บ บริษั ท หรือ บริษั ท ย อ ย (ถ า มี ) ยกเว น เป น การอนุ มั ติ รายการที่ เป น ไปตามนโยบายและหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให ประธานเจ า หน า ที่ บ ริห าร กรรมการผู จั ด การ หรือ บุ ค คลอื่ น
ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณ อักษร หรือ
บันทึกเปนมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน และระบุขอบเขต
อํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน
4. ประเมิ นผลงานของฝ ายบริหารอย างสม่ํ าเสมอ รวมทั้ งดู แลกลไกการจ ายค าตอบแทนผู บริหารและพนั กงานอย าง
เหมาะสม
5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีระบบ
การจัดเก็บเอกสารที่ทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง
6. จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบ
บัญชีที่ผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
โดยงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ตองตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนที่จะนําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการเงิน
โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ในรายงานประจําปของบริษัท
7. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหาร
ความเสี่ ย งที่ ค รอบคลุ ม และมี ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง การรายงานและการติ ด ตามผลที่ มี
ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ
มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปรงใส เกี่ยวกับการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน เพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง
เพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
9. ดู แ ลให มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ต อ เนื่ อ งในระยะยาว รวมทั้ งแผนพั ฒ นาพนั ก งาน ความต อ เนื่ อ งของผู บ ริ ห าร
(Succession Plan) รวมทั้ งดู แ ลให มี ก ระบวนการสรรหาและแผนการสื บ ทอดตํ าแหน งของกรรมการ และ
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
10. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การลงทุน
และการดําเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ ยกเวนเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
11. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน และ
มีการรายงานขอมูลการดําเนินงานที่สําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางถูกตอง
และเปนไปตามที่ขอกฎหมายกําหนด โดยกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียใน
สัญญาหรือขอตกลงใดๆ ที่ทํากับบริษัทฯ หรือถือหุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) ทั้งนี้
สําหรับรายการที่ทํากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ
ทํารายการในเรื่องนั้น
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12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง
ใดแทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ
อํ า นาจเพื ่อ ใหบ ุค คลดัง กลา วมีอํ า นาจตามที ่ค ณะกรรมการบริษ ัท เห็น สมควร และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริษัท เห็น สมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ย นแปลง หรือแกไขการ
มอบอํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมลี ักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเปนไปตาม
เงื่อนไขการคาโดยทั่วไป หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
13. แตงตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัท ที่เหมาะสม มีหนาที่และความ
รับ ผิ ดชอบตามพระราชบั ญ ญั ติห ลั กทรัพ ยแ ละตลาดหลั กทรัพ ย ทํา หน าที่ ให คํ าแนะนํ าด านกฎหมายและ
กฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริ ษั ท รวมทั้ ง ประสานงานให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท โดยได เป ด เผยคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป
14. สงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง ทั้งดานกฎหมาย
การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท
15. จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และมีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจ
ถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหถูกตองตรงกัน เพื่อสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
16. กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ และเปนแนวทางการ
ปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณในการที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
คํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอม โดยผานการอบรม และการสื่อสารภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดยที่จรรยาบรรณ
ดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตาม
กรอบจรรยาบรรณที่กําหนดไวในดานตางๆ โดยบริษัทไดมีการประกาศและแจงใหทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติ
อยางเครงครัด รวมถึงใหมี การปฏิ บัติ ตามแนวทางดั งกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการได ติดตามใหมี การปฏิ บัติ ตาม
จรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง
17. จัดใหมีนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการ
ปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงมี
การสื่อสารแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวของ และ
สงเสริมใหเป นวัฒ นธรรมและค านิยมหนึ่งในบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษั ทมี การสอบทานและทบทวน
นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนประจําทุกป เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย
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18. พิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชนมีแนวทางที่ชัดเจน และเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดย
กําหนดนโยบายที่ไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาว แสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวที่ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัท
ทราบถึ งความสั มพั น ธหรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล าว โดยบุ คคลดั งกลาวไม มีส วนรวมในการ
ตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกลาว
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขั ด แย งทางผลประโยชน ซึ่ ง ได มี ก ารพิ จ ารณาความเหมาะสมอย า งรอบคอบ รวมทั้ งบริษั ท ได ป ฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยอยางเครงครัด ในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงดานผลประโยชน ให
เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และการ
เปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวนโดยจะเปดเผยการทํารายการ
ไวในงบการเงิน รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
19. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจตอฝายจัดการในการชวยลดความเสี่ยง
ทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุ
เปาหมายตามที่ตั้งไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยให
รายงานทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
และช วยคุ ม ครองเงิ นลงทุ น ของผู ถื อหุ น ดั งนั้ น บริ ษั ทจึ งได กํ าหนดภาระหน าที่ อํ านาจการดํ าเนิ นการของ
ผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเรื่องตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของ
บริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให
เกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ทั้ง
ดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ
ทั้งนี้ บริษั ทไดวาจางบุคคลภายนอกที่มี ความเปนอิสระในการปฏิ บัติหนาที่ เปน ผูรับผิดชอบในการควบคุ ม
ภายในของบริษัท ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และ
เพื่อใหผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ ผู
ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหความมั่นใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุ มภายใน และทบทวนระบบที่สําคัญ อยางนอยป ละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัท
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20. ไดกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร และใหฝาย
จัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา และจะจัดใหมีการทบทวน
ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษัท และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบวา ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย
21. คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงไวในรายงานประจําปของบริษัท
22. คณะกรรมการจัดใหมีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจนกับผูที่ประสงคจะรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือผูมีสวนไดเสีย
ผานทางเว็บไซต หรือรายงานตรงตอบริษัท โดยใหแจงเบาะแสผานกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เพื่อสั่งการใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทกําหนดไว และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

8.2

คณะกรรมการชุดยอย

8.2.1

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด วยกรรมการอิสระที่มี คุ ณ สมบั ติ ครบถ วนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กํ าหนด
จํานวน 3 ทาน โดยมีอยางนอย 1 ทานที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
1. ดร. ถกล
นันธิราภากร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. โสตถิธร
มัลลิกะมาส
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี ดร. ถกล นั น ธิราภากร เป นผู มี ความรู และประสบการณ เพี ยงพอที่ จะทํ าหน าที่ ในการสอบทานความ
น า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น โดยจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics,
University of Arkansas, U.S.A. และผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 8 ป 2547 แลว
และมี นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบตองมีองคประกอบ ดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่กําหนด จํานวนไมนอยกวา 3 คน
3. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอยาง
นอย 1 คน ตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณ ดานการบัญ ชีหรือการเงิน และมีประสบการณเพียง
พอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
4. ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ใหคณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูอํานวยการสายงาน
การเงินเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนง
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
1. ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งอีกได นอกจากการพนตําแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการตรวจสอบพน
จากตําแหนงเมื่อ
1.1 ตาย
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยฯ
1.4 พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจงเปน
หนังสือลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ โดยบริษัทจะแจงเรื่อง
การลาออกพรอมสําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนง
ทั้งคณะ ใหคณะกรรมการตรวจสอบที่พ นจากตําแหนงตองรักษาการในตําแหนง เพื่ อดําเนินการตอไปกอน
จนกวาคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมจะเขารับหนาที่
3. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
บริษั ท แต งตั้ งบุ คคลที่มี คุ ณ สมบั ติ ครบถวนขึ้น เป นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่ อใหก รรมการ
ตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูใน
ตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังคงเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ใหบริษัทแจงการพนจากตําแหนง
ของกรรมการตรวจสอบดังกลาวพรอมเหตุผลของการพนจากตําแหนงตอตลาดหลักทรัพยฯ ทันที
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมทั้ง
บุ คลากรว า เหมาะสม สอดคล องกั บขอบเขตการปฏิ บั ติ งาน และเพี ยงพอที่ จะสนั บสนุ นงานในหน าที่ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน รายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้


ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ



ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ



ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ



ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี



ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน



จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน



ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่



รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก
8. พิจารณาและใหความเห็นตอการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงาน
ของบริษัทมีความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินธุรกิจดวยการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
9. รับเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส การกระทําอันทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งจากภายในและภายนอก ที่กรรมการบริษั ท
ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่ไดรับแจง และนําเสนอให
คณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาโทษหรือแกไขปญหาตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
10. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของ
บริษัทฯ มารวมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ(ถามี) หรือจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนบุคคลภายนอกเปนครั้ง
คราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ การขอใหพนักงานของบริษัทฯ สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี การมอบหมายใหพนั กงานหรือลู กจางของบริษั ทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนกระทํ าการใดๆ ภายในขอบเขตหน าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการตางๆ ที่กลาวแลวในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัท
ยอยเทาที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชองใหดําเนินการได
เนื่ อ งจากบริษั ท ฯ ไม มี ฝ า ยตรวจสอบภายในเอง จึ ง ได ว า จ า งบริษั ท อั ล ทิ ม า แอดไวเซอรี่ จํ า กั ด ซึ่ ง เป น
บุคคลภายนอกและไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทฯ เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทําหนาที่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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8.2.2

คณะกรรมการบริหาร

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

ชื่อ – สกุล
นายวิรฐั
สุขชัย1)
นายวสันต
นันทขวาง2)
นายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร
ดร.เจน
ชาญณรงค
นายวิศิษฎ
วชิรลาภไพฑูรย

6. นางวรินกาญจน

ธีระอัมรานนท

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและเลขานุการ

หมายเหตุ : 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 มีมติแตงตั้ง นายวิรัฐ สุขชัย ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร โดยให
มีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561
2)
นายวสันต นันทขวาง ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 22 เมษายน 2562

องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบตองมีองคประกอบ ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจาก กรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ซึ่งไดรับ
การเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค าตอบแทน ทั้ งนี้ ค ณะกรรมการบริห ารประกอบไปด ว ย
กรรมการบริหารไมนอยกวา 3 คน
2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแตงตั้งกรรมการบริหาร 1 คน ที่มีความเหมาะสม เพื่อทําหนาที่ประธาน
กรรมการบริ ห าร โดยประธานกรรมการบริ ห ารที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จะมี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง ประธาน
กรรมการบริหารเทากับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารจะพิ จารณาและแตงตั้งบุคคลที่คณะกรรมการบริห ารเห็นสมควรเป นเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร เพื่ อชวยเหลือการทํางานของคณะกรรมการบริห ารเกี่ ยวกั บการนั ดหมายการประชุม การ
จัดเตรียมวาระการประชุม การนําสงเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง กรรมการบริหารซึ่งพน
จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารวางลง
ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการบริหารแทน
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บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่งและมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีหนาที่กลัน่ กรองและกําหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบ.ประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกําหนด
หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจเพื่อให สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่ อเสนอใหที่ป ระชุม คณะกรรมการของบริษัท ฯ
พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังตอไปนี้
1. นําเสนอนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ การตั้งกิจการ
ใหม/เลิกกิจการ/ควบกิจการ/โอนกิจการ การรวมลงทุน (โดยมีสวนรวมในการบริหารงาน) การกําหนดแผนการ
เงิน โครงสรางองคกรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองขอเสนอของฝายบริหาร เพื่อนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย
แผนงาน เปาหมายที่กําหนดไว และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย และมีหนาที่ตองรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา
3. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติ ในหลักการไวแลว
4. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ แตละรายการภายใน
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท และภายในวงเงินรวมไมเกิน 30 ลานบาท และกรณีที่ตองใชทรัพยสินของบริษัทฯ เปน
หลักประกัน ตองนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท
ตอป และเมื่อมีการอนุมัติรายการดังกลาวแลว ใหแจงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบตอไป
6. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯการเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัตกิ อนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
7. กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนง
บริหารในระดับผูจัดการฝายขึ้นไป ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ รวมทั้งการ
โยกยาย เลิกจาง กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม สําหรับ
พนักงานบริหารดังกลาว
8. มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใต การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
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ทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
กั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริษั ท ย อ ย และ/หรือ บริ ษั ท ฯ ที่ เกี่ ย วข อ ง คณะกรรมการบริห ารไม มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก าร
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน
(แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติ ซึ่ง
เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
9. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
8.2.3

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 14 ทาน ดังนี้

1. ดร.สุพจน

ชื่อ – สกุล
เธียรวุฒิ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2. นายวิรฐั

สุขชัย

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3. นายวสันต

นันทขวาง1)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายรัตนพันธ

มุขหริวัฒนานนท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายประชา

พรอมพรชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายสุชาติ

สุวัฒโนดม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายนันทวัธน

จีราคม2)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายสุกิจ

ลิติกรณ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นายวิฑูรย

ทามี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

11. นายพงษสวัดิ์

เพงเล็งผล3)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

12. นายฉัตรอภิชัย

เอื้อเอนกกุลชัย3) 4)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

13. นายวิศิษฏ

วชิรลาภไพฑูรย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

14. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท

กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : 1) นายวสันต นันทขวาง ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 22 เมษายน 2562
2)
นายนันทวัธน จีราคม ลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสายงานขาย และกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562
3)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีมติแตงตั้ง นายพงษสวัสดิ์ เพงเล็งผล และนายฉัตรอภิชัย เอือ้ เอนกกุล
ชัย ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 19 เมษายน 2561
4)
นายฉัตรอภิชัย เอื้ออเนกกุลชัย ลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสายงานบริหารทั่วไป และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 16
มีนาคม 2562
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องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบดวย กรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการสายงานตางๆ เปน
กรรมการบริห ารความเสี่ ย งโดยตํ า แหน ง ซึ่งได รับ การแต งตั้ งโดยประธานกรรมการบริห ารความเสี่ ยง และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ
เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตําแหนง
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง เปนการดํารงตําแหนงของผูบริหารจากสายงานตางๆ ซึ่งหากมีกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงลาออกระหวางดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แตงตั้งบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน
และนําเรื่องการแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
การพนจากตําแหนง
กรรมการบริหารความเสี่ยงพนจากตําแหนงโดยทันที เมื่อ


พนจากการเปนกรรมการบริษัทฯ / ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ / ผูอํานวยการสายงานตางๆ



เสียชีวิต



ลาออก



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติใหพนจากตําแหนง



ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ
ชื่อเสียงของกิจการ รวมถึงความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นในกิจกรรมตางๆ ของบริษัท เปนตน เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ
2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได
5. กําหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความ
เสี่ยงของบริษัท ฯ และการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ ตองดําเนินการปรับ ปรุงแกไขเพื่ อใหสอดคลองกั บ
นโยบายและกลยุทธที่กําหนด
8. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน
7. สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นทีจ่ ําเปน ใหสอดคลองกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบ
8.2.4

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ดังนี้

ชื่อ – สกุล
1. นางสาววรนุช
สุไพบูลยพิพัฒน1)

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2. ดร.โสตถิธร

มัลลิกะมาส1)

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3. นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน1)

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

หมายเหตุ : 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีมติแตงตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จํานวน
3 ทาน คือ ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส และนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และนางสาววรนุช
สุไพบูลยพพิ ัฒน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2561

องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัทซึง่ เปนกรรมการอิสระและกรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหาร ไมนอยกวา 3 คน และกรรมการมากกวากึง่ หนึ่งตองเปนกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัทแตงตัง้ กรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นเปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาฯ เปนผูคัดเลือกและแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ที่
พนจากตําแหน งตามวาระ อาจไดรับ การแตงตั้งเขาดํ ารงตําแหน งไดอีกนอกจากการพน ตําแหนงตามวาระ
ดังกลาวขางตน กรรมการสรรหาฯ พนจากตําแหนงเมื่อ
1.1 ตาย
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามกฎบัตรนี้
1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหพนจากตําแหนง
1.5 พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการ
บริษัท โดยควรแจงเปนหนังสือลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ
โดยบริษัทจะแจงเรื่องการลาออกพรอมสําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการสรรหาฯ
พนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสรรหาฯ ที่พนจากตําแหนงตองรักษาการในตําแหนง เพื่อดําเนินการ
ตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชุดใหมจะเขารับหนาที่
3. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการสรรหาฯ วางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท
แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการสรรหาฯ ภายใน 90 วัน เพื่อใหกรรมการสรรหาฯ มีจํานวน
ครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการสรรหาฯ จะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่
ยังคงเหลืออยูของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนแทน
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. ดานการสรรหา
1.1 พิ จารณาองคป ระกอบ คุ ณ สมบั ติ ของคณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุด ย อ ย โดยรวม และ
รายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซอนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในดานการศึกษา
ความรู ความชํานาญ ทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
ความเปนอิสระตามหลักเกณฑบริษัทฯ กําหนด
1.2 พิจารณาคุณ สมบัติของผูบริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษั ทฯ เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนที่กําหนดไว โดยใหครอบคลุมทั้งในดานการศึกษาประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญ และนํา
ปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่สําคัญและเกี่ยวของ เชน สภาพและแนวโนมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ตลอดจนภาวะแขงขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาดวย
1.3 กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑในการสรรหาบุคคล ใหสอดคลองกับโครงสรางและคุณสมบัติตามที่
กําหนดไวในขอ 1.1 และ 1.2 โดยจัดทําเปน Board Skill Matrix เพื่อชวยใหการสรรหากรรมการมีความ
สอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1.4 สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย รวมถึง
ผูบริหารระดับสูง เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งเมื่อมีตําแหนงวางลง
1.5 กํากับดูแลใหบริษัทฯ จัดใหมีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ใหแก
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
1.6 จัดทําและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession plan) ของผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความ
พรอมเปนแผนตอเนื่องใหมีสืบทอดงาน เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง
1.7 สนับสนุนใหบริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลเขารับบริการสรรหาเปนกรรมการบริษัทฯ
2. ดานการพิจารณาคาตอบแทน
2.1 กําหนดและจัดทํานโยบายการกําหนดคาตอบแทนอยางเปนลายลักษณอักษร ใหเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับ ผิด ชอบของกรรมการ โดยเชื่ อ มโยงค าตอบแทนกั บ ผลการดํ าเนิ น งานโดยรวมของบริษั ท ฯ เพื่ อ ให
สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท
เปนผูพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป เพื่อขออนุมัติ
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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2.2 เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง ทั้งสวนที่เปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และสิทธิประโยชนอื่นๆ
2.3 กําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และพิจารณาปรับอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมใหแก
ผูบริหารสูงสุดของบริษทั ฯ พรอมทั้งนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยางสม่ําเสมอ
4. รับผิดชอบตอการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และประชุมผูถือหุน ในป 2561
ชื่อ – นามสกุล
1. ดร.ถกล

นันธิราภากร

ตําแหนง

ประชุมคณะกรรม ประชุมคณะกรรม ประชุมคณะ
ประชุมคณะกรรม ประชุมผูถือหุน
การบริษัท
การตรวจสอบ กรรมการบริหาร การบริหารความเสี่ยง (AGM)
ประชุม 6 ครั้ง ประชุม 4 ครั้ง ประชุม 12 ครัง้
ประชุม 12 ครั้ง ประชุม 1 ครั้ง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
6/6
4/4
1/1
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.โสตถิธร
มัลลิกะมาส1)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
6/6
4/4
1/1
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน1) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
6/6
4/4
1/1
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
4. ดร.สุพจน
เธียรวุฒิ
กรรมการอิสระ
5/6
12/12
1/1
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวิรัฐ
สุขชัย2)
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6/6
12/12
12/12
1/1
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ
6. นายวสันต
นันทขวาง3)
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5/6
12/12
12/12
1/1
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6/6
11/12
12/12
1/1
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
8. ดร.เจน
ชาญณรงค
กรรมการ กรรมการบริหาร
6/6
12/12
1/1
9. นางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน1) กรรมการ
5/6
1/1
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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. นายสุชาติ
สุวัฒโนดม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
11/12
1/1
17. นายนันทวัธน จีราคม4)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
12/12
1/1
18. นายสุกิจ
ลิติกรณ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
12/12
1/1
19. นายวิฑูรย
ทามี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
11/12
N/A
20. นายพงษสวัสดิ์ เพงเล็งผล5)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
9/12
1/1
21. นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย5) 6) กรรมการบริหารความเสี่ยง
9/12
1/1
หมายเหตุ : 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 ลาออกจากตําแหนงผูอ าํ นวยการสายงานขาย และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562
5)
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ งที่ 3/2561 เมื่ อวั นที่ 10 พฤษภาคม 2561 มี มติ แต งตั้ ง นายพงษ สวั สดิ์ เพ งเล็ งผล และนายฉั ตรอภิ ชั ย เอื้ อเอนกกุ ลชั ย ดํ ารงตํ าแหน ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 19 เมษายน 2561
6)
นายฉัตรอภิชัย เอื้ออเนกกุลชัย ลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสายงานบริหารทั่วไป และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2562

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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ผูบริหาร

8.3

ผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 13 คน ประกอบดวย
ลําดับ
1. นายวิรฐั
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ – สกุล
สุขชัย

นายวสันต
นายธรรมนูญ
นายประชา
นายรัตนพันธ
นายสุชาติ
นายนันทวัธน
นายสุกิจ
นายวิฑูรย
นายพงษสวัสดิ์
นางวรินกาญจน
นายฉัตรอภิชัย
นายวิศิษฏ

นันทขวาง1)
ตรีเพ็ชร
พรอมพรชัย
มุขหริวัฒนานนท
สุวัฒโนดม
จีราคม2)
ลิติกรณ
ทามี
เพงเล็งผล
ธีระอัมรานนท
เอื้อเอนกกุลชัย3)
วชิรลาภไพฑูรย

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ:
ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
กรรมการผูจดั การ: ธุรกิจระบบทําความเย็น
กรรมการผูจดั การ: ธุรกิจระบบการพิมพดจิ ิทัล
ผูอํานวยการสายงานโครงการ
ผูอํานวยการสายงานขายทัว่ ไป
ผูอํานวยการสายงานปโตรเคมี
ผูอํานวยการสายงานขาย
ผูอํานวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม
ผูอํานวยการสายงานขาย
ผูอํานวยการสายงานขายสินคาพิเศษ
ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ
ผูอํานวยการสายงานบริหารทั่วไป
ผูอํานวยการสายงานการเงิน

หมายเหตุ ผูบริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1)
นายวสันต นันทขวาง ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษทั กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่
22 เมษายน 2562
2)
นายนันทวัธน จีราคม ลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสายงานขาย และกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562
3)
นายฉัตรอภิชัย เอื้ออเนกกุลชัย ลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสายงานบริหารทั่วไป และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 16
มีนาคม 2562

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. เปนผูนําในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว
2. ควบคุม / กํากับดูแล / แกไขปญหา การดําเนินงานโดยภาพรวมในระดับกลยุทธและนโยบาย
3. ใหการสนับสนุนและอํานวยการแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ใหสามารถปฏิบัติ
ภารกิจดานการกํากับดูแลบริษัทไดตามเปาหมาย
4. กํากับดูแลโครงการดานพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับเปาหมายการเติบโตของบริษัท
5. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเปน
ประจําทุกไตรมาส
6. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
7. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจ
ชวงนั้นดวย
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ ัดการ
กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
รวมถึงเรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้
1. กํากับดูแลการบริหารงาน การดําเนินงานทั่วไป และการอนุมัติเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ และ/หรือ
บริหารงานประจําวันของบริษัทฯ เพื่อประโยชนของบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบ
คําสั่ ง มติที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท และมติ ที่ป ระชุม ผูถื อหุ นของบริษั ท ฯ ภายใต กรอบของกฎหมายที่
เกี่ยวของ และขอบเขตอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําป ตลอดจนโครงสรางการ
บริหารงานและอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณากอนนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ
3. ดําเนินการหรือบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานที่รับมอบหมาย ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส
5. ดูแลใหบุคลากรในฝายงานตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนา
องคกรและบุคลากรอยางตอเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณที่ดีขององคกร
6. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนตําแหนง พักงาน เลิกจาง กําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนอื่นๆ รวมทั้ง
บําเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ
7. มีอํานาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คําสั่ง ระเบียบ บันทึก และขอบังคับที่เกี่ยวกับการ
ทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการ
ทํางานภายในองคกร
8. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอํานาจอนุมัตกิ ารบริหารงาน (S-QMO-003)
9. มีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามสัญญา หรือขอตกลง (ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ หรือตามที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท) ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน
10. มีอํานาจอนุมัติการจัดหา การเขาทําสัญญา และการดําเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
12. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจ
ชวงนั้นดวย
ทั้งนี้ อํานาจประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่ประธาน
เจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการเห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจที่ทําใหประธานเจาหนาที่บริหาร /
กรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่ง
อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และ/หนวยงานที่เกี่ยวขอกําหนด) มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ หรือ
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ ไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
(แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับ ของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการ
อนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด

8.4

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแตงตั้ง นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 26
กุมภาพันธ 2559 เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได
มีการแกไขเพิ่มเติม) เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
1. ดูแลและใหคําแนะนําเบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารจะตองทราบ
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน
ของบริ ษั ท บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และการประชุ ม ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท รวมทั้ ง
ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว
3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก
3.1 ทะเบียนกรรมการ
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานประจําปของบริษทั
3.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน
4. การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่
รายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูที่เกี่ยวของใหบริษัททราบ)
5. ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ประวัติโดยยอ ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณการทํางาน
ในชวงระยะเวลา 5 ป
ประวัติการอบรม

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ

นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 2559 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท
 2559 - 2560
ผูชวยกรรมการผูจดั การ : ดานกํากับดูแลกิจการ
ผูอํานวยการสายงานบริหารทั่วไป
 2557 - 2559
หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุนที่ 36/2016
 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนที่ 16/2016
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 72/2016
 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุนที่ 8/2015
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หลักสูตรอื่นๆ
 หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
 หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ
 หลักสูตร S02 การเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและผูมีสวนไดเสีย
 หลักสูตร S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธเพือ
่ การพัฒนาอยางยั่งยืน
 หลักสูตร S04 การวิเคราะหความเสี่ยงและประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน
 หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคม
 หลักสูตร S06 การจัดทํารายงานแหงความยั่งยืน
 หลักสูตร ยุทธศาสตรการวัดความสําเร็จขององคกร KPI
 หลักสูตร กลยุทธการสื่อสารทางการตลาด 360 องศา
 หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
 หลักสูตร Finance for the Boss
บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ดาน เชน อายุ คุณวุฒิ
ดานการศึกษา ความรูดานภาษาตางประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ความสามารถใน
การเปน ผูป ระสานงานทั้งภายในและภายนอกองค กร รวมถึงการประชาสัม พั นธและดู แลภาพพจน ข ององคก รตอ
บุค คลภายนอก เปน ตน ในกรณีที่เลขานุก ารบริษัท พนจากตําแหนง หรือ ไมอาจปฏิบัติห นาที่ได ใหคณะกรรมการ
บริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลา
ดังกลาว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)

8.5

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

8.5.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
8.5.1.1 กรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอยรายเดือน และเบี้ยประชุม ซึ่งสะทอนจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
ตําแหนง
คาตอบแทน
1. คาตอบแทนประจํากรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริษทั
30,000 บาท /เดือน
- ประธานกรรมการชุดยอย
25,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
20,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 3 วัน)
120,000 บาท /เดือน
2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการ
15,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการ
10,000 บาท /ครั้ง
3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท
ไมมี
4. สิทธิประโยชนอื่นๆ
ไมมี
หมายเหตุ 1.กรรมการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซึ่งไดรับเงินเดือนประจํา
2. กรรมการบริษัทที่ดํา รงตํา แหนง อื่นๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับ คาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงที่มีคาตอบแทนสูงที่สุดเพีย ง
ตําแหนงเดียว

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ

หนา 77

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

สรุปคาตอบแทนกรรมการบริษัท ป 2561 จํานวน 11 ราย เปนระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 เทากับ 3,970,000 บาท ซึ่งประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการบริษัท จํานวน 2,880,000 บาท
คาตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการชุดยอย จํานวน 300,000 บาท และเบี้ยประชุม 790,000 บาท ซึ่งเปนไปตามมติที่
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ และ
เปรียบเทียบกับองคกรที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกลเคียงกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบรัทฯ
ผลงาน และบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาวการณของธุรกิจโดยรวม
ในป 2561 และ ป 2560 บริษัทฯ จายคาตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมใหแกกรรมการ ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. ดร.ถกล

ตําแหนง

8. ดร.เจน

ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
เธียรวุฒิ
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สุขชัย
กรรมการ /
ประธานเจาหนาที่บริหาร
นันทขวาง
กรรมการ /
กรรมการผูจัดการ
ตรีเพ็ชร
กรรมการ /
กรรมการผูจัดการ
ชาญณรงค
กรรมการ

9. นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ

10. นายภาคภูมิ

วองไพฑูรย

กรรมการ

11. นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

กรรมการ

2. ดร.โสตถิธร
3. นางสาววรนุช
4. ดร.สุพจน
5. นายวิรัฐ
6. นายวสันต
7. นายธรรมนูญ

นันธิราภากร

รวม

คาตอบแทน
รายเดือน

ป 2561
คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทน
รายเดือน
คณะกรรม คณะกรรมการ คณะกรรมการ
การบริษัท
ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง

ป 2560
คาเบี้ยประชุม
คณะกรรม คณะกรรมการ คณะกรรมการ
การบริษัท ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง

360,000

90,000

60,000

-

240,000

75,000

60,000

-

240,000

60,000

40,000

-

160,000

50,000

40,000

-

240,000

60,000

40,000

-

160,000

40,000

40,000

-

300,000

50,000

-

180,000

200,000

50,000

-

120,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,200,000
340,000
240,000
260,000
3,180,000

50,000
50,000
60,000
50,000
470,000

140,000

180,000

600,000
340,000
160,000
270,000
2,130,000

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

120,000

8.5.1.2 ผูบริหารของบริษทั ฯ
ในป 2561 และ ป 2560 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกผูบริหารของบริษัทฯ ดังนี้
ป 2561
ป 2560
คาตอบแทน
จํานวน
คาตอบแทน
จํานวน
คาตอบแทน
เงิน เดื อ น โบนั ส และค าตอบแทนอื่ น ๆ ได แ ก เงิ น
สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ EJIPและผลประโยชนหลังออกจากงาน
8.5.2

(ราย)

(บาท)

(ราย)

(บาท)

3

12,485,725

3

12,604,738

คาตอบแทนอืน่
• คาตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไมมี • คาตอบแทนอื่นของผูบริหารของบริษัทฯ - ไดแสดงไวในตาราง 8.5.1.2 ขางตน

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ

หนา 78

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

8.6

บุคลากร

8.6.1

จํานวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงาน(ไมรวมผูบริหาร) จํานวนทั้งสิ้น 247 คน
(พนักงานชาย จํานวน 154 คน พนักงานหญิง จํานวน 93 คน) และ 236 คน และ ตามลําดับ โดยสามารถแบงตามสายงาน
ไดดังนี้
สายงาน
สายงานขายงานโครงการ
สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล
สายงานขายปโตรเคมี
สายงานขายระบบทําความเย็น
สายงานสนับสนุนวิศวกรรม
สายงานขายระบบการพิมพดิจิทลั
สายงานบริการ
ฝายขายสินคาพิเศษ
สายงานกํากับดูแลกิจการ
สายงานบริหารทั่วไป
สายงานการเงิน
รวม
8.6.2

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2561
ณ 31 ธันวาคม 2560
35
34
26
27
7
3
16
15
5
3
25
26
34
33
12
10
13
7
39
42
35
36
247

236

คาตอบแทนพนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา คานายหนา เงินรางวัลจูงใจ และสวัสดิการอื่นในรูปแบบ
ที่เปนตัวเงิน
คา ตอบแทนที่ไมใชตัว เงิน ที่สําคัญ ไดแ ก กองทุน เงิน สํา รองเลี้ย งชีพ พนัก งาน ซึ่งบริห ารโดยบริษัท จัด การ
กองทุน รับอนุญาต โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสม
ของพนั กงานจะสูงขึ้นตามอายุ การปฏิ บัติ งาน นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ได เป ด โอกาสให พ นัก งานใชสิท ธิในการเลือกหรือ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของแตละบุคคล โดยกําหนดให
เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนไดปละ 2 ครั้ง การจัดทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุมใหกับผูบริหารและ
พนัก งาน ซึ ่ง วงเงิน ผลประโยชนพ นัก งานแตล ะคนจะแตกตา งกัน ไปตามตํ า แหนง และระดับ ความเสี ่ย งของการ
ปฏิบัติงาน จัดโครงการสะสมหุน (EJIP) สําหรับพนักงาน เพื่อใหโอกาสพนักงานเปนเจาของบริษัทฯ รวมกัน และถือเปน
สวนหนึ่งของเงินออม เพื่อสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับพนักงานในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหคาตอบแทน
แกพนักงานในรูปแบบการใหทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญ ญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนคาใชจาย
การฝกอบรม สัมมนาตางๆ ทั้งการฝกอบรมสัมมนาภายในองคกร และภายนอกองคกรอยางเหมาะสม
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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ในป 2561 และ ป 2560 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้
ป 2561

ป 2560

คาตอบแทน

จํานวน
(ราย)

คาตอบแทน
(ลานบาท)

จํานวน
(ราย)

คาตอบแทน
(ลานบาท)

เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ ไดแก เงิน
สมทบกองทุ น ประกั น สังคม เงิน สมทบกองทุ น
สํารองเลี้ยงชีพ EJIPและผลประโยชนหลังออก
จากงาน

247

153.19

236

155.02

8.6.3

ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
- ไมมี -
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

HARN มีความมุงมั่นที่จะเปนผูนําในงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น และ
ระบบการพิมพดิจิทัล เพื่อสรางผลประกอบการที่ดี และตระหนักดีวาสิ่งสําคัญที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาวไดนั้น นอกจาก
การสงมอบสินคาและบริการที่ดีมีคุณภาพแลว การดําเนินธุรกิจดวยการคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
โดยใชหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในกรอบแหงจรรยาบรรณธุรกิจ สงผานทางกระบวนการบริหารงานและทีม
บุคลากรที่มีคุณภาพ จะสรางมูลคาตอบริษัทฯ และสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืน
HARN ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อยึดถือปฏิบัติมาตั้งแตป 2556 และเผยแพรผานทางเว็บไซต
บริษั ทฯ ที่ www.harn.co.th และกําหนดให ทบทวนทุ กป โดยในป 2561 คณะกรรมการบริษั ทมีการทบทวนนโยบายและ
หลักการกํากับดูแลกิจการ จํานวน 3 ครั้ง ในเดือน พฤษภาคม สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามลําดับ โดยศึกษา
ทบทวน ถึงการนํา CG Code 2560 มาปรับใชใหเหมาะกับสภาพปจจัยตางๆ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทมีมติใหจัดหมวดหลักการกํากับดูแลกิจการเปน 8 หมวด เพื่อเปนกรอบที่ชัดเจนตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
และผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกคน และปรับปรุงบางหมวดใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่เปนสากล ดังนี้


เพิ่มความชัดเจนของบทบาทหนาที่คณะกรรมการ ในฐานะผูนาํ องคกรทีส่ รางคุณคาใหแก HARN



การอนุมัตแิ ตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน



การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช



การจัดสรร การจัดการทรัพยากร



การติดตามแนวโนมตางๆ ที่มีผลกระทบทางการเงินที่สําคัญ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ที่ยึดถือเปนกรอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ
1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ทุมเท และรับผิดชอบอยางเต็ม
ความสามารถเพื่อประโยชนสูงสุดของ HARN และยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ (REACT) เปน
แนวทางดวยความเขาใจ เชื่อมั่นและศรัทธา โดยถือเปนกิจวัตร จนเปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร อันไดแก
 Responsibility
มีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ ความสามารถ และ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ
 Equitable Treatment
ปฎิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกันดวยความเปนธรรม
 Accountability
มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเองและของผูอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของตน
สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได
 Creation of Long Term Value
มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรในระยะยาว
 Transparency
มีความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได และ เปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูที่เกี่ยวของ เปน
แนวทาง ดวยความเขาใจ เชื่อมั่น และ ศรัทธาโดยถือเปนกิจวัตร จนเปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร
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2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย และแผนงานที่
สําคัญ รวมทั้งจัดโครงสรางการบริหารที่สอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนธรรมระหวางคณะกรรมการบริษัท
ผูบริหาร และผูถือหุน และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทั้ง
ตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความนาเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบได
4. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นความเปนธรรมโดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ฝายอยางเทาเทียม พรอมกับดูแลสอดสอง ควบคุม ปองกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ตองดําเนินการใหมีระบบที่ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวา
ฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญและปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
6. การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ HARN ถือเปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการประเมินผลการบริหาร
จัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบาย หลักการ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในรอบป 2561 สรุปไดดังนี้

หมวด 1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรที่
สรางคุณคาใหแกบริษัทฯอยางยั่งยืน
1.1 เพื่ อ เป น การสร า งความมั่ น ใจว าคณะกรรมการมี ค วามตระหนั ก ถึ งบทบาทและหน าที่ ต ามความ
รับผิดชอบในฐานะผูนําองคกร ในเดือนพฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการจึงกําหนดวาระการทบทวนนโยบาย
และภารกิจหลัก ที่ใชผลักดันการบริหารงานใหเปนไปตามหลักการกํากับกิจการที่ดี และกําหนดใหเดือนมีนาคม มี
การประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการบริหารงาน
อื่นๆ ทั้งระดับนโยบายและระดับจัดการที่จําเปน และในเดือนตุลาคม จัดใหมีการประชุมเพื่อทบทวน วิสัยทัศน
ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย และทิศทางการดําเนินธุรกิจ สําหรับปถัดไป เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
1.2 คณะกรรมการกําหนดกรอบในการบริหารงานตามแผนกลยุทธ เพื่อใหคณะกรรมการบริหารทบทวน
จํานวน 12 ครั้งในป 2561 และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการเปนรายไตรมาส และคณะกรรมการ
บริหารเปนผูเสนอดัชนีวัดความสําเร็จ (KPI) ทั้งในระดับองคกรและระดับปฏิบัติการ เพื่อใหม่ันใจวาทิศทางการ
บริหารงานของบริษัทฯ สามารถแขงขันไดในระยะยาว มีการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และคํานึงถึงผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกภาคสวน รวมถึงพรอมรับการปจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1.3 การปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
การปฏิบัติงาน ซึ่งมีการมอบหมายใหผูบริหารที่เกี่ยวของมีการทบทวนกฎหมายติดตามการเปลี่ยนแปลงเปน
ประจํา และกําหนดใหเปนความเสี่ยงดานกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงกําหนด KPI COR-07 Low
Compliance เปนดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร และฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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1.4 เพื่อใหกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบที่ตน
ไดรับมอบหมาย บริษัทฯ ไดทบทวนกฎบัตร ในป 2561 ในเดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม และแจกจายให
กรรมการทุกทานเปนคูมือในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงอนุมัติ “ตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน” เพื่อแบงแยก
อํานาจในการอนุมัติธุรกรรมตางๆ ตามความรับผิดชอบ และเพื่อความคลองตัวในการบริหารงานบริษัทฯ การ
แบ งแยกหน าที่ ระหวางคณะกรรมการ ประธานเจาหน าที่บ ริหาร และฝายบริหาร กํ าหนดไวชัด เจนในสวน
โครงสรางการจัดการ หนา 60

หมวด 2 การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทฯ ที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
2.1 คณะกรรมการไดพิ จารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เป าหมายและทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในชวงเดือนมกราคม 2561 โดยจัดทําเปนระยะ 3 ป และมอบหมายใหกระจาย
วัตถุประสงคและเปาหมายลงสูการปฏิบัติผานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งบริษัทฯ ผานการตรวจ
ประเมินตั้งแตปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 และไดรับการรับรองตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งการขยายส
โคปไปถึงการทําทบทวนบริบทองคกร ปจจัยภายในภายนอก และผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ฯลฯ เมื่อนํามาผนวก
กับนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ยิ่งทํา
ใหคณะกรรมการมีความมั่นใจวาจะนําพาบริษัทฯ ไปสูความยั่งยืน
2.2 คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหมีการนํากลยุทธไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริหารจะทบทวนผล
การปฏิบัติเปนประจําทุกเดือน และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส สําหรับการถายทอด
วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ลงสูทุกระดับของการปฏิบัติงานนั้น ไดมอบหมายผานทุกระดับชั้นของ
การบริหารงาน จากระดับองคกร สูสายงาน ฝาย และพนักงาน ผานการประชุมติดตามงานทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ ตามชองทางที่บริษัทฯกําหนด โดยทุกวัตถุประสงคและเปาหมาย ลวนสอดคลองและสงเสริม
เปาหมายหลักที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะมีการปฏิบัติ ตรวจสอบ และติดตาม การดําเนินงานภายใน
ระบบที่วางไวอยางตอเนื่อง

สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ

หนา 83

บริษัทหาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)
Context of Organization
Value Commitment

Quality Living through Sustainable Engineering
Input

Input

Vision

SWOT & External Issues

Core Value

POSITIVE

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

สินค้าที�หลากหลาย คุณภาพ
ระดับ World Class
ผู้บริหารและทีมงานที�มีความรู้
ประสบการณ์
ระบบงานมาตรฐาน
การหมุนเวียนของพนักงาน
การพึ�งพิงสินค้ารายเดียว
การบังคับใช้กฎหมาย
การรณรงค์พลังงาน
การขยายตัวของเศรษฐกิจ
การแข่งขันสูง
รูปแบบธุรกิจของการเป็น
ตัวแทนจําหน่าย

Mission
1) เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
ด้วยสินค้าและบริการที�มีคุณภาพสูง
เทคโนโลยีที�นําหน้า และการจัดการ
ธุรกิจที�เป็นเลิศ

การบังคับใช้กฎหมาย
การผันผวนของเศรษฐกิจโลก
การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี

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

Company Strategic Directions
SMART Business

SMART People

Ob6 เพิ�มมูลค่าการบริการต่อลูกค้าทุก
กระบวนการขายและบริการหลังการขาย

Ob11 - บริหารงานทรัพยากรบุคคล Ob1 - การเติบโตของยอดขาย
เพื�อสนับสนุนวิสัยทัศน์และแข่งขันได้

Ob10 กํากับดูแลกิจการที�ดีภายใน CG
Code & CAC

Ob12 - สร้างความมีส่วนร่วมกับ
พนักงาน
Ob13 - สร้างองค์ความรู้และองค์กร
แห่งการเรียนรู้

Ob14 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

Ob7 สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า
/ คู่ค้าสําคัญ
Ob8 - ใช้เทคโนโลยีIT และการจัดการ
ที�ทันสมัย
OBJ9 พัฒนาระบบการทํางานและ
กระบวนการจัดการธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ
อย่างต่อเนื�อง

SMART Business

SMART Business & Environment

Ob2 - การขยายธุรกิจด้วยสินค้า
หรือช่องทางขายใหม่
Ob3 เป็นผู้นําในด้านสินค้า
นวัตกรรมและสินค้าที�เป็นมิตรต่อ
Ob4 พัฒนา Sotutions และบริการ
ให้ครบวงจร / เพิ�มมูลค่าสินค้า
Ob5 - รักษาสถานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานให้พร้อมต่อการ
ขยายธุรกิจ

Ob15 กระบวนการธุรกิจที�ลด
ผลกระทบทางสิ�งแวดล้อม
Ob16 ส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อมทุก
กระบวนการ

Quality Policy

เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที�มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที�นําหน้า
และการจัดการธุรกิจที�เป็นเลิศ
QMS Processes & Quality Objective by Division
ขาย

Output

บริการ

จัดซื�อ

การเติบโตอย่างยั�งยืนของธุรกิจ

คลังสินค้า

จัดส่ง

ทรัพยากร ธุรการ
บุคคล สํานักงาน

รายได้/กระแสเงินสด

ICT

QMO

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

DEC

Output

หมวด 3 เสริมสรางคณะกรรมการทีม่ ีประสิทธิผล
3.1 ในฐานะตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักถึงความสําคัญตอภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย
ดวยเหตุนี้ กรรมการบริษัท จึงตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชน
ใหแกบริษัทฯ มีความทุมเท ใหเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระใน
การตัดสินใจ สามารถดูแลใหมีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ใหดําเนินไปในลักษณะ
ที่ถูกตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และตองเปนอิสระจากฝายจัดการของบริษัทฯ โดยจัดใหมีระบบแบงแยก
หนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการที่ชัดเจน
(1) คณะกรรมการบริ ษั ทประกอบด วยกรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลายทั้ งในด านทั กษะ ประสบการณ
ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ ตองมีกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1
คน ที่มีประสบการณ ในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ
อยางนอยอีก 1 คน ที่มีประสบการณดานบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทชุดปจจุบนั มีองคประกอบ
หลากหลายทั้งเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณในวิชาชีพ บริษัทฯ ไดทบทวน Board Skill Matrix และ
จํานวนปของการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ ของกรรมการแตละคน ทุกป พอสรุปได ดังนี้
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ทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท
64%

ความรูเกี่ยวกับธุรกิจ

45%

เทคโนโลยี

55%

การบัญชี

73%

การบริหารความเสี่ยง

45%

การเงิน

36%

การบริหารทรัพยากรบุคคล

36%

กฎหมาย

45%

การบริหารกลยุทธ

36%

การตลาด

55%

ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาสูความยั่งยืน

(2) ปจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย กรรมการที่ไมได
เป น ผู บ ริห าร 8 คน และกรรมการที่ เป น ผู บ ริห าร 3 คน ประกอบด ว ย ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร 1 คน
กรรมการผู จัดการ 2 คน และมี จํานวนกรรมการที่ไม ได เป น กรรมการอิ สระใหเป นไปตามสั ดสวนอย าง
ยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ
(3) มีสัดสวนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งเปนจํานวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของ
ฝายจัดการไดอยางอิสระ ทําใหเกิดการถวงดุลในการ ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบ
ทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ทั้ง 4 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งจํานวนกรรมการอิสระและจํานวนกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
ไว รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของทุกประการ
(4) ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนง
อยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการ ผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง
(5) การดํารงตําแหนงกรรมการอิสระนั้น กําหนดเปนนโยบายวา ใหกรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงตอเนื่อง
ไม เกิ น 9 ป นั บ ตั้ งแต วัน ที่ ได รับ การแต งตั้ งครั้งแรก หรือ 3 วาระติ ด ต อ กั น โดยไม มี ขอ ยกเว น ป จ จุ บั น
กรรมการอิสระจํานวน 3 ทานมีวาระดํารงตําแหนง 6 ป และ 1 ทานมีวาระดํารงตําแหนง 2 ป
3.2 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ
(1) ปจจุบัน ดร.ถกล นันธิราภากร, กรรมการอิสระ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท และไมใชบุคคล
เดียวกันกับประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงโดยคุณวิรัฐ สุขชัย รวมถึงไมมีความสัมพันธ
ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหวางกัน เพื่อถวงดุลอํานาจในการบริหารงาน
(2) บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจน
โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารใน
ระดับ นโยบาย ขณะที่ผูบริหาร ทําหนาที่บ ริหารงานของบริษัทฯ ในด านตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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กํ า หนด ทั้ ง นี้ ประธานกรรมการบริษั ท ไม ได รว มบริห ารงานปกติ ป ระจํ า วั น แต ใ ห ก ารสนั บ สนุ น และ
คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาที่บริหารอยางสม่ําเสมอ ในขณะที่
ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใตกรอบ
อํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(3) หนาที่รับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับบริษัทฯ หรือกรณี ที่จําเป น
เรงดวน เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน ตลอดจนมีบทบาทใน
การกําหนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาที่บริหาร
 สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนหรือผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุม สงเสริมใหกรรมการใช
ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ
 สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มุงไปเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทฯ
 ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว



(4) คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอมูลและ
นําเสนอแนวทางการพิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยกําหนดอํานาจหนาที่ไวอยาง
ชัดเจน (หมวดโครงสรางการจัดการ หนา 64-73) รวมถึงจํานวนครั้งของการประชุมจํานวนครั้งที่กรรมการแต
ละทานเขารวมประชุม และรายงานผลการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุดในปที่ผานมา ใน
เอกสารแนบ 5
3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทฯ ดวยการเสนอรายชือ่ บุคคลที่มีคณ
ุ วุฒิ ประสบการณ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผู
มีทักษะ ประสบการณที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาจากทําเนียบกรรมการ
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหนวยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทําขอมูลดังกลาว หรือ
ชองทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
นอกจากนั้นการคัดเลือกกรรมการอิสระ ตองพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ
ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของดวย
(2) เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลั ก ทรัพ ย และตามคุ ณ สมบั ติ ที่ บ ริษั ท ฯ กํา หนด เพื่ อ เขารับ การคัด เลื อกเป น กรรมการบริษั ท โดยจะ
ประกาศเชิญชวนในเว็ปไซตของบริษั ทฯ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พรอมทั้ง
ประกาศขาวในเวปไซตของตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นต่ําสําหรับผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการลวงหนา โดยตอง
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุน
เสนอวาระการประชุม และไม มีการเสนอชื่อ บุคคลเสนอแตงตั้งเป นกรรมการในระยะเวลาดั งกล าว ซึ่ ง
เลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว
(3) การพิ จ ารณาจะต องมี ป ระวัติ การศึ ก ษา และประสบการณ ก ารประกอบวิช าชีพ ของบุ ค คลนั้ น ๆ โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนจะทบทวนหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารสรรหา เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ กอนที่จะมีกรรมการครบวาระเปนประจําทุกป หากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง จะตองนําผลการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการรายดังกลาวมาพิจารณาดวย
(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่ ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ รวมถึงดูแล
ใหการเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป
(6) ไมมีการแตงตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ในป 2561
3.4 การพิจารณาโครงสรางและอัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
(1) คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลอ งกั บ หน าที่ ความรับ ผิ ดชอบ ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของ
บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต ล ะคณะ รวมถึ ง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน
(2) คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการที่
ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกป โดยอาจกําหนดเปนจํานวนที่แนนอน หรือวางเปน
หลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ซึ่ง
พิจารณาบนหลักเกณฑของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งอยูในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบ
ได กั บ ระดั บ ที่ ป ฏิ บั ติ อยู ในอุ ต สาหกรรม ขนาดกิ จการที่ ใกล เคี ย งกั น และเพี ย งพอที่ จ ะจู งใจและรัก ษา
กรรมการที่มีคุณ ภาพตามที่ตองการ พรอมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับเพิ่มขึ้น สําหรับ
กรรมการที่ ไ ด รั บ มอบหมายให รั บ ตํ า แหน ง ในคณ ะกรรมการชุ ด ย อ ย เช น กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร เปนตน
(3) คาตอบแทนกรรมการ ตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันที่จะ
ไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานของบริษัทฯ
(4) คาตอบแทนกรรมการตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
3.5 การกํากับใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหนาที่และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ
(1) คณะกรรมการบริษัท กําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น ไมเกิน 5
บริษัทจดทะเบียน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานดานกํากับดูแลกิจการอยางมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อใหมั่นใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ ในป 2561
กรรมการแตละคนดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนี้
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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จํานวนกรรมการ
4 ทาน
7 ทาน
รวม 11 ทาน

เปนกรรมการ จํานวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการดํารงตําแหนง
ใน HARN
1 บริษัท
2 บริษัท
3 บริษัท




(รายละเอียดแสดงไวในเอกสารแนบ 1 ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร เลขานุการบริษัท)
(2) กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหุนสวนไมจํากัดความรับ
ผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นที่ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมได เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุน
ทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
(3) คณะกรรมการบริษัท ไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ในกรณี ที่
ผูบริหารของบริษัทฯ จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
กอน ยกเวน การดํารงตําแหนงกรรมการในองคกรการกุศลที่ไมแสวงหากําไร ทั้งนี้ การดํารงตําแหนงตองไม
ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตองไมใชตําแหนง
งานในบริษัทฯ ไปอางอิง เพื่อสงเสริมธุรกิจภายนอก
3.6 การกําหนดกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม ที่
บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
(1) กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลบริษัทยอย บริษัทรวม โดยกําหนดขอบขายหนาที่ของบุคคลที่เปนตัวแทนบริษัท
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอย บริษัทรวมที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายงานตางๆ
เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
(2) การเป ดเผยข อมู ลฐานะการเงินและผลการดํ าเนิ นงานการทํ ารายการกั บบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกั น การได มาหรือ
จําหนาย ไปซึ่งทรัพยสิน การทํารายการอื่นที่สําคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทยอย บริษัทรวม เปนตน
(3) หากเปนการเขารวมทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ มีสัดสวนการถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต
รอยละ 20 ถึงรอยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ ในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการควร
ดูแลใหมีการจัดทํา Shareholders’ agreement หรือขอตกลงอื่น เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจใน
การบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพื่ อ
สามารถใชเปนขอมูลในการจัดทํางบการเงินของบริษัทไดตามมาตรฐานและกําหนดเวลา ปจจุบัน HARN
อยูระหวางการจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย AEC และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการลูกคาปจจุบันที่ตั้งฐานการผลิตในเมืองโฮจิมนิ ท ประเทศเวียดนาม
3.7 การประเมินผลการปฏิบัตหิ นาที่ประจําปของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self-Assessment) เปน
ประจําอยางนอยปละ 1 ครั้งในเดือนธันวาคมของทุกป โดยกําหนดใหมี


การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ



ประเมินตนเองของกรรมการเปนรายบุคคล
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เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไข บริษัทฯ จะนําผลการประเมินของ
คณะกรรมการไปใชประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบคณะกรรมการอีกทางหนึ่งดวย
ปจจุบัน คณะกรรมการยังไมมีที่ปรึกษาภายนอก มาชวยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ในป 2561 ผลการประเมินในภาพรวมเปนดังนี้
กระบวนการประเมินตนเอง
คณะกรรมการบริษัท เป็น
ผู้อนุมัติ และทบทวนแบบ
ประเมินผล เพื�อให้เกิดความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที�หน่วยงาน
กํากับดูแลกําหนด

1

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

2
3

4

เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุป
และวิเคราะห์ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัท และ
รายงานผลการวิเคราะห์จาก
การประเมินให้คณะกรรมการ
บริษัท
เลขานุการบริษัท นําผล
วิเคราะห์และความเห็นเพิ�มเติม
จากคณะกรรมการบริษัท ไป
จัดทําแผนเพื�อดําเนินการ
ปรับปรุง หรือพัฒนากรรมการ
รายบุคคล

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ / รายบุคคล ปี 2561
หัวข้อที�ประเมิน
/ เกณฑ์การประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย ความ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยง

รายคณะ

รายบุคคล

รายคณะ

รายบุคคล

รายคณะ

รายบุคคล

รายคณะ

รายบุคคล

83.3%

85.2%

84.7%

83.3%

68.8%

81.3%

77.7%

83.0%

88.6%

87.5%

91.7%

87.5%

78.5%

80.2%

80.1%

78.1%

83.5%

84.1%

90.5%

85.0%

81.7%

85.0%

76.8%

75.7%

85.1%

85.6%

89.0%

85.3%

76.3%

82.2%

78.2%

79.0%

ดี

ดี

ดี

ดี

ค่อนข้างดี

ดี

หลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของ
กรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะ

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

การประชุมคณะกรรมการ
ประกอบด้วย กําหนดการประชุมล่วงหน้าทั�งปี
คุณภาพเอกสาร ความเพียงพอของข้อมูล
ต่อการตัดสินใจของกรรมการ ความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็น
ของกรรมการ

สรุปผลรวม
ค่อนข้างดี ค่อนข้างดี

การวัดผล 90% ขึ�นไป ดีมาก, 80-89% ดี, 70-79% ค่อนข้างดี, 60-69% พอใช้, ตํ�ากว่า 60% ลงไป ควรปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารสูงสุดควรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั�งยืน และ การสร้างองค์กรนวัตกรรมเพื�อนําไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ทั�งนี�ในธุรกิจของหาญเกี�ยวเนื�องกับการพัฒนา "คน" เป็นส่วนใหญ่
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3.8 คณะกรรมการแตละคน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสม่ําเสมอ
(1) ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการใหม อาทิ


ประวัติบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ



โครงสรางกลุมบริษัท โครงสรางองคกร โครงสรางผูถือหุนใหญและกรรมการ



หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกีย่ วของ



เรื่องที่เกี่ยวของกับกฎหมายที่กําหนด



หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับบริษัทฯ



ขอบขายหนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย



คาตอบแทนและสิทธิประโยชนตา งๆ ของกรรมการบริษัท



การประชุมของคณะกรรมการบริษัท



การกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ

รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจัดใหมีการพบปะหารือ
กับประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร ใหแกกรรมการใหม
ในป 2561 บริษั ท ฯ ไม มี การสรรหากรรมการใหม แต เพื่ อให ก รรมการได รับ ทราบขอ มู ล ขาวสารที่ เป น
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดทบทวนกฎบัตรบริษัท รวมถึงนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ คูมือมาตรการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ที่กรรมการควรทราบเพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติหนาที่
(2) คณะกรรมการมี ความเขาใจเกี่ย วกั บกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ย ง และสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรับทราบขอมูลที่เปนปจจุบันจากฝายจัดการอยางสม่ําเสมอผาน
ชองทางที่เหมาะสม เชน จดหมายอิเล็คทรอนิคส การประชุมกรรมการ เปนตน
(3) คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษทั แก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง ในป 2561 มีกรรมการและผูบริหารระดับสูง เขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ดังนี้
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1)

กรรมการ

1.

ดร.ถกล นันธิราภากร

หลักสู ตร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

1.Role of the Chairman Program (RCP) รุน
่ 43/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
2.Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance, ตลาด
หลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย
3.Dealing with Cyber Risk in the Boardroom, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
4.Better Governance, Better Business: Thailand's Progress Report, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
5.Thai Institute of Directors, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
6.National Director Conference 2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
7.Rising Above disruption: A call for action, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
8.Why Supply Chain Sustainability Means New Opportunities, สมาคมบริษท
ั จดทะเบียนไทย
9.Invitation to attend CAC National Anti-Corruption Conference "Disrupting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย

2.

นายโสตถิธร มัลลิกะมาส

กรรมการอิสระ

ไม่มี

3.

นางสาววรนุ ช สุไพบูลย ์พิพฒ
ั น์

กรรมการอิสระ

ไม่มี

4.

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ

กรรมการอิสระ

ไม่มี

5.

นายวิร ัฐ สุขช ัย

กรรมการ

1.การซ ักซ ้อมความเข ้าใจมาตรการเตือนผูลงทุ
้ น, ตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย

6.

นายวสันต ์ นันทขวา้ ง

กรรมการ

7.

นายธรรมนู ญ ตรีเพ็ชร

กรรมการ

1.HARN One Heart (Employee Engagement), พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร ์
�
� น (P01), ตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย
1.การบริหารความร ับผิดชอบต่อสังคมเพือการพั
ฒนาอย่างยังยื

2.HARN One Heart (Employee Engagement), พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร ์

2.การบริหารความร ับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ ์ (S01), ตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย
�
3.การเชือมโยงห่
วงโซ่อป
ุ ทานและผู ้มีส่วนได ้เสีย (S02), ตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย
�
� น (S03), ตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย
4.การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ ์เพือการพั
ฒนาอย่างยังยื
�ั
5.Digital Transformation (โรงพยาบาลสมิตเิ วช สุขม
ุ วิท), นิ ดา้ โปรเฟสชนแนลเทรนนิ
ง�
6.เทคโนโลยีการพิมพ ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ ์, สถาบันการพิมพ ์ไทย
8.

นายเจน ชาญณรงค ์

กรรมการ

7.HARN One Heart (Employee Engagement), พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร ์
�
1.ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีสําคัญสู่ Digital Transformation, สถาบันเพิมผลผลิ
ตแห่งชาติ

9.

�
นางสิรมิ า เอียมสกุ
ลร ัตน์

กรรมการ

1.Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุน
่ 5/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย

10.

นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย ์
� ญช ัย
นางวลีร ัตน์ เชือบุ

กรรมการ

ไม่มี

กรรมการ

ไม่มี

2.Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation, ตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย

11.

2) ผู บ
้ ริหารระดบ
ั สู ง
1.

นายวิศษ
ิ ฎ ์ วชิรลาภไพฑูรย ์

ผูอ้ าํ นวยการสายงานการเงิน

หลักสู ตร
�
� อ้ งยืนในปี
�
1.Update ภาษีเงินไดน้ ิ ตบ
ิ ค
ุ คลเตรียมให ้พร ้อมก่อนยืนแบบ
ภ.ง.ด.50 ของปี 2560 ทีต
2561
สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิ ติ
�
2.เรืองเล่
าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษท
ั จดทะเบียน รุน
่ ที� 1/61, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
�
� บเครืองมื
� อทางการเงิน รุน
3.เตรียมความพร ้อมรอบร ับการเปลียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น เกียวกั
่ ที� 2
ตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย
4.Final Countdown to TFRS9 Focus Group, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
5.ใบกํากับภาษีอเิ ล็กทรอนิ กส ์/ใบร ับอิเล็กทรอนิ กส ์ e-tax invoice& e-receipt, กรมสรรพากร
�
6.เทคนิ คการจัดทําข ้อเสนอโครงการวิจยั ฯ เพือขอการร
ับรองโครงการวิจยั ฯ ตามมาตรการยกเวน้ ภาษี 3000% รุน
่ ที� 12,
สวทช.

2.

นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท ์

ผูอ้ าํ นวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ

1.Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
ตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย
2.HARN Anti-Corruption, เดชา แอนด ์ ไอบีเอส
3.HARN One Heart (Employee Engagement), พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร ์

3.

นายประชา พร ้อมพรช ัย

ผูอ้ าํ นวยการสายงานขายโครงการ

1.SIEMENS: IG-100 System, Siemens Thailand
2.HARN One Heart (Employee Engagement), พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร ์
3.ระบบ FIRE ALARM "NOTIFIFR", Honeywell Thailand
� บการบริหารความเสียงในองค
�
�ั ์
4.ความเข ้าใจเกียวกั
์กร, หาญ เอ็นจิเนี ยริง� โซลูชนส
�ั ์
5.Door Fan Test, หาญ เอ็นจิเนี ยริง� โซลูชนส
�ั ์
6.Novec - 1230 (70 bar) hygood, หาญ เอ็นจิเนี ยริง� โซลูชนส

4.

นายร ัตนพันธ ์ มุขหริวฒ
ั นานนท ์

�
ผูอ้ าํ นวยการสายงานขายทัวไป

�ั ์
1.Victaulic Drop Pipe Pump&Chiller Cost Analysis, หาญ เอ็นจิเนี ยริง� โซลูชนส

5.

นายสุชาติ สุวฒ
ั โนดม

ผูอ้ าํ นวยการสายงานขายปิ โตรเคมี

1.HARN One Heart (Employee Engagement), พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร ์

6.

นายนันทวัธน์ จีราคม

ผูอ้ าํ นวยการสายงานขาย

1.Danfoss Electronic Expansion Valve, Danfoss Thailand Co., Ltd.

2.HARN One Heart (Employee Engagement), พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร ์

2.HARN One Heart (Employee Engagement), พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร ์
3.การบริหารความร ับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ ์ (S01), ตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย
�
4.การเชือมโยงห่
วงโซ่อป
ุ ทานและผู ้มีส่วนได ้เสีย (S02), ตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย
�
� น (S03), ตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย
5.การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ ์เพือการพั
ฒนาอย่างยังยื
�
� น (S04), ตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย
6.หลักสูตรการวิเคราะห ์ความเสียงและประเด็
นสําคัญด ้านความยังยื
� น (S05), ตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย
7.หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข ้อมูลด ้านความยังยื
7.

นายสุกจิ ลิตก
ิ รณ์

ผูอ้ าํ นวยการสายงานสนับสนุ น
วิศวกรรม

1.HARN One Heart (Employee Engagement), พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร ์

8.

นายวิฑรู ย ์ ทามี
นายพงษ ์สวัสดิ ์ เพ่งเล็งผล

ผูอ้ าํ นวยการสายงานขาย

1.HARN One Heart (Employee Engagement), พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร ์

ผูอ้ าํ นวยการสายงานขายสินคา้ พิเศษ

1.Digital Marketing For Print Business, สมาคมการพิมพ ์ไทย

9.

�ั
2.Digital Transformation (โรงพยาบาลสมิตเิ วช สุขม
ุ วิท), นิ ดา้ โปรเฟสชนแนลเทรนนิ
ง�
�
3.เจ ้าหน้าทีความปลอดภั
ยในการทํางานระดับบริหาร, ศิรน
ิ คร เซฟตี � เทรนนิ�ง
4.เทคโนโลยีการพิมพ ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ ์, สถาบันการพิมพ ์ไทย
5.HARN One Heart (Employee Engagement), พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร ์
� บการบริหารความเสียง,
� หาญ เอ็นจิเนี ยริง� โซลูชนส
�ั ์
6.Workshop ความเข ้าใจเกียวกั
10.

�
นายฉัตรอภิช ัย เอือเอนกกุ
ลช ัย

�
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบริหารทัวไป

�
�ั
1.เจ ้าหน้าทีความปลอดภั
ยในการทํางานระดับบริหาร, ท๊อปโปรเฟสชนแนล
แอนด ์ ดีเวลลอปเมนต ์
2.HARN One Heart (Employee Engagement), พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร ์
3.HARN Anti-Corruption, เดชา แอนด ์ ไอบีเอส
�
� ั หาญ เอ็นจิเนี ยริง� โซลูชนส
�ั ์
4.การส่งเสริมความเข ้าใจเกียวกั
บทุจริตคอร ์ร ัปชน,
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3.9 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถเขาถึง
ขอมูลที่จําเปน และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูและประสบการณที่จําเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย กําหนดตารางประชุมประจําปลวงหนาในเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกป เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได โดยจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 6 ครั้ง
และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป รวมทั้งอาจมีประชุมวาระ
พิเศษเพิ่มตามความจําเปน อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดความคลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในแตละ
เดือนจึงจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหนาที่ตัดสินใจตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนําเรื่องที่ผานการ
พิจารณามาแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อใหสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝาย
จั ดการได อย างต อเนื่ องและทั นการณ ในป 2561 มี การจั ดประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ งหมด 6 ครั้ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลการเขารวมประชุมของกรรรมการแตละทาน เปดเผยไวในหัวขอ “การเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท” หนา 73
(2) ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร จะเปนผูดูแลใหความเห็นชอบและรวมกันพิจารณา
เลือกเรื่องที่จะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องที่เปน
ประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และถือเปนความรับผิดชอบของกรรมการทุกคน
ที่จะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมี
ขึ้นในรอบป ในป 2561 กรรมการบริษัทเขาประชุมโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 94
(3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาที่จัดสงหนังสือเชิญ ประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอน
ลวงหนา เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทจะแจงการนัดประชุมโดยวิธี
อื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
ในการประชุมคณะกรรมการบริษั ทแตละครั้งเลขานุการบริษั ทไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบั นทึ ก
รายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอ
ใหที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ ที่ชั้น
4 ของสํานักงานใหญ ถ.พระราม 9 เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง
(4) ประธานกรรมการบริษัททําหนาที่เปนประธานที่ประชุม มีหนาที่ดูแลและจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยาง
เพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นที่สําคัญ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม
ในการประชุม จะตองมีก รรมการไมน อยกวากึ่ งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้ งหมด จึ งจะครบองค
ประชุม
ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ / หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
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นั้น ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝายจัดการของบริษัทตองดําเนินการตอบ
ขอสงสัยดังกลาวอยางรวดเร็วและครบถวนเทาที่จะเปนไปได
ในกรณีที่กรรมการไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคัดคานไว
ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการได
(5) คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาม
ความจําเปนและเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่
เกี่ยวของอีกทั้งจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อใหคณะกรรมการมีโอกาสรูจักผูบริหาร
ระดับสูงและสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต
(6) คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากประธานเจาหนาที่บริหาร เลขานุการบริษัท
หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการ
อาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท
(7) คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไมมี
กรรมการที่เปนผูบริหารหรือฝายบริหารของบริษัทเขารวมการประชุม เพื่อเปดโอกาสใหอภิปรายปญหา
ตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยูในความสนใจ โดยแจงใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบ
ถึงผลการประชุม รวมทั้งรายงานผลการประชุมใหประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบ
ดวย ในการประชุมใหประธานกรรมการเปนประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไมสามารถเขา
รวมการประชุมไดใหที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งทาน เพื่อทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และให
เลขานุการบริษัทเปนเลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
การแตงตั้งเลขานุการบริษัท
(1) คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ ของเลขานุการบริษัทที่
เหมาะสม มีหนาที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาที่ให
คําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑ ตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี การปฏิ บั ติต ามมติ คณะกรรมการ โดยไดเป ดเผย
คุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในหมวดโครงสรางการจัดการ หนา 76-77 และเว็บไซต
ของบริษัทที่ www.harn.co.th
(2) คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยาง
ตอเนื่องทั้งดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท
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หมวด 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
4.1 การสรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง ซึ่งหมายถึง ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ
ใหมีความรู ทักษะ ประสบการณและคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย
(1) บริษั ท ฯ คัดเลือกบุ คคลที่มี ความรู ความสามารถ และมีป ระสบการณ ที่เกี่ยวของกับธุรกิ จ ในตําแหน ง
ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ โดยคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
และจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค าตอบแทนจะรายงานต อ คณะกรรมการเพื่ อ ทราบเป น ประจํ าถึ ง
แผนการพัฒนาและสืบทอดงาน เพื่อเตรียมพรอมบุคคลที่มีศักยภาพใหสามารถสืบทอดตําแหนงงานใน
กรณีที่ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได
(3) คณะกรรมการไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ในกรณีที่ผูบริหาร
ของบริษัทจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวน
การดํ ารงตําแหน งกรรมการในองคก รการกุศ ลที่ ไมแ สวงหากําไร ทั้ งนี้ การดํ ารงตําแหน งต องไม ขัดกั บ
บทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และตองไมใชตําแหนงงานใน
บริษัทไปอางอิงเพื่อสงเสริมธุรกิจภายนอก
4.2 การกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูกําหนดโครงสรางคาตอบแทน และเกณฑการประเมินผล
ที่เหมาะสมเสนอตอคณะกรรมการ ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายไว ดังนี้
คาตอบแทนตามหนาที่รับผิดชอบตามตําแหนงงาน ไดแก เงินเดือน ผลประโยชนตามตําแหนงงาน เชน คา
รถประจําตําแหนง สวนผลตอบแทนเพื่อสรางความมั่นคงในอนาคตระยะยาว ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คาตอบแทนที่เปนหุนโครงการ EJIP รวมถึงแผนการประกันสุขภาพ ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายหนาที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ้ น จะได รั บ ค า ตอบแทนเพิ่ ม ที่ เหมาะสมกั บ หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ
มอบหมายเพิ่มมากขึ้น
คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ไดแก เงินโบนัส โดยวัดจากดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ที่ไดกําหนดไว
ประจําป จากผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว
(2) กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมด เปนผูประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการเปนประจํา
ทุกป คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมินขางตน และประธานกรรมการเปนผู
แจงผลการพิจารณาใหประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการทราบ
(3) ผลการประเมินจะนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ
ผูจัดการ โดยจะเปรียบเทียบคาตอบแทน ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ กับคาตอบแทนใน
ตลาดแรงงาน ซึ่งคาตอบแทนที่บริษัทจายนั้นตองอัตราที่แขงขันไดกับกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษา
ผูบริหารที่มีคุณภาพ ทั้งยังตองคํานึงถึงผลประโยชนที่บริษัทฯ และผูถือหุนไดรับอีกทางหนึ่งดวย
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4.3 คณะกรรมการเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ทีอ่ าจมีผลกระทบตอการบริหารและการ
ดําเนินงานของกิจการ
(1) คณะกรรมการเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ซึ่งมีผลตออํานาจในการควบคุมการบริหาร
จัดการกิจการ โดยอาศัยโครงสรางคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ 4 ทานจากจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด 11 ทาน เปนการถวงดุลอํานาจที่ดี รวมถึงสงเสริมวัฒนธรรมในการบริหารงานอยางมืออาชีพ มี
นโยบายกํากับดูแลกิจการ และนโยบายอื่นๆ กํากับอยางเครงครัด
(2) คณะกรรมการจะดูแลไมใหโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนตาม (1) เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการ เชน การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตําแหนง
(3) คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตามขอตกลงตางๆ ที่มผี ลกระทบตอการควบคุมกิจการ
4.4 คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจํานวน ความรู ทักษะ ประสบการณ
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
(1) บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานทุกระดับมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย เพื่อรักษาพนักงานที่มี
ความสามารถของบริษัทไว พนักงานทุกคนจะไดรับการพัฒนาตามแผนอบรมแตละป ทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ โดยมุงเนนใหสอดคลองกับทิศทางและกลยุทธขององคกรที่บริษัทฯ กําหนดในแตละป
รวมถึ ง ได รั บ ค า ตอบแทนที่ เหมาะสม เป น ธรรม โดยบริ ษั ท ฯ ได ท บทวนค า ตอบแทนของบริ ษั ท กั บ
ตลาดแรงงานทั่ วไปในระดับ เดี ยวกัน เป นประจําทุ กป และรายงานตอคณะกรรมการทราบ ในป 2561
คาตอบแทนของบริษัทเทียบกับผลสํารวจคาจางป 2560/2561 ที่บริษัทเลือกใช พบวาคาตอบแทนเฉลี่ยของ
บริษัทสูงกวาประมาณ รอยละ 14 และพบวากลุมพนักงานขายและบริการ รวมถึงชางเทคนิค มีผลตอบแทน
สูงกวาผลสํารวจเปนอันดับตนๆ พนักงานทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม พนักงานทุกคนสามารถ
ขอคําปรึกษา แนะนํา จากผูบริหารระดับสูง ไดทุกระดับ ซึ่งเปดกวางรับฟงความคิดเห็น และสนับสนุนให
กลาคิด กลาพูด
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท
CEO / MD

ผู้บริหาร

พนักงาน

เงินเดือน
จูงใจและรักษาพนักงานที�มีความรู้ ความสามารถ ตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย







ผลประโยชน์อื�นตามตําแหน่ง
จูงใจและรักษาพนักงานที�มีความรู้ ความสามารถ ตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย
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เงินโบนัสตามผลงาน
ตอบแทนความสําเร็จผลงานตามดัชนีชี�วัดความสําเร็จที�ได้รับมอบหมายแต่ละปี







Incentive ตามผลงาน
จูงใจให้เกิดผลงาน เพื�อสร้างความเติบโตของบริษัท

-





ค่าตอบแทนที�เป็นหุ้น (EJIP)
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรในระยะยาว







(2) เพื่อเปนการสงเสริมความเปนอยูที่ดีของพนักงาน บริษัทฯ จัดสวัสดิการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และดูแลใหมี
สวัสดิการที่เทียบเคียงไดกับบริษัทฯ อื่นในตลาดแรงงานที่มีขนาดใกลเคียงกัน สนับสนุนใหพนักงานมีความรู
ความเขาใจในการบริหารจัดการเงิน โดยสงพนักงานเขาอบรมในหลักสูตร Train the Trainers: Happy Money,
Happy Retirement ซึ่ งจั ดโดยตลาดหลั กทรัพย แห งประเทศไทย เมื่ อวั นที่ 22-23 มี นาคม 2561 เพื่ อศึ กษา
รูปแบบ นํามาพัฒนาตอยอดในบริษัท
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การจ่ายรางวัลและสวัสดิการของบริษัท
รางวัลขับรถประจําปี
รางวัลใช้รถประหยัด
รางวัลดีเด่นด้านเวลาทํางาน
รางวัลพนักงานดีเด่นด้านต่าง ๆ
รางวัลอายุงาน
รางวัลเพื�อนแนะนําเพื�อน

แผนประกันชีวิตและสุขภาพ
ประกันอุบัติเหตุ
การตรวจร่างกายประจําปี
กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
ประกันสังคม
เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
ทุนการศึกษา
เครื�องแบบพนักงาน
เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ ครอบครัว

หมวด 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
5.1 ใหความสําคัญ และสนั บสนุ นการสรางนวัต กรรมที่กอ ใหเกิดมูล คาแกธุรกิจ ควบคู ไปกับการสราง
คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(1) เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเปน “ผูนําในการใหบริการโซลูชั่นอยางยั่งยืนของงานวิศวกรรมระบบ” บริษัทฯ
ทุมเทศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหมกี ารพัฒนาตอยอดในกลุมสินคาที่บริษัทฯ จําหนายอยางตอเนื่อง สราง
ความแตกตาง และตอบสนองตอลูกคาและผูที่เกี่ยวของ โดยมีกลยุทธที่เกี่ยวกับเปาหมายโดยสงผูบริหาร
ระดั บ สู ง พนั กงานไปอบรมดู งานตา งประเทศ และนํ าความรูป ระสบการณ ม าต อยอดพั ฒ นางานให มี
ความกาวหนา รวมถึงถายทอดประสบการณและใหการอบรมแกพนักงานอื่นๆ ในสายงาน และมุงมั่นใน
การสรางความสําเร็จรวมกันระหวางพนักงานและบริษัทฯ
ชื�อหลักสูตร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

การศึกษาดูงานที�ประเทศเยอรมนีและจีน
ที�เกี�ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ
การศึกษาดูงาน "Tokyo Pack"
ประเทศญี�ปุ่น
ร่วมงาน "DominoใConference 2018"
อบรมความรู้เกี�ยวกับสินค้ากับผู้ขายที�
สหราชอาณาจักร
ศึกษาดูงาน , เยี�ยมชมโรงงาน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี เกี�ยวกับ
นวัตกรรมใหม่ๆ
อบรมความรู้เกี�ยวกับสินค้าที�ประเทศ
สิงคโปร์

รายชื�อผู้บริหาร / พนักงานที�เข้าร่วม
วสันต์ นันทขว้าง
นันทวัธน์ จีราคม
สุกิจ ลิติกรณ์
ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

เพื�อให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้มี
โอกาสเชื�อมความสัมพันธ์อัน
ดีต่อคู่ค้าสําคัญ ๆ ใน
ต่างประเทศ และเป็นการเรียนรู้
การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ

วิฑูรย์ ทามี
สัตยามนต์ มหานาม
พงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล
กษิดิ์เดช ทรงศุภกิตติ์
วิรัฐ สุขชัย
รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์
ประชา พร้อมพรชัย
พัฒโนดม วิบูลย์พานิช
เชษฐา ลิ�มสกุล

นอกจากนี้ บริษั ทฯ ไดส งเสริมนวั ตกรรมให เป นสวนหนึ่ งของค านิ ยมองค กร และเผยแพรนวัตกรรมไปสู
สาธารณชน ซึ่ งถื อ เป นส วนหนึ่ งของความรั บ ผิ ด ชอบต อสั งคม โดยใช ช องทางการสื่ อสารเผยแพร ที่
หลากหลายไปสูกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางออมอยางทั่วถึง
(2) จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมเพื่อเปนการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในบริษัทอยางเปน
ระบบ เพื่อนําไปสูการคิดคน พัฒนา นวัตกรรมใหมๆ ที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาและสราง
ความยั่งยืนทางธุรกิจใหบริษัทอยางยั่งยืน


การเพิม่ ประสิทธิภาพดวย Digital Transformation



วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคาและบริการ



การวิจัย



การปรับปรุงกระบวนการทํางาน



การรวมมือกับคูคา

สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ

หนา 96

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

5.2 จัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ที่จะตองสะทอนอยูในแผน
ดํ า เนิ น การ (operational plan) เพื่ อ ให มั่ น ใจได ว า ทุ ก ฝ ายขององค ก รได ดํ า เนิ น การสอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงค เปาหมายหลักและแผนกลยุทธ (strategic) ของกิจการ
บริษัทใหความสําคัญและมุงมั่นในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแกสังคม สิ่งแวดลอม ดวยการ
เปนผูนําการใหบริการ “โซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานวิศวกรรม” ในระบบงานที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนาย
ฝายจัดการนําแผนกลยุทธที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กระจายเปาหมายลงระดับฝายและสาย
งานตามความรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน
Company Strategic Directions
SMART Business

SMART People

Ob6 เพิ�มมูลค่าการบริการต่อลูกค้าทุก
กระบวนการขายและบริการหลังการขาย

Ob11 - บริหารงานทรัพยากรบุคคล Ob1 - การเติบโตของยอดขาย
เพื�อสนับสนุนวิสัยทัศน์และแข่งขันได้

Ob7 สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า
/ คู่ค้าสําคัญ
Ob8 - ใช้เทคโนโลยีIT และการจัดการ
ที�ทันสมัย
OBJ9 พัฒนาระบบการทํางานและ
กระบวนการจัดการธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ
อย่างต่อเนื�อง

SMART Business

Ob12 - สร้างความมีส่วนร่วมกับ
พนักงาน
Ob13 - สร้างองค์ความรู้และองค์กร
แห่งการเรียนรู้

Ob2 - การขยายธุรกิจด้วยสินค้าหรือ
ช่องทางขายใหม่
Ob3 เป็นผู้นําในด้านสินค้านวัตกรรม
และสินค้าที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม
Ob4 พัฒนา Sotutions และบริการให้
ครบวงจร / เพิ�มมูลค่าสินค้า
Ob5 - รักษาสถานะทางการเงินและผล
การดําเนินงานให้พร้อมต่อการขยาย
ธุรกิจ

SMART Business & Environment
Ob10 กํากับดูแลกิจการที�ดีภายใน CG
Code & CAC
Ob14 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
Ob15 กระบวนการธุรกิจที�ลดผลกระทบ
ทางสิ�งแวดล้อม
Ob16 ส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อมทุก
กระบวนการ

5.3 ดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายหลักไดอยางยั่งยืน
5.4 จัดให มีแผนการพั ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ที่ สอดคลองกั บความต องการของกิจการ
รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ
(1) ฝาย ICT จัดทํานโยบายและแผนการพั ฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการ Digital Transformation
2018-2020 ทั้งดานซอฟทแวร และฮารดแวร เพื่อใหสอดคลองกับความตองการใชงานของบริษัท และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการทํางานภายในบริษัท ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ
Hardware Road map
1. Hardware Good Performance
2. Network & Internet stability
3. Security Safety Management
4. Software ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
5. Hybrid Cloud

Software Road map
1. ดูแลให้ระบบ ERP และโปรแกรมต่างๆ
ในบริษัทใช้งานอย่างมีเสถียรภาพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม

จัดหา notebook พนักงานขายทั�งหมด และปรับปรุงเปลี�ยนทดแทน
เครื�อง/อุปกรณ์เก่าตามอายุ เพื�อให้ทันสมัยต่อการใช้งาน
บริหารจัดการ Network ภายในและ Link Internet ให้มีประสิทธิภาพ
ความเร็วเพียงพอต่อการใช้งานภาพรวมต่อทั�งองค์กร
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลจาก
ภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เชื�อถือได้
บริหารจัดการด้านจัดซื�อ /จัดหา Software ถูกสิขสิทธิ์ในองค์กร
การบริหารจัดการ Server on cloud
ต่อเนื�องจากปี 2017 ที�มีการติดตั�ง Private cloud ให้รองรับการใช้งาน
Application ที�พัฒนาขึ�นมาใหม่แล้ว และมีแผนที�จะไปใช้ Backup on
cloud ต่อไป
ทุกฝ่ายสามารถทํางานได้โดยไม่ติดปัญหา ส่งมอบงานทั�งภายในและ
ภายนอกได้ทันเวลา
ลดกระบวนการทํางาน ลดความผิดพลาด เพิ�มประสิทธิภาพในการทํางาน

(2) คณะกรรมการจะดู แ ลให ก ารบริห ารความเสี่ ย งขององค ก ร ครอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การความเสี่ ย งด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศดวย
(3) คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยฝาย ICT
จะจัดทําแผนการรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการทบทวนทุกป
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หมวด 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
6.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมั่นใจวา บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่จะทํา
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
การบริหารความเสี่ยง
(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนผูทบทวนนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร เพื่อใหผบู ริหารระดับตางๆ พิจารณาจากการนําวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่เกี่ยวของนําไปพิจารณาถึงความเสี่ยงตางๆ ที่มีผลกระทบ ทั้งระดับองคกร และระดับปฏิบัติการ และ
รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจําทุกไตรมาส และจะจัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ
ในหมวดปจจัยความเสี่ยง หนา 38-41
(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง และเฝาระวังถึง
สัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงลวงหนา รวมถึงรายการที่ผิดปกติทั้งหลาย เปนประจําทุกไตรมาส ดังนี้
ความเสี่ยงแยกตามประเภท
กลยุทธ
การเงิน
ปฏิบัติการ
กม. /ระเบียบ
คอรรัปชั่น
ปยจัยภายนอก
3
5
89
1
11
6
ทั้งหมดมีความเสี่ยงที่ควบคุมไมไดจํานวน 2 ความเสี่ยง แตไดมีการทบทวนแนวทางการแกไขและปองกันแลวเสร็จในป 2561

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อสรางความมั่นใจวาบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งดวย
(3) เพื่ อ ให มั่ น ใจว า บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ ให เป น ไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ เกี่ ย วข อ งทั้ ง ในและ
ตางประเทศ จึงกําหนดใหความเสี่ยงดานการละเมิดกฎหมาย หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ เปนความเสี่ยง
ประเภทหนึ่งที่แตละฝายที่รับผิดชอบตองทบทวนเปนประจําทุกเดือน และกําหนดใหมีดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
KPI-COR 07 Law Compliance เปนสวนหนึ่งของการประเมินผลงานฝายที่เกี่ยวของ
(4) ในการบริหารความเสี่ยงดังกลาวขางตน บริษัทจะนําผลประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษทั ยอย บริษัทรวม (ถามี) มาพิจารณาดวย ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมีบริษัทยอย บริษัทรวม
การพิจารณาความเสี่ยงในป 2561 จึงพิจารณาเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวของกับบริษัทโดยตรงเทานั้น
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจ ตอฝายจัดการ
ในการช ว ยลดความเสี่ ย งทางธุ รกิ จ ช วยให ก ารดํ า เนิ น ธุ รกิ จ เป น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ก ารจั ด สรร
ทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหล สูญหายหรือ
จากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ และชวยคุมครอง เงินลงทุนของผูถือหุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนด
ภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเรื่องตางๆ ไวเปนลายลักษณ อักษรอยาง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ผูติดตามควบคุม และประเมินผล ออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
(1) คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทําและทบทวน
ระบบการควบคุม ทั้งดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และ
การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัย
ลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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(2) บริษัทฯ ไดวาจางบุคคลภายนอกที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยให บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และ
เพื่อใหผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ ผู
ตรวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผล
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหความมั่นใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการ
ประเมินความเพี ยงพอของระบบควบคุม ภายใน และทบทวนระบบที่สําคัญ อยางนอยป ละ 1 ครั้ง และ
เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษทั ฯ
6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณ สมบัติครบถวนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท.
กําหนด จํานวน 3 ทาน โดยมีอยางนอย 1 ทานที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้
ดร.ถกล นันธิราภากร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส

นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี ดร. ถกล นั นธิราภากร เป นประธานกรรมการตรวจสอบ และเป นผูมี ความรูและประสบการณ เพี ยง
พอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col.
Of BAd./Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, U.S.A. และผ านการอบ รม หลั กสู ตร
Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 8 ป 2547 แลว
(2) คณะกรรมการไดกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวในกฎบัตร (Charter) ซึ่งในป 2561 ไดรับการ
ทบทวน 1 ครั้ง รายละเอียดแสดงไวในหมวด โครงสรางการจัดการ หนา 64-66
6.3 ติดตาม ดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชน ที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษั ทกั บฝายจัดการ
คณะกรรมการหรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูลและโอกาส
ของบริษัท ทั้งนี้ตลอดจนการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไมสมควร
ความขัดแยงของผลประโยชน
(1) คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความนาเชื่อถือ (integrity) และความพรอมใชของขอมูล
(availability) รวมทั้ งการจั ดการข อมู ลที่ อาจมี ผลกระทบต อราคาหลั กทรั พย (market sensitive information)
นอกจากนี้ คณะกรรมการดูแลใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ อาทิ ที่
ปรึกษาทางกฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย
(2) บริษัทฯ ไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการ เรื่องการ
มีสวนไดสวนเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องนั้น จะตองรายงาน
ใหบริษัทฯ ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะตอง
รายงานการมีสวนไดสวนเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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(3) บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพื่อมิใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ เขารวม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการซึ่งมีสว นไดสวนเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
(4) บริษัทฯ กําหนดให กรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรกทุกคน ตองรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนตอ
บริษัทเปนประจําภายในเดือนมกราคมของทุกป
(5) คณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ไดปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยอยางเครงครัด ในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ดานผลประโยชน ใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
การปองกันการใชขอมูลภายใน
(1) บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายใน
ใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกราย โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการ
ใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนสวนตนเปนคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกร
ถือปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
โดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายใน และ/หรือ เขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูล
ภายในของบริษั ท ฯ อัน ก อ ให เกิ ด ความเสี ย หายตอ บริษั ท ฯ ไม วาโดยทางตรงหรือทางออ ม นอกจากนี้
กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ที่อยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูลดังกลาว
กอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
โดยตนเอง คู ส มรส บุ ตรที่ ยังไมบ รรลุนิ ติ ภ าวะ ไม วาจะเป น การซื้ อขายโดยทางตรงหรือ ทางออ ม (เช น
Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 30 วันกอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจําป และหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ โดยเลขานุการบริษัทเปนผูจัดทําตาราง
การหามซื้อขายหุน และสงใหกรรมการและผูบริหาร เปนประจําทุกป
บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส - HARN
ตารางการหามซื้อขายหุน
ของกรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรก ประจําป 2561
หลักการ

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

วัตถุประสงค
บทลงโทษ

เพื่อปองกันการใชขอมูลภายใน ตาม พรบ . หลักทรัพย 2559 มาตรา 242-244 และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ถึง 5 ป หรือปรับไมเกิน 5 แสนบาทถึง 5 ลานบาท
( พรบ. หลักทรัพย 2559 มาตรา 296, 296/ 1)

กรรมการบริษัท

ผูเขาขายตอง
รายงาน

สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ

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

คุณประชา พรอมพรชัย , คุณสุชาติ สุวัฒโนดม, คุณรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท, คุณนันทวัธน จีราคม,
คุณสุกิจ ลิติกรณ , คุณวิฑูรย ทามี , คุณพงษสวัสดิ์ เพงเล็งผล, คุณวิศิษฎ วชิรลาภไพฑูรย ,
คุณวรินกาญจน ธีระอัมรานนท

วันที่

วันที่หามซื้อขายหุน "HARN"

งบการเงิน
ประจําป 2560

2 4 ม.ค. ถึง 1 มี. ค. 2 5 6 1

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/ 2561

1 1 เม.ย. ถึง 1 6 พ.ค. 2 5 6 1

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/ 2561

1 0 ก.ค. ถึง 1 6 ส.ค. 2 5 6 1

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/ 2561

1 0 ต.ค. ถึง 1 5 พ.ย. 2 5 6 1

งบการเงิน
ประจําป 2561

2 3 ม.ค. ถึง 6 มี. ค. 2 5 6 2

อนุมัติงบ 23 ก. พ. 61

อนุมัติงบ 10 พ. ค. 61

อนุมัติงบ 9 ส. ค. 61

อนุมัติงบ 9 พ. ย. 61

อนุมัติงบ 28 ก. พ. 2562

หนา 100

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

(2) บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช
หรือนําไปเปดเผย จนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก
การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปน
พนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน
(3) นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได ให ข อ มู ล แก ก รรมการ และผู บ ริห ารเกี่ ย วกั บ หน า ที่ ที่ ต อ งรายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย กรรมการและผูบ ริห ารของบริษั ทฯ มีหน าที่
รายงานการ ถือครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการ
แต งตั้ ง ให ดํ า รงตํ าแหน งกรรมการหรือ ผู บ ริห ารในบริ ษั ท ฯ รวมทั้ งเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย และรายงานการซื้อ-ขาย หลักทรัพยของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัททราบเปนรายไตรมาส
6.4 จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับ
ขององคกรรวมถึงคนนอก เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง
(1) คณะกรรมการบริ ษั ท อนุ มั ติ ใช “คู มื อ มาตรการต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ” (S-QMO-025) วั น ที่ 10
พฤษภาคม 2561 ซึ่ งเป น เอกสารในระบบคุ ณ ภาพ ISO 9001:2015 และฝ ายบริ ห ารระบบคุ ณ ภาพจะ
ตรวจสอบตามขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการ
ปฏิ บัติ งานของบริษั ทเป นไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่ เกี่ยวข องกั บการต อตานการทุ จริตคอรรัปชั่ น
รวมถึงมีการสื่อสารแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวของ อาทิ คูคาทั้ง
ในและตางประเทศ ลูกคา ผานการสื่อสารทางชองทางตางๆ เชน ติดประกาศทั้งบอรด, Intranet, Digital
Signet TV, Email, การอบรมพนักงาน เพื่อสงเสริมใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมหนึ่งในบริษัท ในป 2561
คํานิยาม

1
2

3

การยักยอกทรัพย
(Asset Misappropriation)

การตกแตงบัญชี
(Falsifying Financial Statements)

การคอรรัปชั่น
(Corruption)

คือ การลักทรัพย ฉอโกง เบียดบัง หรือใชประโยชนจากทรัพยากรของบริษัท การปดบังอําพรางหลักฐาน ตลอดจน
การใชขอมูลหรืออํานาจที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่การงานของบริษัท ไปกระทําการใด ๆ โดยมิชอบทุกรูปแบบ
เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตน และหรือผูเกี่ยวของ
คือ การละเวนในการใหขอมูล หรือเจตนาใหขอมูลเท็จในการรายงานสถานะการเงินของบริษัท
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
กรรมการบริษั ท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทยอย บริษั ทรวม บริษั ทอื่นที่บริษั ทมี อํานาจควบคุม รวมถึ ง
ตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) จะไมกระทํา หรือเขาไปมีสวนรวม หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน
ทางตรงและทางออม ตอตนเอง และผูเกี่ยวของ ไมวาตนจะอยูในฐานะผูรับ ผูให หรือผูเสนอใหสินบน ทั้งที่เปนตัวเงิน
หรือไมเปนตัวเงิน แกหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน คูคา ที่บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจหรือติดตอดวย
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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(1) บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฎิบัติ มาตรการ และบทบาทหนาที่ ผูรับผิดชอบ ตลอดจนจัดใหมีการสอบทาน
และทบทวนการปฏิบัติตาม “คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” นี้อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวของ
นโยบายเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่สําคัญ มีดังนี้
1. การชวยเหลือทางการเมือง
2. การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน
3. การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด
4. การเลี้ยงรับรอง
5. คาสินบนและคาอํานวยความสะดวก
6. สิ่งของหรือคาตอบแทนจากการสงเสริมการขาย, สวนลดทางการคา, คานายหนาบุคคลภายนอก
7. การจัดซื้อจัดจาง
8. การคาและการลงทุน
9. การจัดทํารายงานทางการเงิน
10. การรับเงินจากลูกคาหรือบุคคลอืน่ ใด
11. การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือบุคคลอื่นใด
12. การกู การใหกยู ืม และการกอภาระผูกพัน
13. ความขัดแยงทางผลประโยชน
14. รายการที่เกีย่ วของกัน
15. การบันทึกและเก็บรักษาขอมูลในระบบคอมพิวเตอร
16. การบริหารทรัพยากรบุคคล
17. การสื่อสารนโยบายภายในองคกร และบุคคลภายนอก
(2) คณะกรรมการบริษั ทจะสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการตอต านการทุจริตคอรรัป ชั่น เป น
ประจําทุ กป เพื่ อ ให สอดคลองกับ การเปลี่ย นแปลงของสภาพการดําเนิ นธุรกิจ ระเบี ย บ ขอบั งคั บ และ
บทบัญญัติของกฎหมาย วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนนโยบายดังกลาว และ
แจกจาย ประกาศใชในบริษัทฯ
การดําเนินงาน ป 2561


สื่ อสารนโยบายและมาตรการต อต านการทุ จริ ตคอรรัปชั่ น แก พนั กงานทุ กคน คิ ดเป น 100% ผ านระบบ
จดหมายอิเล็คทรอนิคส Intranet ติดบอรดบริษัท และจอ Digital Signet



จัดอบรม “HARN Anti-Corruption” แกพนักงาน และพนักงานใหม รวม 84 คน และทุกคนตองผานการทดสอบ
ความรูเกี่ยวกับ นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อเปนการยืนยันความมุงมั่น โดยในป
2562 บริษัทฯ มีแผนจะทบทวนความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนักในหลักการกํากับดู แลกิจการ
มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผานระบบ E-Learning ใหพนักงานเขาไป
ทบทวนความรู ความเขาใจ และทําแบบประเมิน โดยมีเปาหมายใหพนักงานทุกคนผานการประเมิน 100%

สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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จัดให มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุ จริตคอรรัปชั่น ครอบคลุมทุ กฝ ายที่เกี่ยวของ และรายงานผลการ
ควบคุมความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส



ไดรับการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น จาก
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ตรวจสอบรายงานระหวางเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2561



รับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561



เขารับประกาศรับรองสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562

กํากับดูแลใหมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการแจงเบาะแส
บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการรองเรียน และการแจงเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องรองเรียน การ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการใหความคุมครองผูแจงและบุคคลที่เกี่ยวของ หรือผูมีสวนได
สวนเสียที่ไดรับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือการปฏิบัติ
หน า ที่ข อง กรรมการ ผู บ ริห าร และพนั ก งานของบริษั ท ฯ เกี่ย วกั บ การทํา ผิด จรรยาบรรณธุรกิ จ การทํ าผิ ด
กฎหมาย รวมทั้งการกระทําใดๆ ที่อาจสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น
(1) ขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส


การกระทํ า ใดๆ ที่ ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย นโยบาย/หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ หรื อ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ



การกระทําใดๆ ที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย เพื่อตนเองและหรือผูอื่น เชน การทุจริตคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพย การฉอโกง เปนตน



การกระทําใดๆ ที่ทําใหพ นักงานไดรับ ความไมเปน ธรรมจากการปฏิบั ติงาน หรือพบเห็น ระบบการ
ควบคุมภายในที่บกพรองของบริษัทฯ จนทําใหสงสัยไดวาอาจเปนชองทางในการทุจริตคอรรัปชั่น หรือ
ทําใหบริษัทฯ เสียผลประโยชน

(2) บุคคลที่สามารถแจงเรื่องรองเรียนและเบาะแส
พนั กงาน ผู ที่มี สวนเกี่ย วของ ผู มีส วนไดส วนเสีย บุ ค คลทั่วไป ที่พ บเห็น ทราบเบาะแส หรือ มีส วนได รับ
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน จาก
การกระทําใดๆ ที่เขาขายขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส ตามขอ (1) ขางตน
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(3) การขอคําแนะนํา
พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีขอสงสัยหรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น สามารถปรึกษากับ “ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ” ดังนี้
 โทรศัพท 02-2030868 ตอ 415
 สงจดหมายทางไปรษณีย บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส
สายงานกํากับดูแลกิจการ
19/20-22 ซ.ศูนยวจิ ัย ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 สงจดหมายอิเล็คทรอนิคส ที่ varinkan.t@harn.co.th
(4) ชองทางการรองเรียน
ผูแจงเรื่องรองเรียนสามารถแจงเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารใหชดั เจนวาเปน ”เอกสารลับ” ถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางชองทางตอไปนี้


เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนยวิจยั ถนนพระราม 9
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



chairac@harn.co.th
www.harn.co.th
วิธีการแจงเรื่องรองเรียนหรือเบาะแสทางเว็บไซต
1.เลือกติดตอ

2.เลือกหัวข อ "ร องเรี ยน
หรื อแจ งเบาะแสทุจริ ต
3.กรอกรายละเอียด
ให ครบถ วน เพียงพอ
ตอการสืบสวน

4.กดสงข อความ ซึ่งจะสงตรง
ถึ ง dchairac@harn.co.th
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ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ เปนผูรับเรื่องโดยตรง โดยผูแจงเบาะแสไมจําเปนตอง
ระบุชื่อตนเองหากมีความประสงคจะไมเปดเผย ทั้งนี้บริษัทฯสนับสนุนใหผูแจงเรื่องรองเรียนและเบาะแส
เปดเผยตัวตนใหผูมีหนาที่รับเรื่องรองเรียนและเบาะแสทราบ ตลอดจนใหขอมูลหลักฐานที่ชัดเจนอยางเพียง
พอที่จะดําเนินการตอไป
แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน หรือแจงเบาะแส การสืบสวน ลงโทษ และการรายงานผล
รองเรียน หรือ แจงเบาะแส





สงจดหมายทางไปรษณีย
อีเมล
เว็บไซคบริษัท
ผูรับเรื่อง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ลงทะเบียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ และผูที่ไดรับมอบหมาย
 พิจารณามอบหมายผูที่เหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาขอเท็จจริง ตามชั้นความลับหรือตามอํานาจหนาที่

 ผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งสอบสวนผูอื่นที่เกี่ยวของ หรืออาจ

ขอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของรวมใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อประโยชนในการสรุปผล โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
30 วัน ยกเวนมีความซับซอนตองหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติมใหดําเนินการภายใน 60 วัน
 สรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง พรอมบทลงโทษ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

/ กรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูพิจารณาลงโทษ
การลงโทษ

ทางวินัย
ตักเตือนดวยวาจา
ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร

เลิกจาง
ไลออก

ทางกฏหมาย
ตักเตือน
ปรับ
จําคุก

การรายงานผล
ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลตอบกลับตอผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส
สรุปแนวทางการแกไขหรือปองกัน (ถามี)
จัดทํารายงานสรุปผลเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส
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จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม โดยมีนโยบายที่จะกําหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณ อักษร เพื่ อใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ ผูบริห าร และ
พนักงานทุกคน เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และเปนแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อแสดงเจตนารมณ ในการที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณ ธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
คํ า นึ งถึ งสั งคม และสิ่ ง แวดล อ ม โดยผ า นการอบรม และการสื่ อ สารภายในองค ก รในรูป แบบต า งๆ โดยที่
จรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และ
ปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กําหนดไวในดานตางๆ โดยบริษั ทฯ ไดมีการประกาศและแจงใหทุกคน
รับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได
ติดตามใหมกี ารปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง
คณะกรรมการบริษัท ไดทบทวนและอนุมัติใชจรรยาบรรณธุรกิจ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยเพิ่มจรรยาบรรณวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
หลักปฏิบัติและติดตามใหมกี ารปฏิบัติ
บริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะตองรับทราบ
และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จะสงเสริมพัฒนาใหความรูความเขาใจในเรื่องนี้แกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังกําหนดใหผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเรื่องสําคัญในการสงเสริมใหพนักงานภายใต
การบังคับบัญชา ใหมีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรณ
ธุรกิจ ของบริษัทฯ อยางเครงครัด
บริษัทฯ จะไมดําเนินการใดๆ ทีผ่ ิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ โดย
1. หากกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานกระทําผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติตางๆ ตามที่กําหนดไวจะไดรับโทษ
ทางวินัย
2. หากมี ก ารกระทํ าที่ เชื่ อ ได วา ทํ า ผิ ด กฎหมาย กฎเกณฑ ระเบี ย บและข อ บั งคั บ ของภาครัฐ บริ ษั ท ฯ จะ
พิจารณาสงเรื่องใหเจาหนาที่รัฐดําเนินการตอไป
3. หากพนักงานของบริษัทฯ ประสบปญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการ /
จรรยาบรรณธุรกิจ ที่มิไดกําหนดไว ใหตั้งคําถามเกี่ยวกับการกระทํานั้นกับตนเองดังตอไปนี้


การกระทํานั้นขัดตอกฎหมายหรือไม



การกระทํานั้นสงผลเสียตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ อยางรายแรงหรือไม



การกระทํานั้นสงผลเสียตอภาพลักษณของบริษัทฯ หรือไม



การกระทํานั้นเปนที่ยอมรับ และสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม

หากพบวามีความเสี่ยงตอขอหนึ่งขอใดขางตน อาจปรึกษากรณีดังกลาวตอผูบังคับบัญชาอีกทางหนึ่งเพื่อใหเกิด
ความรอบคอบตอการดําเนินการในขั้นตอนตอไป
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ทั้งนี้ หากพนักงานหรือบุคคลทั่วไปพบการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ ใหแจงขอรองเรียนหรือขอกลาวหาไปยังชองทางตางๆ ตามที่ระบุไวในมาตรการการรองเรียนและการแจง
เบาะแสของบริษัทฯ ดังตอไปนี้

เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนยวิจยั ถนนพระราม 9
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

chairac@harn.co.th
www.harn.co.th
โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสเพื่อคุมครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแจง
ขอรองเรียนหรือขอกลาวหาดังกลาว

หมวด 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
7.1 ดูแล ให ระบบการจัด ทํารายงานทางการเงิน และการเปด เผยข อมู ลสํ าคัญ ตางๆ ถูกต อง เพี ยงพอ
ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
การจัดทํารายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งใน
การนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึง
การเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
การเปดเผยขอมูล
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทั้งขอมูลทางการเงินและ
ขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใสผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความ
เทาเทียมกัน และนาเชื่อถือ โดยบริษัท ฯ ไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัท ฯ ตอผูถือหุน นักลงทุน และ
สาธารณชนผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซต
ของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
(1) บริษัทฯ เผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอผูถือหุนนักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อการ
เผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทํา
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
(2) บริษัทฯ ดูแลใหการเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ ใหมี
ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของ ผู
ลงทุน ทั้งการรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่มี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนได
สวนเสียของบริษัทฯ
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(3) การเปดเผยขอมูลรายงานขอมูลทางการเงิน จะพิจารณาความครบถวนของปจจัยอยางนอย ดังนี้


ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน



ความเห็นของผูส อบบัญชีในรายงานทางการเงิน ขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
และขอสังเกตของผูสอบบัญชีผานการสื่อสารในชองทางอื่นๆ (ถามี)



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ



ความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธและนโยบายของบริษัท

(4) บริษัทฯ จัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความ
เสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
รวมทั้งกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงานประจําป และ
บนเว็บไซตของบริษัทฯ
(5) บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ
MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายไดหรือกําไรสุทธิเกิน
20% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน เพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูล และเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน
(6) บริษัทฯ เปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ
ประเภทคาตอบแทน
คาสอบบัญชี (Audit Fee)
- คาสอบบัญชีประจําป และรายไตรมาส
- คาใชจายอื่นๆ
(คาใชจายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงาน เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาลวงเวลา คาเดินทาง คาโทรศัพท เปนตน)

ป 2561
ป 2560
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
1,260,000

1,200,000

เรียกเก็บตามที่
เกิดขึ้นจริงของ
คาใชจาย

เรียกเก็บตามที่
เกิดขึ้นจริงของ
คาใชจาย

(7) บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการ
ประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และความเห็นจากการทําหนาที่
รวมถึ งการฝก อบรม และพัฒ นาความรูด านวิชาชีพ อย างต อเนื่องของคณะกรรมการบริษั ทในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ
(8) บริษัทฯ เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่สะทอนถึง
ภาระหน าที่ และความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้ งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึง
จํานวนเงินคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษั ทยอยดวย (ถามี) ใน
รายงานประจําปของบริษัทฯ
(9) ในกรณีที่มีการเปดเผยขอมูลรายการใดเกี่ยวของกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเปนการเฉพาะ กรรมการราย
นั้นควรดูแลใหการเปดเผยในสวนของตนมีความครบถวน ถูกตองดวย
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7.2 ติดตามดูแลความความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
(1) คณะกรรมการจะกํ า กั บ ให ฝ า ยจั ด การเป น ผู ติ ด ตามความเพี ย งพอของสภาพคล อ งทางการเงิน และ
ความสามารถในการชําระหนี้ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับฐานะการเงินและแนวโนมปญหา
ทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีการรายงานตอคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ คณะกรรมการและฝายจัดการ
จะรวมกันหาทางแกไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบงชี้ถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถ
ในการชําระหนี้
(2) ในการอนุมัติ การทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหที่ประชุม ผูถือหุนอนุมั ติ คณะกรรมการจะ
พิจารณาจนมีความมั่นใจไดวา การทํารายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเนื่องในการดําเนินกิจการ
สภาพคลองทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระหนี้
7.3 จะดําเนินการจนมั่นใจไดวา กิจการมีแผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไขปญหา
ทางการเงินได ทั้งนี้ ภายใตการคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
(1) หากกิจการมีแนวโนมที่จะไมสามารถชําระหนี้หรือมีปญ หาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอยาง
ใกลชิดดูแลใหกิจการประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวังและปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูล
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดสัญญาณบงชี้ปญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทุนตอเนื่อง กระแสเงิน
สดต่ํา ฯลฯ ใหฝายจัดการ ติดตามขอมูล และรายงานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
(3) คณะกรรมการจะดูแลใหมีการกําหนดแผนการแกไขปญหาหากบริษัทฯมีปญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึง
ความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงเจาหนี้ ทั้งจะติดตามการแกไขปญหาอยางสมเหตุสมผล โดยให
ฝายจัดการรายงานสถานะอยางสม่ําเสมอ
7.4 จัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
บริษัทฯ ยังไมไดจัดทํารายงานความยั่งยืนแยกเลม แตไดเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย อยาง
เปนธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ในรายงานประจําป โดย
พิจารณาตามความสําคัญที่มีผลตอธุรกิจหลักของ HARN โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานที่ไดรับการยอมรับ และ
จะเปด เผยกรอบการดํ าเนิ น งานและผลการปฏิ บั ติ ตามแผนงานที่ไดม อบหมาย กระจายลงในฝายต างๆ ที่
เกี่ยวของ คณะกรรมการบริหารเปนผูติดตามงานเปนประจําทุกเดือน และรายงานผลตอคณะกรรมการเปนราย
ไตรมาส เพื่อใหมั่นใจวาแผนงานตางๆ สรางคุณคาแกบริษัทไดอยางยั่งยืน
7.5 กํากับดูแลใหฝายจัดการ จัดใหมีผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ที่ทําหนาที่ในการสื่อสารกับผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา
ผูบริหารของบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพบปะ ใหขอมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู
ถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และนักขาว อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหกลุมคนดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯ
ที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันตอเหตุการณ ไดอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะขอมูลสําคัญที่จะมี
ผลกระทบต อ ราคาหลั ก ทรั พ ย ข องบริษั ท ฯ สามารถนํ า ข อ มู ล เหล า นั้ น ไปตั ด สิ น ใจในการลงทุ น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
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บริษัทฯ ยังไมไดจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ปจจุบันคุณวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูที่
มีความเขาใจธุรกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย รวมถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจเปนอยางดี ทําหนาที่เปนนักลงทุน
สั ม พั น ธ เพื่ อ ติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ ผู ล งทุ น ผู ถื อ หุ น รวมทั้ ง นั ก วิ เคราะห และภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข อ ง ทางอี เ มล
wirat.s@harn.co.th หรือโทรศัพท 02-2030868
ในป 2561 ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ ผูอํานวยการสายงานการเงิน และผูบริหารในสายงาน
อื่นๆ ไดจัดสรรเวลาในการเขารวมกิจกรรมดานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางของบริษัท รวมถึง
การพบปะนักลงทุน ผานชองทางและกิจกรรมตางๆ ดังนี้
ชองทางการเปดเผยขอมูล

วัตถุประสงค

ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส

เปดโอกาสใหนักลงทุนทั่วไป สอบถามผลการดําเนินงาน โอกาสและ

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

อุปสรรค ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุการณที่สําคัญที่อาจมี

เปดใหมีการเขาพบและสัมภาษณ ในรูปแบบ

เปดโอกาสใหนักลงทุนทั้งในและตางประเทศสอบถามถึงกลยุทธ

การประชุม

ทิศทางธุรกิจ รวมถึงโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

กิจกรรมในป 2561


2 ครั้ง

จากผูบริหารระดับสูง
งาน "mai FORUM 2018" มหกรรมรวมพลัง

เพื่อนําเสนอผลประกอบการ ศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ และย้ํา

คน mai ครั้งที่5"

จุดยืนของบริษัทฯ

บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน" (Opportunity

แถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาส ทิศทางดําเนินธุรกิจ และตอบ

Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ขอซักถามจากนักลงทุน นักวิเคราะห ฯลฯ

รายงานประจําป และแบบ 56-1

แสดงผลประกอบการในรอบปของบริษัท

การเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็ปไซคบริษัท

เปนชองทางในการสงขอมูลผลดําเนินงานประจําไตรมาสและประจําป

www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ

หลังจากที่มีการเปดเผยขอมูลผานเว็ปไซคตลาดหลักทรัพยฯ แลว และ

2 ครั้ง
4 ครั้ง

37 ครั้ง

ขอมูลอื่น ๆ เชน ขาวนักลงทุนสัมพันธ ขอมูลพื้นฐานการลงทุน เปนตน

7.6 สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล
นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปนปจจุบันทั้ง
ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษผานชองทางอื่นอยางสม่ําเสมอดวย เชน เว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th)
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หมวด 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน
8.1 ดูแลใหมั่นใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท
(1) คณะกรรมการ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพยและในฐานะเจาของบริษัทฯ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะ
ไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัทฯ สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุม
ผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงิน
ปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การอนุมัติ ธุรกรรมที่สําคัญและมีผลต อ
ทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัทฯ เปนตน ประเด็น
สําคัญดังกลาวขางตนทั้งที่กําหนดในกฎหมาย หรือระเบียบใด ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงมีผลกระทบสําคัญตอการ
ดําเนินงานของบริษัท จะถูกเสนอใหมีการจัดประชุมผูถือหุน ผานการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป
โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นรอบป บั ญชีของบริษั ทฯ หากมี ความจําเป นเรงด วนที่จะตอง
พิจารณาวาระพิเศษในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือน หรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน ซึ่งจําเปนตอง
ไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดเปนกรณีไป


การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 วันศุกรที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาต
ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุมรวม 158 คน แบงเปนผูถือหุนที่มาดวยตนเอง
45 คน และผานการมอบฉันทะ 113 คน โดยมีจํานวนหุนที่ถือรวมกันไดท้ังหมด 443,347,719 หุน
คิดเปนรอยละ 75.8508 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ
ในการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัตติ ามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการ
จัดการประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist) ที่จัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เพื่อใหการ
จัดงานมีมาตรฐานเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

(2) การสนับสนุนการมีสวนรวมผูถือหุน


บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือ
หุ น ให ชั ด เจนเป น การล ว งหน า ตั้ ง แต วัน ที่ 1 ตุ ล าคม ถึ ง 31 ธั น วาคม 2561 โดยบริษั ท ฯ เป ด เผย
หลักเกณฑตางๆ ในการเสนอวาระการประชุมลวงหนา อาทิ คุณสมบัติของผูถือหุน ขอจํากัดการเสนอ
วาระ ขั้ น ตอนการเสนอ รวมถึ ง การพิ จ ารณ าของคณ ะกรรมการ บนเว็ บ ไซค ข องบริ ษั ท ฯ
www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ \ ขอมูลสําหรับผูถือหุน \ การประชุมผูถือหุนพรอมทั้งแจงใหผูถือ
หุนทราบผานเวปไซคของ ตลท. อีกทางหนึ่ง



กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ
ลวงหนาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยเปดเผยหลักเกณฑตางๆ บนเว็บไซตของ
บริษัทฯ www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ \ ขอมูลสําหรับผูถือหุน \ การประชุมผูถือหุน พรอมทั้ง
แจงใหผูถือหุนทราบผานเวปไซคของ ตลท. อีกทางหนึ่ง

อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และไมมีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแตงตั้งเปนกรรมการใน
ระยะเวลาดังกลาว ซึ่งเลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว
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(3) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผู
ถือหุน โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ขอมูล
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระอยางครบถวน เพียงพอตอการใชสิทธิของผูถือหุน พรอมความเห็นของ
คณะกรรมการในแตละวาระที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม
(4) บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ทางไปรษณียใน
วันที่ 5 เมษายน 2561 เพื่อใหผูถือหุนรับทราบลวงหนากอนวันประชุม 22 วัน พรอมทั้ง เผยแพรขอมู ล
หนังสือเชิญประชุมประจําป บนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ทั้งใน
รูปแบบที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุม 36 วัน พรอมทั้งไดแจงขาวผานระบบขาว
ของตลาดหลักทรัพยฯ วาบริษัทฯ ไดเผยแพรเอกสารการประชุมตามที่กลาวมาขางตน บนเว็บไซตของ
บริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และไดมีเวลาในการศึกษาพิจารณาขอมูล
เปนการลวงหนา เพื่อนํามาใชตัดสินใจในการลงมติ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดประกาศคําบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพระหวางวันที่ 17
ถึง 19 เมษายน 2561 กอนวันประชุม 7 วัน เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบคําบอกกลาวและเตรียมตัวมารวมประชุม
(5) กอนวันประชุม บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอน
วันประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับ
การนําสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รวมทั้งจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบน
เว็บไซตของบริษัทฯ ดวย
(6) ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ ไดจัด
สงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการ
มอบฉันทะของผูถือหุน
8.2 ดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มีประสิทธิภาพและ
เอื้อใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน
(1) บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่
 ใชสถานที่จัดประชุมที่สะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม และมีบริการถรับ-สง ทุก 1 ชัว่ โมงจาก
หางสรรพสินคา
 เปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และแมจะพนเวลาลงทะเบียนแลว ก็ยัง
เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุม สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสียสิทธิ
 มีการจัดเจาหนาที่ตอนรับ และใหขอมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม
 มีการจัดเตรียมของวาง และเครื่องดื่มไวรับรองผูถือหุนอยางพอเพียง
 จัดเตรียมอากรแสตมปในกรณีที่ผูถือหุนมีการมอบฉันทะมาเขารวมประชุม
 นําระบบบารโคดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียนมาใชในการลงทะเบียน และ
การลงคะแนนเสียงเพื่อความถูกตอง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
(2) บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไม
จําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพื่อใหผูถือหุน ไดมี
โอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ
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(3) บริษัทฯ ไดจัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลง
และนับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนํามารวมกับคะแนนเสียงที่ไดลงไวในหนังสือมอบ
ฉันทะ เพื่อรวมคะแนน และประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
(4) บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคน
ยอมมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ตลอดจน
แสดงความคิดเห็นตางๆ ไดอยางอิสระ
(5) เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมทั้งผูบริหารระดับสูง ตลอดจนผูสอบ
บัญ ชี และที่ ปรึกษากฎหมายอิสระ (ถามี) โดยกอนเริ่มประชุม เลขานุการบริษั ท จะชี้แจงหลักเกณฑ ที่
เกี่ยวของกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนน
เสียงของผูถือหุนที่จะตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ
(6) เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน
(7) บริษัทฯ จะระบุการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผูถือหุน หาก
กรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุม และ/หรือ
เลขานุการบริษัท จะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบกอนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีสวนไดสวนเสีย
นั้นจะไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ
(8) บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปรงใสใน
การดําเนินการ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
(9) สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม แสดง
ความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ ตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ
บริษัทฯ ในที่ประชุมผูถือหุน เชน การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ
อิสระ การอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน
การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับบริษัทฯ บริคณหสนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
(10) จัดใหมีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนผานการตอบแบบประเมินจากผูถือหุน เพื่อนํา
ขอมูลมาใชในการพัฒนาการจัดประชุมใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปรงใส และเปนประโยชนตอผูถือหุน
(11) มีการจัดแสดงขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผูถือหุน รวมทั้งจัดมุมนักลงทุน
สัมพันธ ซึ่งมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและตอบขอซักถามตาง ๆ แกผูถือหุน
8.3 ดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน เปนไปอยางถูกตองและ
ครบถวน
(1) บริษัทฯ ไดเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันที่ 27 เมษายน 2561 ภายหลังจาก
จบการประชุมสามัญผูถือหุนในวันเดียวกัน และแจงเปนจดหมายขาวไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ผานระบบ
Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
(ตลท.) และเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ดวย โดยมีการบันทึกรายละเอียดการ
ประชุมอยางครบถวนเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีขอมูลอยางนอย ดังนี้
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รายชื่อกรรมการและผูบริหารที่เขาประชุม และสัดสวนกรรมการที่เขารวมการประชุม ไมเขารวมการ
ประชุม



วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไมเห็นชอบ งดออกเสียง)
จํานวนบัตรเสีย ของแตละวาระ



ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุมแตละวาระอยางละเอียด รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผูถามและผูตอบ

(2) บริ ษั ท ฯ ได จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ผู ถื อ หุ น แจ ง ให ผู ถื อ หุ น รั บ ทราบบนเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ฯ
(www.harn.co.th) และแจ งต อ ตลาดหลั ก ทรัพ ย ฯ ในวั น ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ภายใน 14 วั น หลั งวั น
ประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
9.2

การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ในป 2561

จากการประเมิ นการกํากั บดู แลกิ จการตามโครงการ “ผลสํ ารวจการกํ ากับดู แลกิ จการของบริษั ทจดทะเบี ยนไทย
ประจําป 2561” ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พบวา HARN ไดรับผลการประเมินรวมอยูที่ 87 คะแนน
ซึ่งจัดอยูในเกณฑ “ดีมาก” หรือ 4 ดาว ปรับปรุงดีขึ้นกวาป 2560 ซึ่งไดคะแนน 83 คะแนน และผลคะแนนของ HARN ในป 2561
สูงกวาผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่สํารวจ (คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเทากับ 81 คะแนน)
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกรที่ตองกํากับดูแลใหบริษัทฯ มี
การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน ผานกระบวนการทางธุรกิจ จึงไดทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG
Code 2560 ทั้ง 8 ขอ และนําขอเสนอแนะจากผลสํารวจดังกลาวขางตน และอนุมัติใหดําเนินการดังตอไปนี้
หลักปฏิบัติตาม CG Code

สิ่งที่ดําเนินการในป 2561

จํานวนองคประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ กําหนดในหลักการกํากับดูแลกิจการขอ3.9.5 ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา2 ใน 3 ของ
ประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา2 ใน 3

จํานวนกรรมการทั้งหมด

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
การดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระ กําหนดไวไมเกิน9 ปโดย กําหนดในหลักการกํากับดูแลกิจการขอ3.2.4 ใหกรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงตอเนื่อง
ไมมีขอยกเวน
คณะกรรมการควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด

ไมเกิน 9 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก หรือ 3 วาระติดตอกัน โดยไมมีขอยกเวน
คณะกรรมการมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน วันที่ 19

คณะกรรมการควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการควรพิจารณาแตงตั้ง CG Committee

มอบฝายสายงานกํากับดูแลกิจการเปนผูดูแลและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบการ

คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา50%

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

การจัดทํารายงานความยั่งยืน

ยังไมสามารถปฏิบัติได แตไดเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการ
ปฏิบัติอยางเปนธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม เฉพาะความสําคัญที่มีผลตอธุรกิจหลัก และรายงานในหมวดการกํากับดูแล
กิจการในรายงานประจําป
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อัน
เปนองคประกอบสําคัญที่สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนาของธุรกิจอยางยั่งยืน คณะกรรมการจึงกําหนดความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ HARN ไวในวิสัยทั ศน พันธกิจ คานิยม และกําหนดเปนพันธสั ญญาดานความยั่งยืนที่วา Quality Living
through Sustainable Engineering ซึ่งจะนําไปพัฒนาเปนกลยุทธดานความยั่งยืนระยะยาวของ HARN ตอไป
กรรมการกําหนดใหผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมหลักสูตร P01 หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาธุรกิจสูความยั่งยืน อีก 6 หลักสูตร ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และริเริ่ม
ดําเนินการกิจกรรมในบริษัทฯ โดยแบงกลุมดานความรับผิดชอบตอสังคม ที่มีผลกระทบสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ
HARN ออกเปน 3 กลุม ดังนี้

การใหความสําคัญและการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียของ HARN
HARN ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน
เปนตน โดยตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการ
พัฒนาธุรกิจของ HARN ดังนั้น HARN จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
ดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของ HARN ไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ตามแนวทางดังตอไปนี้
พนักงาน :

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญ ซึ่งจะมีสวนชวยสงเสริมและผลักดันใหองคกร
บรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยมีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพ
การทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับพนักงานอยางเครงครัด จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
พนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน การพิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมทั้งการ
ใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสม
ของพนักงานนั้นเปนเกณฑ ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและ
สม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของ
พนักงาน หรือคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณี
ที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงาน
ทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค
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:

บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ มุงมั่นจัดหาสินคาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สงมอบ
สินคาตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเงื่อนไขตางๆ พรอมใหบริการหลังการขายดวยทีมงานคุณภาพ
ไดนํามาตรฐาน ISO 9001:2015 เขามาใชในองคกร โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพไววา เราจะสรางความพึง
พอใจใหลูกคาดวยสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่นําหนา และการจัดการธุรกิจที่เปนเลิศ

:
คูคา
และ/หรือ
เจาหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธท่ีดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือเจาหนี้ ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ
ความเกื้อหนุนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ อยางเสมอภาค โดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงปฏิบัติตาม
พันธสัญญาอยางเครงครัด เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน โดยจะไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคา และ/
หรือเจาหนี้ กรณี ที่มีขอมูลวามีการดําเนินการที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือ
เจาหนี้ เพื่อรวมกันแกปญหาอยางรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่มีตอคูคา และ/หรือ
เจาหนี้อยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามได ตองรีบแจงและเจรจากับคูคา/เจาหนี้เปนการลวงหนา
เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันมิใหเกิดความเสียหาย

:

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของกติกาการแขงขันที่ยุติธรรม ไม
แสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใต
กรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย
โดยปราศจากความจริง ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล

ลูกคา

คูแขง

ผูถือหุน

: บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนา
กิจการใหเจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับการลงทุนของผู
ถือหุนและผูลงทุน อยางตอเนื่องและยั่งยืน บริษั ทฯ ยึดหลักการปฏิบัติ ตอผูถือหุ นอยางเทาเทียมกัน โดย
กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการ
ใดๆดวยความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม เพื่อประโยชน
สูงสุดของผูถือหุนโดยรวม รวมทั้งบริษัทฯ จะนําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะ
ขอมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ําเสมอ และครบถวนตามความจริง โดยจะแจงให ผูถือ
หุนทุกรายทราบถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งดานบวกและดานลบ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความ
เปนไปไดมีขอมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอยางเพียงพอ และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื่น โดยใช
ขอมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร

ภาครัฐ

: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวของและเปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

ชุมชน สังคม : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และ
ตางๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึง
สิ่งแวดลอม ผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสรางจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม และ
สิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง คืนกําไรสวนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรค
สังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยาง
เครงครัดตามเจตนารมณ ของกฎหมาย และกฎระเบี ยบที่ ออกโดยหน วยงานกํ ากั บดู แล ให ความสํ าคั ญ กั บ
กิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม 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 สงเสริมการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม เพื่อกระตุนใหเกิดนวัตกรรม สงเสริม
การพัฒนาสินคาและบริการใหดีขึ้น อันเปนการเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว
สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) ดูแลผลกระทบจากการกระทําของบริษัทฯ
ที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอกิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลด
ผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพตอสิทธิในทรัพยสินและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้


สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม
1. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในลักษณะที่สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับของการแขงขัน ตลอดจนใหความ
รวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐ
2. กําหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการปองกันการเขาไปเกี่ยวของหรือสมรูรวมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการ
แขงขัน
3. สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันและการแขงขันที่เปนธรรม
4. สนับสนุนการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะตางๆ ที่สงเสริมการแขงขันที่
เปนธรรม
5. ใสใจตอบริบททางสังคมที่อยูแวดลอมบริษัทฯ และไมฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม เชน
ความยากจนเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางไมเปนธรรม



สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซคุณคา
1. กําหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอมไวในนโยบายและขอปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินคา
2. สนับสนุนใหบริษัทอื่นที่เกี่ยวของยอมรับและปรับใชนโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไมกอใหเกิดการแขงขัน
ที่ไมเปนธรรม
3. มีสวนรวมอยางเขมแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมของบริษัทที่ตนเขาไปเกี่ยวของ
4. ส ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต อ กั น อย า งเป น ธรรมทั่ ว ทั้ ง ห ว งโซ คุ ณ ค า ทุ ก ครั้ งที่ เป น ไปได ทั้ ง ในด า นต น ทุ น และ
ผลตอบแทนในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงคดานความรับผิดชอบตอสังคมของทุกกิจการในหวงโซคุณคา ไดแก การดําเนินการจัดซื้ออยาง
เหมาะสม เชน การสรางหลักประกันใหเกิดราคาที่เปนธรรมดวยเวลาสงมอบที่เพียงพอและสัญญาการคาที่
มั่นคง เปนตน



สงเสริมการเคารพสิทธิในทรัพยสิน
1. ปฏิบัติการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายในการใชและให
สิทธิใชสอยทรัพยสินตางๆ

สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม
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2. ไมเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมใดๆอันเปนการละเมิดทรัพยสิน ไดแก การใชตําแหนงทางการตลาดที่เหนือกวา
ในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
3. ชําระคาการใชหรือไดมาซึ่งทรัพยสินอยางเปนธรรม
ทั้งนี้ บริษัทฯ เปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผาน
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยจัดใหมีกระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแส โดยใหมีการตรวจสอบขอมูลและ
มีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตางๆ เพื่อประโยชนในการสรางมาตรฐานดานพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวใหอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริต โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งองคกร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
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ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

บริษัทฯ มุงมั่นเปนผูนําการใหบริการ “โซลูชั่นที่ยั่งยืน” ของงานระบบวิศวกรรม โดยใชความรูความเชี่ยวชาญที่มี
ในการคัดสรรผลิตภัณฑและนวัตกรรมที่นําหนามาสนองความตองการ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิต
ของผูบริโภค ดวยสินคาคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย การขายและบริการที่รวดเร็ว ตรงตอเวลา ถูกตอง และคุมคา ถือ
เปนเครื่องมือในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา และสรางความแตกตางและความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนสราง
ความเชื่อถือและความภักดีตอตราสินคาไดในระยะยาวและเพิ่มคุณคาใหกับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังคํานึงถึงความ
คุมคาตอการลงทุนเพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคาอีกดวย
บริษัทฯ พัฒนาความรับผิดชอบตอลูกคาผานขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝาย
ตางๆ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่บริษัทฯ ไดรับการตรวจประเมินระบบในเดือนพฤศจิกายน 2560 และผานการ
รับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผลิตภัณฑที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใหแกผูบริโภค จึงใหความใสใจในกระบวนการตางๆ จนสินคาถึงมือผูบริโภค ดังนี้

HARN

เลือกสรรเปนตัวแทนจําหนาย
มีคุณภาพสูง

ผานการรับรองตาม
มาตรฐานสากล

คัดเลือกเทคโนโลยี และ
แหลงผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบ
ตามหวงโซอุปทานที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

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

สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม

กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปรงใส
ตรวจสอบได มีขอมูลผลิตภัณฑที่
ครบถวนถูกตอง สามารถตรวจสอบ
รายละเอียดผลิตภัณฑและมาตรฐานการ
รับรองได

มีการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑตามมาตรฐาน
เพื่อพรอมสงมอบใหกับลูกคา
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ผลความพึงพอใจของลูกคา ป 2561

บริษัทฯ กําหนดเปนนโยบายใหทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจําทุกป เพื่อใหบริษัทฯ ไดรับทราบ
ผลงานที่ไดสงมอบแกลูกคาในดานตางๆ
ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกคา ประจําป 2561 พบวาทุกดานไดรับคะแนนสูงขึ้นกวาป 2560 ซึ่งสะทอน
ความมุงมั่นทีจ่ ะสรางความพึงพอใจใหลูกคา ดังนโยบายคุณภาพที่วา “เราจะสรางความพึงพอใจใหลูกคาดวยสินคาและ
บริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่นําหนา” และบริษัทฯ จะนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่ไดรับจากลูกคาไปวิเคราะห
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง สินคาและการใหบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่องตอไป
ความพึงพอใจของลูกคา

2561
88.06

2560
84.80

พนักงานขาย
(ความรูเกี่ยวกับสินคา การบริการ การแกไขปญหา )

87.93

85.40

บริการอื่น
(การจัดการ การใหขอมูล การติดตอสื่อสารกับบริษัท )

86.31

82.00

87.43

84.07

สินคา
(คุณภาพ ความหลากหลายของสินคา )

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม

Smart Business


การคนหาและเผยแพรนวัตกรรมสูสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สํานักพิมพสามมิติ หาญ-จุฬา”

เกิดจากการเล็งเห็นความจําเปนของการเผยแพรเทคโนโลยีการพิมพสามมิติใหกับสังคม เพื่อใหประเทศไทย
สามารถพัฒนาความสามารถในการแขงขันดานการออกแบบและพัฒนาตนแบบ ถึงแมวาการพิมพสามมิตินั้นจะไดรับการ
พัฒนามากวา 20 ปอยางตอเนื่อง แตตนทุนในการสรางชิ้นงานในปจจุบันก็ยังคงอยูในระดับที่สูงเกินกวาคณาจารยและ
นิสิตจะเขาถึงไดโดยงาย ซึ่งปจจัยดังกลาวนับเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพสามมิติและขยายองคความรู
ใหแพรหลายในประเทศไทย
นับแตเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ทดลองเปดใหบริการการพิมพสามมิติขึ้นมาในสถาบันการศึกษา โดย
ไดรับความรวมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดสรรพื้นที่ให 40 ตารางเมตร จนสามารถเริ่มตน
ให บ ริก ารการพิ ม พ ส ามมิ ติด ว ยเทคโนโลยี FDM (fused deposition modeling) ในราคาที่ ตํ่ า กว าท อ งตลาด ภายใต
โครงการ “QMakr Factory” ทั้งนี้ทาง QMakr Factory เปดโอกาสใหนิสิตไดเห็นกระบวนการของการพิมพสามมิติ พรอม
ทั้งอธิบ ายขั้น ตอนและเหตุผลเพื่ อใหเกิด ความรูพื้ น ฐานและความเขาใจ แกนิ สิต ในวิชา Design Methodology ของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยผลิตชิ้นสวนของหุนยนตดวยการพิมพสามมิติ และภาควิชาคอมพิวเตอรนั้น นิสิตสามารถ
พิมพชิ้นงานที่บรรจุแผงวงจรซึ่งเปนสวนประกอบภายในเปนสินคา
QMakr Factory มีสวนรวมการสนับสนุนการสรางชิ้นงานตางๆ สําหรับการวิจัยทั้งระดับปริญ ญาโทและเอก
เกือบทุกภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร ตลอดจนใหบริการไปยังคณะแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะสถาปตย
กรรมศาสตรอีกดวย

สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม
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นับถึงปจจุบัน มีสมาชิกที่เขามาขอรับบริการการพิมพสามมิติประจําเกินกวา 250 คน โดยในแตละป QMakr
Factory พิมพชิ้นงานกวา 1,500 ชิ้น และกําลังไดรับการตอบรับมากขึ้น ถึงเวลาที่บริษัทฯจะปรับเปลี่ยน QMakr Factory
ใหเปนกิจกรรม“สํานักพิมพสามมิติ หาญ - จุฬาฯ” ใหเปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในดานการศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดหาเครื่องพิมพสามมิติเทคโนโลยีดีแอลพี (Digital Light Projection) ซึ่งมี
ความละเอียดสูงมาเสริมบริการเพื่อใหนิสิตและคณาจารยสามารถพิมพชิ้นงานที่มีรายละเอียดสูงและมีผิวงานที่เรียบ ซึ่ง
จะชวยใหสรางชิ้นงานที่สลับซับซอนสําหรับงานวิจัยที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเชน การแพทย วิศวการแพทย ฯลฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ ไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการรวมเปดกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคม สํานักพิมพสามมิติ หาญ-จุฬาฯ ในวันที่ 8 มกราคม 2562

สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม

หนา 120

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


โครงการวิจั ย 3DMed การสรางแบบจํ าลองอวัย วะด วยเทคโนโลยี ก ารพิ ม พ ส ามมิ ติขั้ น สู งเพื่ อ ชว ย
วินิจฉัยและวางแผนการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยมีวัตถุประสงคในการมุงสรางนวัตกรรมมาเปนเครื่องมือบริการ
จัดการอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานและสรางความยั่งยืนทางธุรกิจตอไป
บริษัทฯนําเสนอ”โครงการ 3DMed การสรางแบบจําลองอวัยวะดวยเทคโนโลยีการพิมพสามมิติขั้นสูงเพื่อชวยวินิจฉัยและ
วางแผนการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําเอาเทคโนโลยีสามมิติไปประยุกตใชกับการแพทยของไทย
เทคโนโลยีการสรางภาพ CT/MRI ไดรับการพัฒนามาตั้งแตชวงค.ศ. 1980 ถึงปจจุบันเปนเวลาเกือบ 40 ป ปจจุบัน
มี การใช เทคโนโลยี การสรางภาพ CT/MRI ในวงการแพทย ของประเทศไทยอย างแพรหลาย อย างไรก็ ตามเทคโนโลยี นี้ มี
ขอจํากัดได แกการสรางภาพในสองมิติ เท านั้ น แพทยผู อานภาพเหลานี้ จะตองแปลผลจากภาพสองมิ ติจํ านวนมากและ
จําเปนตองอาศัยจินตนาการเพื่อสรางความเขาใจในมิติที่สามซึ่งไดแกความลึก (depth) เพื่อวินิจฉัยโรคใหถูกตอง
ความสามารถในการสรางแบบจําลองอวัยวะเปนสามมิตนิ ั้นเปนนวัตกรรมที่จะชวยแพทยอยางมากใหเห็นถึงเห็น
ความผิดปกติหรือรอยโรคไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรักษาโรคที่มีขอจํากัดในสรางภาพ MRI/CT เชนการ
ผาตัดเปดหัวใจเด็กแรกเกิดเนื่องจากมีขนาดหัวใจที่เล็กและเห็นภาพจาก MRI/CT ไมชัดเจน ทั้งนี้ศัลยแพทยสามารถ
ประเมินความเสี่ยงและวางแผนการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณลวงหนา การวางแผน
ที่ดียอมนาจะสงผลใหการปฏิบัติการรักษา/ผาตัดนั้นดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพหรือลดเวลาในการปฏิบัติการลง ลด
ความเสี่ยง และ ลดการใชทรัพยากรทางการแพทยและบุคลากรลง ในตางประเทศนั้นพบวาการสรางแบบจําลองกะโหลก
ศีรษะชวยลดเวลาในการผาตัดไดถึง 3-4 ชั่วโมง คิดเปนมูลคาจากการลดการใชทรัพยากรทางการแพทยทั้งหองผาตัดและ
บุ ค ลากรจํ า นวนนั บ แสนบาทต อ การผ า ตั ด ครั้ งหนึ่ ง มี ค วามคุ ม ค า มากหากเปรี ย บเที ย บกั บ ค า ใช จ า ยในการสร า ง
แบบจําลองอวัยวะระดับพันหรือหมื่นบาท
การสรางแบบจําลองอวัยวะในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแลวแตจํากัดอยูในระดับหองวิจัย ครั้งนี้บริษัทฯ
รวมกับพันธมิตรไดแก Materialise ซึ่งเปนผูนําของโลก มุงมั่นสรางใหเกิดบริการทางพาณิชยดานการพิมพสามมิติใน
ประเทศไทยเปนครั้งแรก ที่ระบบบริการทางการแพทยของไทยสามารถเขาถึงในราคาที่เหมาะสม ในโครงการนี้บริษัทฯ จะ
ผลิตแบบจําลองอวัยวะจํานวน 45 ชิ้น ใหกับศูนยศัลยกรรมชั้นนําของประเทศเพื่อทดสอบทางคลีนิกนําในการรักษาผูปวย
จริง ทั้งนี้จะชี้วัดความสําเร็จจากประสิทธิภาพการวางแผนการรักษาและขณะปฏิบัติการรักษาจริง ตลอดจนการใชเปนสื่อ
ในการสื่อสารกับ ผูป วยและญาติ และเปนสื่อการเรียนการสอนตอไป ความสําเร็จในโครงการนี้จะเปนการยกระดั บ
ความสามารถของการแพทยไทยไปอีกขึ้นหนึ่ง ใหมีความสามารถใกลเคียงหรือเทาเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลวแตใน
ระดับราคาที่เขาถึงไดแบบพอเพียงตอไป

สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม
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บริษัทฯ ไดรับคัดเลือกใหรับการสนับสนุนจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติในเดือนมีนาคม 2561 เปนตนมานับถึง
ปจจุบันไดทําการผลิตแบบจําลองอวัยวะใหกับหนวยงานดังตอไปนี้
หนวยงาน
หนวยศัลยกรรมทรวงอก
หนวยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด
หนวยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก
ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ
หนวยเวชศาสตรการกีฬา ภาควิชาออรโธปดิกส
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สังกัด
คณะแพทยศาสตร รพ.จุฬาลงกรณ
คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน
คณะแพทยศาสตร รพ. จุฬาลงกรณ
คณะแพทยศาสตร รพ. รามาธิบดี

ความชํานาญ
หัวใจ
หัวใจ
หัวใจ
กะโหลกศีรษะและใบหนา
กระดูก

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความความเคารพตอชีวิตและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนทุกฝาย สงเสริมให
ทุกสวนงานของบริษัทฯ ตองปฏิบัติอยูบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติตอกัน
อยางเสมอภาค ซึ่งเปนรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทฯ มีแนวทางที่จะสงเสริมและกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค
โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการ เมือง หรือความ
เชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุหรือพื้นเพทางสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะ
2. บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไปมีสวน
เกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงานเด็ก เปนตน
3. บริษั ทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมี อิสระในการใหความ เห็นโดย
ปราศจากการแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานสื่อตางๆ รวมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสารเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียอยางเสรี
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การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัทฯ ที่มีสวนชวยขับเคลื่อนใหองคกรเติบโต
อยางยั่งยืน บริษัทฯ จึงใหความสําคัญตอการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม และกําหนดนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพ
การทํางานที่ป ลอดภั ยและถู กสุขอนามัย ตามที่ไดกํ าหนดเปนพั นธกิจไววา “เราเชื่อมั่ นในคุ ณ ค า และศั กยภาพของ
พนักงาน และมุงมั่นที่จะสรางบรรยากาศการทํางานที่มีความสุข กระตือรือลน มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ใหแกทีมงานที่มีความสามารถรอบรู บนหลักการของความถูกตอง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบ
อยางมืออาชีพ”
โดยมีแนวทางปฏิบัตดิ ังนี้
1) ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
2) จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน
3) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม
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4) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
5) การพิจารณาการแตงตั้งและการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดย
คํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเปนเกณฑ
6) ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ
7) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือ
คุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน
8) พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด
9) รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค


ดานผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองคกร เพื่อเปด
โอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายอยางเต็มที่ เนื่องจากพนักงานมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหมี
ความเติบโตและมั่นคงจากอดีตจนถึงปจจุบัน นอกจากเงินเดือนที่พนักงานไดรับแลว บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีสวัสดิการและ
ผลประโยชนอื่นในรูปแบบตางๆ อยางเปนธรรมและเหมาะสมใหแกพนักงานอีกดวย โดยสวัสดิการตางๆ ที่บริษัทฯ จัดให
นั้น ตั้ งอยูบ นพื้ น ฐานที่ สามารถแขงขัน ได กับ บริษั ท เอกชนชั้น นํ าในอุต สาหกรรมประเภทเดีย วกั น และบริษั ทฯ อยู ใน
สถานภาพที่สามารถจะจายได
รายละเอียดเกี่ยวผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ดูไดจาก หมวด 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร หนา 95


ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

บริษั ท ฯ มี ค วามห วงใยในความปลอดภั ยในการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานทุ ก คน และมุ งมั่ น ดํ าเนิ น การให มี
มาตรฐานตาม พรบ. ความปลอดภั ย อาชีว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ างาน พ.ศ. 2554 โดยได จั ด ตั้ งเป น
คณะกรรมการความปลอดภัย ซึ่งมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดําเนินงานดานอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงติดตามแกไขสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย และทบทวน “คูมือความ
ปลอดภัย” รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ใหเปนปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
ลักษณะการ
เกิดอุบัติเหตุ



จํานวนลูกจ้างที�ประสบอันตราย (คน)
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

มีการจัดอบรมและฝกซอมพื้นฐานการดับเพลิงเบื้องตน ตลอดจนมีการวางแผน กําหนดผูรับผิดชอบหนาที่
อยางชัดเจน เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561

สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม

หนา 123

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

ผลการดําเนินการอบรมและฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อยูในเกณฑดี ประเมินโดยผูท่ีไดรับใบอนุญาต
จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน




จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ 2561 โดยมีพนักงานที่อยูในเกณฑตองรับการ
ตรวจสุขภาพทั้งหมดจํานวน 227 คน เขารับการตรวจจริง 223 คน คิดเปน 98%

ดานพัฒนาบุคลากร

นโยบายในการพัฒ นาบุคลากร พัฒ นาบุค ลากรทุก ระดับ อยา งสม่ํา เสมอ เพื่อ เสริม สรา งศัก ยภาพ ความรู
ความสามารถ อันจะสามารถสรางผลงาน ความแข็งแกรงใหกับองคกร และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับกับการแขงขัน
ทางธุรกิจ โดยใหโอกาสแกพนักงานในการพัฒนาตนเองและใชศักยภาพที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้ง สงเสริมให
พนัก งานไดมีโอกาสในการเรีย นรู การฝก อบรม เพื่อ เพิ่ม พูน ความรู ความสามารถ ศัก ยภาพ และประสบการณใ ห
สอดคลองกับทิศทางการเติบโตขององคกร โดยจัดใหมีการอบรมประจําปทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงเดินทาง
ไปอบรม และดูงานในตางประเทศ เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ นอกจากนี้ บริษัท
ยังไดใหความสําคัญกับการติดตาม วัดผลในการนําความรูที่ไดรับนั้นมาประยุกตใชในการทํางาน ตลอดจนการถายทอด
องคความรูที่มีใหกับทีมงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญของการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ
บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร โดยนําเปาหมาย กลยุทธ ที่สอดคลองกับทิศทางการขยายตัว
ของบริษัท รวมถึงคานิยมองคกรมาเปนกรอบในการฝกอบรมและพัฒนา

สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม

หนา 124

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

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ไดวางไวในป 2561 อยางครบถวนครอบคลุมในทุกระดับ
นอกจากการเพิ่มความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานแลว บริษัทฯ ยังสงเสริมใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสราง
สุขภาพกาย สุขภาพใจ และความสัมพันธที่ดีรวมกัน อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจในการทํางานไดอยางมีความสุข


การฝกอบรมและพัฒนา

บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาและเตรียมความพรอมในดานการพัฒนาบุคลากรตั้งแตพนักงานเขาใหม ในการสรางความ
พรอมทั้งทักษะ ความรู และความฉลาดทางอารมณ โดยพนักงานใหมจะไดเรียนรูทักษะและเทคนิคในหลักสูตรดาน EQ
เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดี มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สงผลสัมฤทธิ์ใหกับการทํางานรวมไปถึงการใน
ชีวิตประจําวัน
บริษัทฯ ยังใหความสําคัญดานการขายและบริการซึง่ เปนหัวใจสําคัญของธุรกิจ โดยการฝกอบรมพัฒนาพนักงาน
ขายและบริการเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ ทัศนคติและแรงจูงใจที่ดีในงานขายและบริการ เสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจ
รักงานบริการ ซึ่งชวยเสริมสรางความเชื่อมั่นในการนําเสนอสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหตรงกับความตองการของ
ลูกคา รวมถึงสามารถเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําและแกไขปญหาไดอยางมืออาชีพ สรางความประทับใจใหกับลูกคา เพื่อให
การบริหารงานสําเร็จตามวิสัยทัศนบริษัทฯ ที่วา “เราจะเปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นสที่ยั่งยืน...” รวมทั้งบริษัทฯ ได
ศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหมีการพัฒ นาอยางตอเนื่อง จึงมีการสงพนักงานไปศึกษาดูงานและเขารับ การอบรมใน
ตางประเทศ เพื่อนําความรู ประสบการณ มาพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการใหมีความกาวหนาตอไป
นอกจากนี้แลว ยังมีการฝกอบรมและพัฒนาในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน ไดแก หลักสูตรการแกปญหา
การตัดสินใจ และการจัดการความขัดแยงในการทํางาน หลักสูตรการขับและบํารุงรักษารถยกเครื่องยนตอยางถูกวิธีและ
ปลอดภั ย หลั ก สู ต ร HR Skill for Line Manager ทั้ ง ยั ง พั ฒ นาจริ ย ธรรมที่ ดี ใ นการทํ า งานในหลั ก สู ต ร HARN AntiCorruption เพื่อใหผูบริหารและพนักงานไดมีความรูความเขาใจ และมีแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งยังรูจักบทบาทหนาที่ของตน มี
สวนรวมตอตานและปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นภายในองคกร
สรุปการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ปี 2561
เตรียมความพร้อม
ขีดความสามารถหลัก

ขั�นพื�นฐาน

เพิ�มประสิทธิภาพ
การทํางาน

เน้นความรู้พื�นฐานเกี�ยวกับธุรกิจ
ความรู้ที�พนักงานจําเป็นต้องมีเพื�อ
ความรู้ที�เพิ�มศักยภาพการทํางาน ทําให้
นโยบาย ค่านิยม วัฒนธรรมการทํางาน ปฏิบัติงานตามหน้าที�ที�รับผิดชอบได้ตาม เข้าใจปัจจัยที�มีผลกระทบต่อตนเองหรือ
ความรู้ที�พนักงานทุกคนจําเป็นต้อง
เป้าหมาย สร้างความเข้าใจและตระหนัก งาน และสามารถแก้ไข หรือปรับตัวได้
ทราบ และได้รับการทบทวนตามระยะเวลา ในผลดีและผลเสียของงานที�รับมอบหมาย
กับสภาวะที�เปลี�ยนแปลงไป เพิ�ม
ศักยภาพการบริหารจัดการ

พัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหาร
การบริหาร การเรียนรู้
การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ�มศักยภาพการ
แข่งขัน

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

สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม

933,117.92 บาท

หนา 125

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



กิจกรรมพนักงานในป 2561


การเขารวมการแขงขันฟุตบอล TEMCA CHAMPIONS CUP 2018

สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม

หนา 126

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

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต รดน้ําขอพรผูบริหารเนื่องในวันปใหมไทย



กิจกรรมทําบุญบริษัทประจําป



กิจกรรมทองเที่ยวประจําป



กิจกรรมคนหาญไรพุง (HARN NO FAT)



กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคปใ หม

สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม

หนา 127

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


การสื่อสารกับพนักงาน

บริ ษั ท ฯ ให ค วามสํ าคั ญ เรื่อ งการสื่ อ สารภายในองค ก ร เพื่ อ ให พ นั ก งานได รับ ทราบนโยบาย แนวทางการ
ปฏิบัติงาน และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานและเขาใจในเปาหมายทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ ไดจัดชองทาง
การสื่อสารกับพนักงานตามความสําคัญของเรื่องที่จะสื่อสาร ดังนี้


การประชุมใหญพนักงานประจําป เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เพื่อเปนโอกาสใหผูบริหารระดับสูงไดถายทอด
วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธขององคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหแกพนักงานทุกระดับ



การสื่อสารโดยตรงจากประธานเจาหนาที่บริหารถึงพนักงานทุกคนผาน Application LINE Group “HARN”
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสรางความเขาใจในทิศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง การสรางแรงบันดาลใจ รวมถึงตอกย้ํา
คานิยม วิสัยทัศน และนวัตกรรม



การประเมินผล ความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการทํางาน เพราะบริษัทฯ เชื่อ
วาการสรางความมั่นคงในอาชีพของพนักงาน การดูแลใหมีชีวิตในการทํางานที่ดี มีสุขภาพดี มีความสุข เปน
สวนหนึ่งในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน ในป 2561 มีพนักงานตอบแบบประเมินผล จํานวน 150
คนจากพนักงานทั้งหมด 250 คน คิดเปน 60.00% สรุปผลการประเมินป 2561 เทากับ 68%



LINE@ เปนชองทางการสื่อสารที่รวดเร็ว นอกเหนือจากการสื่อสารผานอีเมล ระบบเครือขายภายในองคกร
(Intranet) และเว็ปไซตของบริษัทฯ

Smart Environment


การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

HARN สงเสริมใหมกี ารใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทํางาน

บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตการคัดเลือกผลิตภัณฑที่ไม
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและเปนมิตรสิ่งแวดลอม การปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่ออกโดยหนวยงานกํากับดูแล การลดเศษวัสดุในขบวนการทํางาน การรักษาสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานใน
สถานที่ทํางาน โดยกําหนดมาตรการในการใชเครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสวาง เครื่องคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของการใชงาน เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย และสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานอยางยั่งยืน เพื่อประโยชน
สวนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล
บริษัทฯ ปรับปรุง “Safety Training” ซึ่งใชอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย/สภาพแวดลอมในการทํางาน
และสิ่งแวดลอม โดยจัดอบรมเปนการภายในแกพนักงานตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2562 เปนตนไป ผลการทดสอบหลังการ
อบรมเฉลี่ยรอยละ 74.29
สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม
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ป 2561 บริษัทฯ ใหความสําคัญของการลดการใชกระดาษจากกระบวนการทํางาน จึงกําหนดมาตรการและวิธี
ปฏิบัติ ดังนี้
RE-DUCE

RE-USE

1. ใช้ระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ใช้กระดาษ ที�ใช้แล้วหน้าเดียวนํากลับมาใช้ใหม่
Gmail/Outlook
2. การจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์มโดยใช้Data
Center
3. การประชุมโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
e-meeting
4. กําหนดการพิมพ์เป็นแบบ Economy Mode
5. ลดขนาดแบบฟอร์มจาก A4 เป็น A5
6. เปลี�ยนแบบสอบถามจากกระดาษเป็นออนไลน์
โดยใช้ Google Form
7. ลดการแจกเอกสารการอบรม โดยใช้ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทดแทน

RE-CYCLE

จัดให้มีถังขยะแยกประเภท คือ ขยะทั�วไป
กระดาษที�ใช้งานแล้ว ขวด/พลาสติก และเพิ�ม
มูลค่าจากการจําหน่ายขยะประเภทกระดาษ ขวด
พลาสติก

โดยทุกกิจกรรมดําเนินการสําเร็จ 100% ในป 2561 และกําหนดใหเปนโครงการที่ปฏิบัติตอเนื่องในปตอไป

Smart Environment


กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process)

การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีตอสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหพนักงานบริษัทฯ ไดมีสวนรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม อันเปนการตอบแทนสังคม
เมื่อมีโอกาสในงบประมาณที่เหมาะสม


โครงการลางกรงเสือ กวาดกรงหมี ปรุงอาหารดีๆ ใหสัตวปาของกลาง (CSR ครั้งที่ 4) เปนกิจกรรมที่ชวย
สงเสริมใหพนักงานไดมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปา ผาน
กิจกรรมเรียนรูเกี่ยวกับสัตวปาของกลาง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ศูนยชวยเหลือสัตวปาภาค
กลาง จังหวัดนครนายก

สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานความเหมาะสม และความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และการติดตามดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมายและขอกําหนดที่สอดคลอง
กับแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลัก ทรัพ ยแ หง ประเทศไทย (ก.ล.ต.) และระบบการควบคุม ภายในตามมาตรฐานสากลของ The
Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) คณ ะกรรมการบริษ ัท ได
กํ า หนดใหม ีก ารประเมิน ความเพีย งพอของระบบการควบคุม ภายในของบริษ ัท ฯ และรายงานตรงตอ
คณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีการเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษทั รับทราบเปนประจํา
รายไตรมาส

สวนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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12.

รายการระหวางกัน

12.1 รายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
12.1.1 บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแยง ที่สามารถสรุปความสัมพันธไดดงั นี้ (ขอมูลการถือหุนแสดง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

1. บริ ษั ท หาญ เอ็ น ยิ เ นี ย ริ่ ง จํ า กั ด ประกอบธุ ร กิ จ ให เช า ทรั พ ย สิ น ได แ ก 1.1 มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
(“หาญเอ็นยิเนียริ่ง”)
พื้นที่สํานักงาน และคลังสินคา
1.1.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.43 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่งรอยละ 33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
1.1.2 นายเจน ชาญณรงค (น องชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุน ในบริษั ทฯ รอยละ 12.37 และถือหุ นในหาญเอ็นยิเนีย ริ่ง รอยละ
33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
1.1.3 นางสาวนพพร ชาญณรงค (นองสาวของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 4.52 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่ง รอยละ
33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
1.1.4 นางประยูรศรี ชาญณรงค (มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถึง 1.1.3 ) เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของ Nice Noble Limited (“กองทุน ไนซ โน
เบิล”) ซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.54 และคุณประยูรศรีถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่งรอยละ 0.04 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
1.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
1.2.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
1.2.2 นายเจน ชาญณรงค
2. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
3. บริษัท พระบริบาล จํากัด
(“พระบริบาล”)

4. นายเจน ชาญณรงค

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

กรรมการ และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนบริษัทฯ รอยละ 12.43
ประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสิน ไดแก
พื้นที่คลังสินคา

1.1 มีผูถือหุนรวมกันบริษัทฯ ไดแก
1.1.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.43 และถือหุนในพระบริบาลรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวของพระบริบาล
1.1.2 นายเจน ชาญณรงค (นองชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.37 และถือหุนในพระบริบาล รอยละ 0.005
ของทุนชําระแลวของพระบริบาล
1.2 มีกรรมการรวมกันบริษัทฯ ไดแก
1.2.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
1.2.2 นายเจน ชาญณรงค
นายเจน ชาญณรงค เปนนองชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน และเปนกรรมการบริษัท โดยที่นายเจน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.73
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12.1.2 สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึน้ ในป 2561
บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้
ตาราง 12.1.2.1 รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2561
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ

1. บริษัท หาญ เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

1.1 บริษัทฯ เชาสํานักงานจาก
หาญเอ็นยิเนียริ่ง
- คาเชาอาคารสํานักงาน
- เจาหนี้อื่น

(“หาญเอ็นยิเนียริ่ง”)

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

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
(หนวย: บาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

สัญญาเชาอาคารสํานักงาน
1. บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาอาคารสํานักงานเลขที่ 19/7-8 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
พื้นที่รวม 283.60 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 85,080 บาทตอเดือนระยะเวลาตาม
5,987,952
สัญญาเชาตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562
- 2. บริษั ท ฯ ตกลงเชา และจายค าเชา อาคารสํา นั กงานเลขที่ 19/17-22 ซอยศู น ย วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพฯ พื้ น ที่ รวม 1,379.72 ตารางเมตร ในอัต ราค าเช า 300 บาทต อตารางเมตรตอเดื อน หรือเทากั บ 413,916 บาทต อเดื อน
ระยะเวลาตามสัญญาเชาตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2562
โดยราคาดังกลาวเปนอัตราคาเชาที่ใกลเคียงเมื่อเทียบกับราคาตลาดของการเชาพื้นที่อาคารสํานักงานที่มีลักษณะใกลเคียงกัน และอยูใน
ละแวกใกลเคียงกัน ซึ่งมีราคาคาเชาประมาณ 290 - 450 บาทตอตารางเมตรตอเดือน
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคาร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน รายการดังกลาวมีความจําเปนเพื่อใชในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และใชเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคา
เชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
ในป 2557 บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ โดยการรับโอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริ่งมาเปนพนักงานของบริษัทฯ
โดยมี ก ารทํ า สั ญ ญาโอนทรัพ ย สิ น พนั ก งานระหว า งกั น โดยบริษั ท ฯ ตกลงนั บ ระยะเวลาการทํ า งานต อ เนื่ องตามกฏหมายแรงงาน
นอกจากนี้ บ ริษั ท ฯ ยั งรับ โอนสิ ทธิ และภาระผูก พั นของพนั กงานทั้ งหมด โดยหาญเอ็น ยิ เนีย ริ่งตกลงยอมรับ ภาระผูก พัน ผลประโยชน
2,336,218 พนักงานในชวงที่เปนพนักงานของหาญเอ็นยิเนียริ่ง จนถึงวันที่โอนยายมาที่บริษัทฯ
2,336,218 จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มีผลทําใหบริษท ฯ เขารับ
ชวงสิทธิในลูกหนี้ผลประโยชนพนักงานของบริษัท หาญ เอ็นยิเนียริ่ง จํากัดเพิ่มเติมอีกจํานวนหนึ่งและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานเปน
แบบเดียวกันกับรายการในวรรคกอน
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ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
(หนวย: บาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

การกําหนดราคา: ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานโดยผูเชี่ยวชาญอิสระ
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ตองมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชนพนักงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกปตามเงื่อนไขการคํานวณรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเกิดจากการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ ทําใหมีการรับโอนภาระผูกพัน
และคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานของหาญเอ็นยิเนียริ่งมาเปนของบริษัทฯ ซึ่งถือเปนรายการที่สมเหตุสมผล
1.3 บริษัทฯ ซื้อยานพาหนะ
เครื่องมืออุปกรณ จาก
หาญเอ็นยิเนียริ่ง
- ทรัพยสิน ยานพาหนะ
- ทรัพยสิน เครื่องมืออุปกรณ
- ทรัพยสิน กลองดํา
- เจาหนี้อื่น
2. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

บริษัทฯ เชาคลังสินคาจาก
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
- คาเชาอาคารสํานักงาน
- เจาหนี้อื่น

บริษัทฯ ซื้อยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ จากหาญเอ็นยิเนียริ่ง เนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาการซื้อทรัพยสินในครั้งนี้ทําใหบริษั ทฯได
ประโยชนมากกวาการซื้อสินทรัพยใหมหรือทําสัญญาเชาฉบับใหม เนื่องจากสภาพและอายุการใชงานของสินทรัพยยังอยูในเกณฑดี โดย
รายการนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2561
180,000 การกําหนดราคา: ราคาตลาดเทียบเคียง
29,907 แนวโนมรายการในอนาคต: รายการดังกลาวอาจมีตอเนือ่ งในอนาคตตามความจําเปน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑการซื้อทรัพยสินของ
74,766 บริษัทฯ
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนรายการซื้อสินทรัพยเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจปกติ โดยเปนรายการที่มีความ
ชัดเจน สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ
สัญญาเชาอาคารคลังสินคา
บริษัทฯ ตกลงจายคาเชาพื้นที่อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคาใหกับนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน เพื่อเปนอาคารเก็บสินคา โรงฟวเตอรและ
1,966,300 แปรสภาพ ลานจัดเตรียมและขนถายสินคาและที่ทําการสํานักงาน รวมพื้นที่เชาเทากับ 2,482 ตารางเมตร โดยจายชําระคาเชาเปนราย
เดือนเดือนละ 280,900 บาท มีระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 นางสิริ
- มา เอี่ยมสกุลรัตน ไดทําหนังสือโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญา โดยประสงคจะโอนบรรดาสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาที่โอนที่เกิดขึ้น
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ส.ค.2561 เปนตนไปจนสิ้นสุดอายุสัญญา โดยรายการนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
4/2561 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2561
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารสํานักงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพื้นที่อาคารคลังสินคา โดยมีความจําเปนเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ และอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง

หนา 133

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)
บุคคลที่อาจมี
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3. บริษัท พระบริบาล จํากัด

ลักษณะรายการ

บริษัทฯ เชาคลังสินคาจาก

(“พระบริบาล”)

พระบริบาล
- คาเชาอาคารสํานักงาน
- เจาหนี้อื่น

4. นายเจน ชาญณรงค

บริษัทฯ เชาสํานักงานจาก
นายเจน ชาญณรงค
- คาเชาอาคารสํานักงาน
- เจาหนี้อื่น

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
(หนวย: บาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

สัญญาเชาอาคารคลังสินคา
บริษัทฯ ตกลงจายคาเชาพื้นที่อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคาใหกับพระบริบาล เพื่อเปนอาคารเก็บสินคา โรงฟวเตอรและแปรสภาพ
1,404,500 ลานจัดเตรียมและขนถายสินคาและที่ทําการสํานักงาน รวมพื้นที่เชาเทากับ 2,482 ตารางเมตร โดยจายชําระคาเชาเปนรายเดือนเดือนละ
- 280,900 บาท ภายหลังการรับโอนบรรดาสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาที่โอนที่เกิดขึ้น ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยรายการนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2561
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารสํานักงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพื้นที่อาคารคลังสินคา โดยมีความจําเปนเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ และอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
สัญญาเชาอาคารสํานักงาน
บริษัทตกลงเชาและจายชําระคาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน ชั้นที่ 2-3 ของอาคารเลขที่ 19/6 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ ใหกับ
637,200 นายเจน ชาญณรงค โดยจายเปนรายเดือนเดือนละ 53,100 บาท มีระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารสํานักงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน โดยมีความจําเปนเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯและใชเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของ
พื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
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12.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
ในป 2561 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของกันหลายรายการ ซึ่งการทํารายการดังกลาวมี
ความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกําหนดราคา
ของทํารายการตางๆ ที่เปนราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงไดกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกอื่น และสําหรับ
รายการลูกหนี้ผลประโยชนพนั กงานไดอางอิงกับการประเมิ นมูลคาผลประโยชนพนักงานของนั กคณิ ตศาสตรประกันภั ย
(Actuary) ซึ่งการทํารายการระหวางกันตางๆ ที่ผานมาลวนมีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวามีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเปนประโยชนตอบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดของแตละรายการไดในตาราง ตาราง 12.1.2.1)
12.3

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติกําหนดนโยบายและขั้นตอน
การอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต อาทิ ผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวของ เปนตน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับประกาศ
คําสั่งหรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ทั้งนี้ ผูที่อาจมีความขัดแยง ทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ
จะไมสามารถมีสวนรวมหรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาวได
ในกรณี ท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณา และใหความเห็น
เกี่ยวกับความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ
ทั้งนี้ การทํารายการระหวางกันที่เปนรายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป และการทํารายการทางการคาที่
ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ใหมีหลักการดังนี้
การทํารายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทัว่ ไป
การทํารายการที่เปนรายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯไดกําหนดกรอบการทํา
รายการดังกลาว ซึ่งไดถูกพิจารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผานการพิจารณาอนุมัติเปนหลักการ
จากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเมื่อมีการทําธุรกรรมดังกลาวฝายจัดการของบริษัทฯ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมได โดย
ทําธุรกรรมในรายการดังกลาวจะตองมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญู ชนพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคล
ที่เกี่ยวของ (Arm’s Length Basis) และจะตองเปนรายการทางการคาที่บริษัทฯ กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเปน
รายการทางการคาซึ่งบริษัทที่อยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทําเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและ
เงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการคา ดังตอไปนี้
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1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดรับหรือใหกับบุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงือ่ นไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลทั่วไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษัทฯ ใหกับ
บุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ เมื่อมีการทําธุรกรรมที่มีขอตกลงทางการคาที่เปน Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกลาวขางตน ฝายจัดการ
ของบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝายจัดการพิจารณาอนุมัติแลว จะจัดทํารายงานสรุปการทํา
ธุรกรรมรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ ในกรณีที่กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบวา มีการดําเนินการที่ไมเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทจะรวมกันดําเนินการเพื่อหาทางแกไขตอไป
การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงือ่ นไขการคาทัว่ ไป หรือการทําธุรกรรมอืน่ ๆ
การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ
จะตองเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมในการเขาทํา
รายการ ตลอดจนความเหมาะสมดานราคาและเงื่อนไขในการเขาทํารายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอกหรือราคาตลาด กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี ) เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทฯ จะใหผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว
เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแต
กรณี) ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวมหรือไมมีสิทธิ
ออกเสียงในการอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
12.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ คาดวารายการระหวางกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เชน การ
เชาพื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงาน และการเชาอาคารคลังสินคา รวมถึงสิทธิเรียกรองในภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงานจะยังคงมีอยูตอไป สําหรับรายการระหวางกันที่ยังคงมีตอไป หรืออาจเกิดขึ้นใหมในอนาคตจะมีการกําหนด
นโยบายการคิดราคาระหวางกันอยางชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เปนธรรม และไมกอใหเกิดการ
ถายเทผลประโยชน รวมทั้งคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะ
สอบทานและใหความเห็นตอรายการระหวางกันที่เปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเปนรายไตรมาส
ทั้งนี้ รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ
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สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงิน
13.1

ผูสอบบัญชีของบริษทั

ผูสอบบัญชี
บริษัทผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่
2559 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
4301
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
2560 นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์
6699
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
2561 นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์
6699
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
ป

13.2

ชื่อผูสอบบัญชี

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินสําหรับป 2559 ตรวจสอบโดย นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
4301 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ไดแสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
สําหรับสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดระบุเรื่อง
สําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) เกี่ยวกับ การรับรูรายไดจากการขาย วาบริษัท ฯ มีรายไดจากสวนงานที่
สําคั ญ 4 กลุมผลิตภัณ ฑ ไดแก ผลิตภั ณ ฑ ระบบดับ เพลิงและโครงการ, ผลิ ตภัณ ฑ ระบบสุขาภิ บาลและปรับ อากาศ,
ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น, และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ซึ่งไดรับรูรายการถูกตองและครบถวนตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และ การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ภายใตเกณฑ
การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยการออกหุนสามัญ เพิ่มทุนเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดของบริษัทดังกลาว โดยไมไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเรื่องดังกลาว
งบการเงินสําหรับป 2560 และ 2561 ตรวจสอบโดย นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 6699 แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได
แสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดระบุเรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ (Key Audit Matters) เกี่ยวกับ การรับรูรายไดจากการขาย วาบริษัท ฯ มีรายไดจากสวนงานที่สําคัญ 4 กลุม
ผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ, ผลิตภัณฑระบบทํา
ความเย็น, และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ซึ่งแตละกลุมผลิตภัณฑมีขอตกลงและเงื่อนไขการขายและการกําหนด
ราคาที่แตกตางกัน รวมทั้งรายไดจากการใหบริการตามสัญญาโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง อางอิงการประมาณการทาง
บัญชีที่เกี่ยวของในการกําหนดขั้นความสําเร็จของงาน ซึ่งผูสอบไดตอบสนองความเสี่ยงโดยการทําความเขาใจและ
ทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวของ การตรวจสอบเนื้อหาสาระของสัญญาขายและบริการ
ที่เกิดขึ้นระหวางปและชวงใกลวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะหเปรียบเทียบและการทดสอบรายละเอียดที่เกี่ยวของ
กับรายไดจากการขายและบริการ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดทดสอบการดอยคาของคาความนิยมจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิล
แมทช จํากัดและบริษัทยอย ภายใตเกณฑการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) การทดสอบการดอยคานั้น
มีนัยสําคัญตอการตรวจสอบ และขั้นตอนการทดสอบการดอยคาโดยผูบริหารมีความซับซอนและตองใชดุลยพินิจในการ
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับกระแสเงินสดรับและจายในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานอยางตอเนื่องของหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด และการใชอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งขอสมมติฐานดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพการตลาดในอนาคตได ซึ่งบริษัท ฯ ไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและขอสมมติฐานที่
สําคัญไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางครบถวนแลว ซึ่งผูสอบบัญชีไดตอบสนองความเสี่ยงโดยการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของขอสมมติฐานและวิธีการที่ผูบริหารใชในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะ
ไดรับ การตรวจสอบหลักฐานสนับสนุน โดยเฉพาะเรื่องการคาดการณการเติบโตของรายได กําไรขั้นตน และกําไรจากการ
เดินงานของสวนงาน การใชอัตราคิดลดที่เหมาะสม การทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งการเปดเผย
ขอมูล ทั้งนี้ผูสอบบัญชีไมไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเรื่องดังกลาว
13.3

ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนทั่วไป
ลูกหนี้ระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน และอุปกรณ
คาความนิยม
ความสัมพันธกับลูกคา
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

ป 2561
ตรวจสอบ
ลานบาท
%
29.31
167.43
284.53
11.79
11.42
304.44
0.48
809.41

1.89
10.81
18.37

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

ป 2559 (ปรับปรุงใหม )
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

2.88
13.66
18.86

35.87
265.18
291.32

2.60
19.22
21.11

0.76
0.74
19.66
0.03
52.27

41.96
199.12
274.84
8.78
11.88
291.27
0.91
828.75

0.60
0.82
19.99
0.06
56.87

10.02
7.14
237.57
0.75
847.85

0.73
0.52
17.22
0.05
61.45

0.24
21.13
231.82
32.68
334.67
73.18
23.98
21.47
739.18
1,548.59

0.02
1.36
14.97
2.11
21.61
4.73
1.55
1.39
47.73
100.00

0.24
10.47
150.47
334.67
88.08
27.30
17.35
628.59
1,457.34

0.02
0.72

0.24
10.04

0.02
0.73

10.32
22.96
6.04
1.87
1.19
43.13
100.00

41.57
334.67
102.98
26.75
15.76
532.02
1,379.85

3.01
24.25
7.46
1.94
1.14
38.56
100.00

210.18
16.06
0.38
6.27
232.90

13.57
1.04
0.02
0.40
15.04

174.48
17.47
5.82
197.77

11.97
1.20
0.40
13.57

176.57
12.87
0.17
4.63
194.24

12.80
0.93
0.01
0.34
14.08
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)
งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

ป 2561
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

ป 2559 (ปรับปรุงใหม )
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

9.74
16.67
22.06
48.48
281.38

0.63
1.08
1.42
3.13
18.17

13.45
14.90
16.55
44.90
242.67

0.92
1.02
1.14
3.08
16.65

18.96
13.91
15.09
47.96
242.21

1.37
1.01
1.09
3.48
17.55

292.25
292.25
776.42

18.87
18.87
50.14

292.25
292.25
776.42

20.05
20.05
53.28

292.25
292.25
776.41

21.18
21.18
56.27

27.07
171.47
1,267.21
1,548.59

1.75
11.07
81.83
100.00

20.35
125.66
1,214.68
1,457.34

1.40
8.62
83.35
100.00

13.87
55.11
1,137.64
1,379.85

1.01
3.99
82.45
100.00

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ป 2561
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560
ป 2559 (ปรับปรุงใหม)
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
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
Check diff

134.36
-

129.64
(0.00)

45.48
-

งบกระแสเงินสดของบริษทั ฯ สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเปนเงินสดรับ (จาย)
หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายความสัมพันธกับลูกคา
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

ป 2561
ตรวจสอบ
ลานบาท

ป 2560
ตรวจสอบ
ลานบาท

ป 2559
ตรวจสอบ
ลานบาท

134.36

129.68

40.53

1.18
16.36
14.90
2.72

(1.13)
16.03
14.90
(1.57)

2.49
5.80
1.33
8.37
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)
งบกระแสเงินสด
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนชั่วคราว
รายไดดอกเบี้ยรับ
รายไดเงินปนผล
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับโอนจากการรวมธุรกิจ
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินสดจายซื้อที่ดิน และอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

ป 2561
ตรวจสอบ
ลานบาท
(0.16)
(0.39)
(1.83)
1.71
(0.10)
1.77
33.15
203.69

ป 2560
ตรวจสอบ
ลานบาท
0.35
0.12
(8.00)
5.35
(0.10)
(0.79)
2.85
31.46
189.15

ป 2559
ตรวจสอบ
ลานบาท
0.23
(0.37)
(2.07)
(7.16)
(0.10)
(0.40)
1.20
10.19
60.05

(10.86)
(13.67)
0.46
(20.27)
0.43
(4.12)

17.60
0.81
(4.74)
(56.60)
(0.16)
(1.59)

(24.26)
(0.46)
5.90
(14.58)
0.80
5.45
(0.50)

39.70
0.38
0.46
5.52
201.71
(38.27)
163.44

(5.54)
(0.17)
1.18
(1.90)
1.45
139.48
(32.35)
107.14

(2.28)
0.08
(4.63)
(0.54)
0.58
25.60
(0.02)
(8.19)
17.39

411.98
(380.17)
(117.00)
(7.46)
2.73
(4.42)
0.10
(94.26)

532.84
(464.14)
(117.26)
0.58
(1.36)
0.10
0.79
(48.44)

40.17
0.73
(1.64)
0.29
(6.36)
0.10
0.40
33.69

(81.83)
(81.83)
(12.65)
41.96
29.31

(52.61)
(52.61)
6.09
35.87
41.96

(8.39)
(35.00)
(43.39)
7.69
28.18
35.87

-

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

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญสําหรับป 2559 - 2561
อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา(เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ(เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา(เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราสวนรายไดอื่น (%)
อัตราสวนกําไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)1)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)1)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)2)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)2)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน(เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)3)
อัตราสวนอื่นๆ
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด(พันหุน)
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก(พันหุน)

2561

2560

2559

3.48
2.17
0.13
5.11
71.42
3.70
98.54
7.99
45.69
124.27

4.19
2.72
0.21
4.92
74.12
4.03
90.63
8.90
41.00
123.75

4.36
3.14
0.18
3.46
105.00
3.23
113.16
7.13
51.22
168.00

30.73
11.59
0.87
14.66
9.91
10.83

30.20
11.38
1.13
14.77
9.97
11.02

24.52
5.20
2.60
8.73
6.86
5.72

11.15
71.85
0.90

11.36
130.96
0.92

5.21
111.22
0.68

0.22
69.57

0.20
#REF!
#REF!
63.64

0.21
2636.19
N/A
81.82

2.17
0.23
584,500
584,500

2.08
0.22
584,500
584,500

1.95
0.11
584,500
371,201

หมายเหตุ
1) ใชกําไรเบ็ดเสร็จในการคํานวณ
2) ใชกําไรกอนหักภาษีในการคํานวณ
3) อัตราเงินปนผล คํานวณโดยใชอัตราเงินปนผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งยังมีความไมแนนอนจนกวาที่ประชุมสามัญผูถือหุนจะอนุมัติ
4) อัตราสวนป 2559 และ 2558 บางรายการมีการปรับปรุงเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับขอมูลป 2560

MD&A
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน )
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน )

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

2561
5.11
71.42
3.69
98.95

2560
4.92
74.12
3.95
92.42

2559
6.55
55.75
5.63
64.79

หนา 142

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

14. คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)
ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติการทําสัญญาจะซื้อ
จะขายที่ดินพรอมอาคารคลังสินคาสําเร็จรูปมูลคา 117.00 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไดทํา
สัญญาซื้อและจดทะเบียนโอนที่ดินพรอมอาคารคลังสินคาสําเร็จรูปดังกลาว ณ กรมที่ดินและชําระราคาครบถวนแลว
ขนาด 6-2-00 ไร พื ้น ที ่ใ ชส อยรวมประมาณ 5,690 ตารางเมตร ตั ้ง อยู ตํ า บลบางพลีใ หญ อํ า เภอบางพลี จัง หวัด
สมุทรปราการ โดยที่ดินพรอมอาคารคลังสินคาสําเร็จรูปดังกลาวไดมีผูเชาอยูในปจจุบัน 2 ราย สัญญาเชามีกาํ หนดเวลา
สิ้นสุดตามสัญญา 15 มีนาคม 2562 และ 30 เมษายน 2563 และบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินมูลคายุติธรรมโดยผู
ประเมินราคาอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ซึ่งไดใชวิธีคิด
ตนทุน (Cost Approach) มูลคาราคาประเมินเทากับ 121.27 ลานบาท ตามรายงานลงวันที่ 2 มกราคม 2562
บริษัทฯ มีการโอนเปลี่ยนวัตถุประสงคของการถือครองที่ดินที่ไดมาในป 2560 มูลคาตามบัญชีเทากับ 114.95
ลานบาทจากเดิมเพื่อรองรับการรวมศูนยคลังสินคาและโลจิสติกสในอนาคต ไปเปนเพื่อหาประโยชนจากการเพิ่มมูลคา
ของที ่ด ิน และบริษ ัท ฯ ไดจ ัด ใหม ีก ารประเมิน มูล คา ยุต ิธ รรมโดยผู ป ระเมิน ราคาอิส ระที ่ไ ดรับ ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ซึ่งไดใชวิธีมูลคาตลาด (Market Approach) มูลคาราคา
ประเมินเทากับ 117.04 ลานบาท ตามรายงานลงวันที่ 17 กันยายน 2561
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศเวียดนาม ดวยทุนจดทะเบียน 800 ลาน
ดองเวีย ดนาม (หรือ ประมาณ 1.14 ลา นบาท) คิด เปน สัด สวนการถือ หุน ในสัด สว นรอ ยละ 100 ของทุน จดทะเบีย น
บริษัทดังกลาวจะมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ
บริการลูกคา โดยเริ่มจากหนวยธุรกิจ “ระบบการพิมพดิจิทัล” เปนหนวยธุรกิจแรก ปจจุบันบริษัทฯ อยูในระหวางการ
ดําเนินการจดทะเบียนบริษัทยอย ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และเปดบัญชีตางประเทศ (Offshore Account) ในนาม
บริษ ัท ฯ เพื ่อ จา ยคา ใชจ า ยในการจดทะเบีย น คา ที ่ป รึก ษากฎหมาย และคา ใชจ า ยสํ า นัก งานตา งๆ เพื ่อ ใชเปน
Contribution Capital ไดอยางถูกตองตามกฎหมายประเทศเวียดนาม และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2562 เมื่อวัน ที่ 28 กุม ภาพัน ธ 2562 คณะกรรมการมีม ติอนุมัติก ารเพิ่ม ทุน จดทะเบียนของบริษัท ยอ ย เปนไมเกิน
2,400 ลานดองเวียดนาม เพื่อใหเพียงพอตอการดําเนินงานและใหเงินสนับสนุนเพิ่มเติมในรูปเงินทุนหมุนเวียน แตเมื่อ
รวมกับทุนจดทะเบียนแลวไมเกิน 4.5 ลานบาท คาดวาจะดําเนินการจดทะเบียนแลวเสร็จในไตรมาสที่ 2 ป 2562
14.1

14.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการจากงบการเงินของบริษัทฯ
14.2.1 คําอธิบายภาพรวมผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรจากงบการเงินของบริษัทฯ
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2559 - 2561
• รายไดจากการขายและบริการ
ประเภทรายได
รายไดจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ
2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
รวมรายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น 1)
รายไดรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2561
ป 2560
ป 2559
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
569.59
89.33
320.39
364.96
1,344.26
11.76
1,356.02

42.00
6.59
23.63
26.91
99.13
0.87
100.00

579.54
86.17
312.51
307.74
1,285.96
14.74
1,300.70

44.56
6.62
24.03
23.66
98.87
1.13
100.00

546.09
48.53
23.97
26.93
645.52
17.20
662.72

82.40
7.32
3.62
4.06
97.40
2.60
100.00

หมายเหตุ 1) รายไดอื่น ประกอบดวยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยในความตองการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล และกําไรขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งรายไดคาเชาและคาบริการจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เปนตน
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หลักเกณฑการรับรูรายไดและตนทุนของบริษัทฯ จาก 4 หนวยธุรกิจ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ประกาศใชในปจจุบัน กลาวคือการขายสินคาจะรับรูรายไดเมื่อมีการสงมอบหรือเมื่อโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญไปยังผูซื้อเรียบรอยแลว สําหรับรายไดจากการใหเชาและการให บริการจะรับรูเมื่อได
ให บ ริ การเสร็ จสิ้ น แล ว และสั ญ ญาติ ด ตั้ งโครงการระบบดั บเพลิ งจะรั บ รู ตามขั้ น ความสํ าเร็ จของงาน (Percentage of
Completion) โดยอางอิงกับสัดสวนตนทุนที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการตนทุนทั้งหมด ประกอบกับการประเมินโดยวิศวกร
โครงการ สําหรับป 2562 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15
เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา ทําใหการรับรูรายไดจะเปลี่ยนไปใหความสําคัญกับการระบุภาระที่ตองปฎิบัติใหลูกคา
(Performance Obligations) ซึ่งบริษัทฯ ตองประเมินวาแตละภาระที่ตองปฏิบัติใหลูกคาแลวเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Point
in time) หรือแลวเสร็จในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Overtime) ซึ่งจะสงผลตอการรับรูรายไดในแตละภาระที่ตองปฏิบัติ ซึ่งบริษัทฯ
ไดปรับเปลี่ยนนโยบายการรับรูรายไดในปจจุบันใหเปนแนวทางใกลเคียงกับมาตรฐานการรายงานฉบับนี้ไวแลว และเชื่อวาจะ
ไมไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากการประกาศใชมาตรฐาน TFRS 15 ในป 2562
รายไดจากการขายและบริการของบริษัทฯ ประกอบดวย รายไดจากผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการในสัดสวน
42.00% ผลิตภัณฑ ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดสวน 6.59% ผลิตภัณฑ ระบบทําความเย็น ในสัดสวน 23.63%
ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลในสัดสวน 26.91% และรายไดอื่น 0.87% โดยมีรายไดรวมสําหรับป 2559 - 2561 จํานวน
662.72 ลานบาท 1,300.70 ลานบาท และ 1,356.02 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมาจากการจําหนายสินคาเพิ่มขึ้นและจากรายได
จากการใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นของสวนงานระบบการพิมพดิจิทัล รวมทั้งในป 2561 บริษัทฯ มีรายไดอื่น
จากการใหเชาที่ดินและคลังสินคาของบริษัทฯ เพิ่มเติม จากโครงสรางรายไดจะเห็นวาบริษัทฯ มีความสามารถในการลด
ความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพาผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งไดเปนอยางดี จากสัดสวนรายไดจากผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและ
โครงการที่เคยมีสัดสวนรายไดสูงถึง 82.40% ในป 2559 มาเปน 42.00% ในป 2561
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• ตนทุนขายและบริการ
ประเภทตนทุน
ตนทุนจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ
2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
รวมตนทุนจากการขายและบริการ
กําไรขั้นตน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2561
ป 2560
ป 2559
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
420.57
66.95
220.85
222.86
931.22
413.04

73.84
74.95
68.93
61.06
69.27
30.73

436.54
63.92
216.28
180.81
897.55
388.41

75.33
74.17
69.21
58.75
69.80
30.20

419.86
34.18
16.50
16.70
487.24
158.28

76.88
70.43
68.84
62.01
75.48
24.52

สําหรับตนทุนขายและบริการที่สําคัญ คือ ตนทุนคาสินคา คาใชจายในการนําเขาและขนสง รวมถึงเงินเดือนทีม
วิศวกรผูควบคุมงานและทีมติดตั้ง และคาจางผูรับเหมาในการติดตั้งอุปกรณ โดยสําหรับป 2559 - 2561 บริษัทฯ มีตนทุนขาย
และบริการจํานวนทั้งสิ้น 487.24 ลานบาท 897.55 ลานบาท และ 931.22 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน 75.48% และ 69.80%
และ 69.27% ของรายได จากการขายและบริ ก าร คิ ด เป น อั ต รากํ าไรขั้ น ต น เท ากั บ 24.52% และ 30.20% และ 30.73%
ตามลําดับ อัตรากําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นมาจากตนทุนการนําเขาสินคาลดลงจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นในชวงป 2560 และ 2561
และการจัดประเภทรายการตนทุนจากการใหบริการของสวนงานระบบพิมพดิจิทัลในป 2560 และ 2559 เพื่อใหงบการเงิน
แสดงขอมูลเปรียบเทียบและเหมาะสมมากขึ้น สําหรับนโยบายการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดูเพิ่มเติมในหัว
ขอความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
คาใชจายในการขายและบริหาร
ประเภทคาใชจาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจายขายและบริหาร
รายไดรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2561
ป 2560
ป 2559
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
รอยละ
ลานบาท
118.97
138.31
257.28
1,356.02

8.77
10.20
18.97
100.00

105.19
136.83
242.02
1,300.70

8.09
10.52
18.61
100.00

42.08
82.66
124.74
662.72

6.35
12.47
18.82
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% เพิ่มขึ้นจากป 2560 และ ป 2559 ที่มีอัตราเทากับ
8.09% และ 6.35% ของรายไดรวมตามลําดับ คาใชจายในการขายประกอบไปดวยเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานขาย
คานายหนา คาจูงใจ คาขนสงสินคา รวมทั้งคาสินคาตัวอยางและคาใชจายในการจัดงานแสดงสินคา สําหรับคาใชจายใน
การขายป 2560 และ 2559 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมในรายการคานายหนาของทีมบริการและติดตั้งของสวนงาน
ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล (เดิมแสดงอยูในตนทุนขายและบริการ) เพื่อใหการเปรียบเทียบขอมูลเปนไปอยางเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น สําหรับป 2561 บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานขายและวิศวกรโครงการเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการจําหนายสินคาใหมที่มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบาน
สวนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
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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 ที่มีจํานวนอยูที่ 10.52% และ 12.47% ของรายไดรวมตามลําดับ คาใชจายในการบริหาร ประกอบไปดวย
เงิ น เดื อ นและสวั ส ดิ ก ารในส ว นงานสนั บ สนุ น ผู บ ริ ห ารและคณะกรรมการบริษั ท ค า เช า อาคารและคลั ง สิ น ค า ค า
สาธารณูปโภคตางๆ คาเสื่อมราคา และคาธรรมเนียมวิชาชีพตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีคาใชจายที่ไมเปนตัวเงินอันเกี่ยวกับ
การตัดจําหนายความสัมพันธลูกคาและคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรสวนเพิ่มที่เกิดจากการประเมินมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยถาวรซึ่งไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ซึ่งถือเปนคาใชจายทางบัญชีแตไมตองจายเปนเงินสดออกไป (Non-Cash Items)
• กําไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2559 - 2561 มีจํานวน 45.48 ลานบาท 129.64 ลานบาท และ 134.36 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยูที่ 6.86%, 9.97% และ 9.91% จากรายไดรวมในปนั้น ตามลําดับ สําหรับ
กําไรเบ็ดเสร็จรวมที่เพิ่มขึ้นมาจากจํานวนรายไดและกําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2560
• กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA)
EBIT และ EBITDA
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษี (EBT)
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย – ปกติ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย – สวนเพิ่มจาก
วัดมูลคายุติธรรม
คาตัดจําหนายความสัมพันธลูกคา – จากการวัด
มูลคายุติธรรม
กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBTDA)
รายไดรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2561
ป 2560
ป 2559
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
รอยละ
ลานบาท
167.51
12.35
161.13
12.39
50.74
7.66
14.52
1.07
13.79
1.06
5.52
0.83
1.83
0.13
2.24
0.17
0.28
0.04
14.90

1.10

14.90

1.15

1.32

0.20

198.76

14.66

192.06

14.77

57.86

8.73

1,356.02

100.00

1,300.70

100.00

662.72

100.00

บริษัทฯ มีกําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) สําหรับป 2559 - 2561
จํ านวน 57.86 ล านบาท 192.06 ล านบาท และ 198.76 ล านบาท ตามลํ าดั บ คิ ดเป น 8.73%, 14.77% และ 14.66% เมื่ อ
เปรียบเทียบกับรายไดรวมตามลําดับ สําหรับกําไรที่เปนตัวเงินสวนที่เพิ่มขึ้นมาจากจํานวนรายไดและกําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560
14.2.2 ความสามารถในการบริหารทรัพยสินจากงบของหาญฯ
การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 จํานวน 1,379.85 ลานบาท 1,457.34 ลานบาท และ
1,548.59 ลานบาท ตามลําดับ

สวนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีสวนประกอบของสินทรัพยที่สําคัญ ไดแก เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวคิดเปน
12.70% ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น มูลคางานที่ยังไมไดเรียกเก็บและลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาทางการเงินคิดเปน 21.24%
สินคาคงเหลือคิดเปน 19.66% อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคิดเปน 14.97% ประกอบดวยที่ดินเปลา ซอยเฉลิมพระ
เกียรติ 1 แปลง ขนาด 5-0-90 ไร และที่ดินพรอมคลังสินคาสําเร็จรูป ขนาด 6-2-00 ไร พื้นที่ใชสอยรวมประมาณ 5,690
ตารางเมตร รวมมูลคาราคาทุนทั้ง 2 โครงการ 231.95 ลานบาท (ราคาประเมินโดยผูประเมินราคาทรัพยสิน 238.31 ลาน
บาท) และคาความนิยมคิดเปน 21.61% และความสัมพันธกับลูกคาที่ถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนอีกประเภทหนึ่ง คิดเปน
4.73% ทั้งคาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคาไดผานการทดสอบการดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทุกปอยางสม่ําเสมอ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสวนประกอบของสินทรัพยที่สําคัญ ไดแก เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวคิดเปน
16.54% ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น มูลคางานที่ยังไมไดเรียกเก็บและลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาทางการเงินคิดเปน 21.00%
สินคาคงเหลือคิดเปน 19.99% ที่ดินและอุปกรณคิดเปน 10.32% และคาความนิยมคิดเปน 22.96% และความสัมพันธ
กับลูกคาที่ถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนอีกประเภทหนึ่ง คิดเปน 6.04% ทั้งคาความนิยมและความสัมพันธลูกคาไดผานการ
ทดสอบการดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว เปนตน นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติ
อนุมัติใหซื้อที่ดินขนาด 5-0-90 ไร เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 114.95 ลานบาท ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลดอกไม (สําโรงฝงเหนือ) อําเภอ
ประเวศ (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เพื่อ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินคาแบบรวมศูนย และไดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแลว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560
ตอมาบริษัทฯ ไดเปลี่ยนวัตถุประสงคการครอบครองจากเดิมเพื่อการใชเปนคลังสินคาในอนาคต เปนเพื่อหาประโยชนจาก
การเพิ่มมูลคาของที่ดิน
ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560
Turn Over
ลานบาท
(days)

ป 2561
Turn Over
ลานบาท
(days)

ป 2559
Turn Over
ลานบาท
(days)

ลูกหนี้การคาแยกตามประเภทธุรกิจ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ

139.86

76.79

137.36

71.80

124.54

73.03

2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น*

64.91

77.26

70.72

86.57

77.51

74.95

3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล*

58.34

56.58

54.81

66.48

57.28

52.52

263.11

71.42

262.89

74.12

259.33

68.17

รวมลูกหนี้การคาแยกตามประเภทธุรกิจ*

*AR turnover คํานวณรวมรายไดจากการขายทั้งปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑ

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น – สุทธิ

ป 2561
ลานบาท รอยละ
263.11
26.90
(5.48)
284.53

สวนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

92.47
9.45
(1.92)
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560
ลานบาท
รอยละ
262.89
16.24
(4.29)
274.84

95.65
5.91
(1.56)
100.00

ป 2559
ลานบาท
รอยละ
259.33
37.40
(5.41)
291.32

89.02
12.84
(1.86)
100.00
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคา แยกตามสายผลิตภัณฑ 3 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบ
ดับเพลิง โครงการ สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล มี
อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้ ในป 2559 – 2561 (ไมรวมลูกหนี้อื่นและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) เทากับ 68.17 วัน 74.12 วัน
และ 71.42 วันตามลําดับ
บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน
จากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณในการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ รวมถึงฐานะการเงิน
ของลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงทางดานเครดิตบางรายเปนการเฉพาะประกอบกัน และจะตัดจําหนายออกจากบัญ ชีเมื่อไม
สามารถติดตามหนี้ได คดีความสิ้นสุด หรือ ไมสามารถบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มี
ความระมัดระวังและมีขั้นตอนในการอนุมัติเครดิตอยางรัดกุมมีผลทําให อัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยูในอัตราต่ําสําหรับ
ป 2559 - 2561 มีอัตรารอยละเทากับ 1.86 รอยละ 1.56 และรอยละ 1.92 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนีต้ ามสัญญาเชาทางการเงิน
ลูกหนีต้ ามสัญญาเชาทางการเงิน

ป 2561
ลานบาท รอยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560
ลานบาท
รอยละ

ป 2559
ลานบาท
รอยละ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป

11.79

35.81

8.78

45.61

10.02

49.95

ลูกหนี้ระยะยาวภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

21.13

64.19

10.47

54.39

10.04

50.05

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน

32.92

100.00

19.25

100.00

20.06

100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้ตามสัญ ญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2560 จํานวน
13.67 ลานบาท จากการทําสัญญาใหเชาเครื่องพิมพดิจิทัลใหมเพิ่มเติมที่ถือเปนสัญญาเชาการเงินของกลุมลูกคาโรงงาน
อุตสาหกรรมรายใหญในป 2561
สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2561
ป 2560
ป 2559
Turn
Over
Turn
Over
Over
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท Turn
(days)
(days)
(days)

สินคาสําเร็จรูปแยกตามประเภทธุรกิจ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ
137.40
99.70
128.94
2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น*
63.75
113.58
73.70
3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล*
60.81
82.79
40.29
รวมสินคาสําเร็จรูป
261.96
98.95
242.93
*INV turnover คํานวณรวมตนทุนขายทั้งปตามขอมูลภายในของแตละสายผลิตภัณฑ
สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางทาง
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพหรือหมุนชา
สินคาคงเหลือ – สุทธิ

ป 2561
ลานบาท
รอยละ
261.96
58.62
(16.14)
304.44

สวนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

86.05
19.26
(5.30)
100.00

88.66
107.25
85.10
92.42

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560
ลานบาท
รอยละ
242.93
61.75
(13.41)
291.27

83.40
21.20
(4.60)
100.00

114.18
53.39
44.02
211.59

85.31
86.35
87.23
86.02

ป 2559
ลานบาท
รอยละ
211.59
40.96
(14.98)
237.57

89.06
17.24
(6.31)
100.00

หนา 148
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ณ วันที่ 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 เนื่องจากผูผลิตสินคาสําคัญของบริษัทฯ ไดยายฐานการผลิตใหม บริษัทฯ จึงไดมีการพิจารณาการ
สํารองสินคาใหเพียงพอตอความตองการของลูกคาอยูเสมอ เพื่อลดตนทุนเสียโอกาส แตทั้งนี้ก็ไดมีการพิจารณาตนทุนการ
เก็บรักษาและความเสี่ยงจากสินคาเสื่อมสภาพหรือหมุนชาในทุกมิติประกอบกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพหรือหมุนชา โดยไดกําหนดเงื่อนไข 2 ขอเพื่อ
ใชในประกอบการพิจารณาตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพหรือหมุนชา ไดแก 1) สินคามีอายุตั้งแตสองปขึ้นไป และ 2) มีการ
หมุนเวียนตอปนอยกวารอยละ 20 ของสินคาคงเหลือรายการนั้นตอเนื่องกันสองป บริษัทฯ เชื่อวานโยบายการตั้งคาเผื่อ
สินคาเสื่อมสภาพหรือหมุนชานี้ จะระมัดระวังเพียงพอที่จะไมทําใหสินคาคงเหลือของบริษัทฯ สูงกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับ
หรือ Net Realizable Value ตามมาตรฐานการบัญชี อยางไรก็ตาม อัตราคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพหรือหมุนชาอยูในอัตรา
ต่ําสําหรับป 2559 - 2561 มีอัตราเทากับรอยละ 6.31 รอยละ 4.60 และรอยละ 5.30 ตามลําดับ ของสินคาคงเหลือ – สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ประเภทของทรัพยสิน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
สวนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องมือและอุปกรณ
รวมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน – สุทธิ

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ
ลักษณะการไดมาซึ่งทรัพยสิน
การโอนเปลี่ยน การซื้อทรัพยสิน - การซื้อทรัพยสิน - ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
วัตถุประสงค
ราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
114.95
57.70
172.65
55.68
(0.10)
55.58
2.67
(0.02)
2.65
0.95
(0.01)
0.94
114.95
117.00
(0.13)
231.82

ภาระ
ผูกพัน

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติใหซื้อที่ดินพรอมอาคาร
คลังสินค า ขนาดที่ดิน 6-2-00 ไร เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 117.00 ลานบาท พื้นที่ ใชสอยของอาคารคลังสินคาประกอบดวย
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น จํานวน 3 คูหาพื้นที่ใชสอย 5,690 ตารางเมตร รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง.4) ที่ดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาวไดมีผูเชาอยูในปจจุบัน 2 ราย สัญญาเชามีกําหนดเวลาสิ้นสุดตามสัญญาในวันที่ 15
มีนาคม 2562 และวันที่ 30 เมษายน 2563 และบริษัทฯ มีรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 เปนจํานวนเงิน 922,886 บาท และมีคาใชจายในการดําเนินงานจํานวนเงิน 131,824 บาท รวมทั้งยังมีการโอน
เปลี่ยนวัตถุประสงคของการถือครองที่ดิน ซอยเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 5-0-90 ไรที่ไดมาในป 2560 จํานวนเงิน 114.95 ลาน
บาทจากเดิมเพื่อการใชในอนาคตเปนเพื่อหาประโยชนจากการเพิ่มมูลคาของที่ดิน
ที่ดนิ และอุปกรณ
ประเภทลักษณะทรัพยสิน
ที่ดิน
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต
สินทรัพยระหวางทํา
รวมที่ดิน และอุปกรณ – สุทธิ

สวนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2561
ป 2560
ป 2559
114.95
1.18
1.10
7.94
11.06
11.98
11.73
11.56
11.63
0.02
32.68
150.47

1.44
14.01
14.05
12.07
41.57

หนา 149
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ จํานวน 32.68 ลานบาท ลดลงจากป
2560 จํานวน 117.79 ลานบาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนวัตถุประสงคของการถือครองที่ดินจากเดิมเพื่อการใชในอนาคต
เปน เพื ่อ หาประโยชนจ ากการเพิ ่ม มูล คา ของที ่ด ิน บริษ ัท ฯ จึง ไดโ อนที ่ด ิน ดัง กลา วจากที ่ด ิน ที ่ม ีไ วใ ชง านเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนจํานวน 114.95 ลานบาท
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อนื่
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ ื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
- คาใชจายคางจาย
- เจาหนี้อื่น
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

ป 2561
Turn Over
ลานบาท
(days)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560
Turn Over
ลานบาท
(days)

ป 2559
Turn Over
ลานบาท
(days)

128.37

45.69

109.51

41.00

104.57

51.19

40.64
41.17
210.18

n/a
n/a
45.69

39.32
25.65
174.48

n/a
n/a
41.00

43.80
28.20
176.57

n/a
n/a
51.19

บริษั ท ฯ มี น โยบายการรัก ษาความสัม พั น ธกั บ พั น ธมิ ต รทางธุ รกิ จ อัน ได แก ผูข ายสิ น ค าทั้ งในประเทศและ
ตางประเทศ ผูใหบริการตามสัญญารับเหมาติดตั้ง และคูคาอื่นๆ เปนตน ซึ่งการรักษาความสัมพันธที่ดียอมมีรากฐานมา
จากการรักษาเครดิตทางการเงินเปนสําคัญ นอกจากการรักษาความสัมพันธดังกลาวแลว บริษทั ฯ ยังสามารถตอรองราคา
สินคาและบริการซึ่งถือเปนตนทุนที่สําคัญที่สุดของบริษัทฯ ที่ทําธุรกิจซื้อขายสินคาไดอีกทางหนึ่ง อันจะเพิ่มความสามารถ
ในการทํากําไรของบริษัทฯ ไดอยางยั่งยืน
ประเภทสินเชื่อวงเงินและอัตราดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชี

วงเงิน (ลานบาท)
2561
2560
11.00
11.00

เลตเตอร ออฟ เครดิต/ทรัสตรีซีท
หนังสือค้ําประกัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ตั๋วสัญญาใชเงิน
เช็คตางจังหวัดรอเรียกเก็บ
รวม

160.00
54.00
562.39
5.00
792.39

160.00
24.47
562.39
5.00
762.86

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)

3.00

3.00

ประเภทสินเชื่อ

สวนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

อางอิงอัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
2561
2560
MOR
MOR
เงินฝากประจํา เงินฝากประจํา
MLR-1,MMR
MLR-1,MMR
1.65 - 2%
1.65 - 2%
MLR

MLR

หนา 150
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บริษัทฯ มีสภาพคลองอยูในระดับสูง เห็นไดจากอัตราสวนสภาพคลองที่อยูในระดับ 3.48 เทา และ 4.19 เทา ใน
ป 2561 และ 2560 ตามลําดับ ในป 2561 บริษัทฯ ไดวงเงินหนังสือค้ําประกันเพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 30.00 ลานบาท
และไดเวนคืนหนังสือค้ําประกันของบริษัท ชิลแมทช จํากัดมูลคา 0.47 ลานบาท และปดภาระค้ําประกันธนาคารในวงเงิน
ของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอยทั้งหมด ภายในป 2561นอกจากนี้ หาญฯ ยังมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงิน
สินเชื่อมากพอเพื่อใชในการนําเขาสินคาจากตางประเทศ เงินทุนหมุนเวียนในรูปของวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือตั๋วสัญญาใช
เงิน การค้ําประกันทางธุรกิจตางๆ และการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งโอกาส
ในการซื้อธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบวิศวกรรมอื่นในอนาคต
ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ดอลลารสิงคโปร
ยูโร
ปอนดสเตอรลิง
เยน
หยวนจีน

ยอดซื้อสินคาป 2561
เงินตราตางประเทศ สัดสวนคิดจากมูลคา
การนําเขา
12,338,899
53.94
1,803
0.01
3,337,481
17.39
4,734,786
27.66
20,778,016
0.83
268,402
0.17

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

ป 2561
สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ดอลลารสิงคโปร
ยูโร
ปอนดสเตอรลิง
เยน

ป 2560

เจาหนี้การคา
การปองกันความเสี่ยง
ณ 31 ธ.ค. 2561 สัญญาซื้อลวงหนา สัดสวน
(ตปท.)
(คงเหลือ)

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

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

79.93
36.52
147.18
100.00

เจาหนี้การคา
การปองกันความเสี่ยง
ณ 31 ธ.ค. 2560 สัญญาซื้อลวงหนา สัดสวน
(ตปท.)
(คงเหลือ)

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

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

79.78
40.12
86.06
100.00

บริษัทฯ ทําสัญญาซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับทางธนาคาร พิจารณาจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและระยะเวลาการสงมอบที่เหมาะสมเพื่อใหเพียงพอตอการจายชําระหนี้ โดยติดตามขาวสารขอมูลและบท
วิเคราะห แ นวโน ม การเคลื่ อ นไหวของเงิน บาท นอกจากนี้ ณ สิ้ น ป 2561 บริษั ท ฯ มี ก ารป องกั น ความเสี่ ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงของสกุลเงินปอนดสเตอรลิงสําหรับรายการคาประเภทคําสั่งซื้อสินคาที่บอกเลิกไมได (Firmed Commitment)
เนื่องจากมูลคาสินคามีมูลคาสูงและบริษัทฯ ออกใบสั่งขายใหลูกคาโดยไดตกลงเงื่อนไขชําระราคาเปนเงินบาท จึงถือวา
บริษัทฯ ไดปดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับกรณีดังกลาวครบถวน ทั้งนี้บริษัทฯ ไมมีนโยบายเก็งกําไรจากความ
ผันผวนของคาเงิน เนื่องจากบริษัทฯ ไมใชธุรกิจหลักของบริษัทและไมมีความเชี่ยวชาญทางดานการคาดการณทิศทางการ
เคลื่อนไหวของคาเงินเพียงพอ เพียงแตตองการลดความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีตอกระแสเงินรับและจายใน
อนาคตใหอยูในระดับที่ควบคุมได
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14.2.3 สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
14.2.3.1 กระแสเงินสดจากงบการเงินของบริษัทฯ
หนวย : ลานบาท
รายการ
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2559
163.44
107.14
17.39

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

(94.26)

(48.44)

33.69

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(81.83)

(52.61)

(43.39)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

(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 มีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากการดําเนินงานสําหรับป 2561 จํานวน 163.44 ลานบาท เพิ่มขึ้น 56.30
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 สาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.68 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เพิ่มขึ้น 35.71 ลานบาท สินคาคงเหลือกอนคาเผื่อการลดมูลคาเพิ่ม เพิ่มขึ้น 15.90 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้น 10.88 ลานบาท และลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น 13.67 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน สําหรับป 2561 จํานวน 94.26 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 45.82 ลานบาท
จากการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 117.00 ลานบาท จากการจําหนายเงินลงทุนในหนวยลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น
31.81 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.14 บาท คิดเปนจํานวน
81.83 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 29.22 ลานบาท
การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทฯ มีมีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากการดําเนินงานสําหรับป 2560 จํานวน 107.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น 89.75
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559 สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการที่มีกาํ ไรสุทธิสําหรับป 2560 จํานวน 129.68 ลาน
บาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ นจํ า นวน 89.15 ล า นบาท ลู ก หนี้ ก ารค า และลู ก หนี้ อื่ น มี ย อดลดลงจํ า นวน 13.67 ล า นบาท
เปรียบเทียบจากปกอนที่มียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น 18.81 ลานบาท อยางไรก็ตาม การสํารองสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นมีผลทําให
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลงจํานวน 56.60 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 42.03 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน สําหรับป 2560 จํานวน 48.44 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการซื้อที่ดินเพือ่
กอสรางคลังสินคาและอุปกรณ จํานวน 117.26 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 115.63 ลานบาทและเงินสดรับจากการ
จําหนายเงินลงทุนในกองทุนรวมสวนบุคคลและกองทุนรวมตราสารหนี้ จํานวน 68.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 67.98
ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผล จํานวน 52.61 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
17.61 ลานบาท
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14.2.3.2 โครงสรางเงินทุนจากงบการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559
บริษั ท ฯ มี ห นี้ สิ น รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 - 2561 จํ า นวน 242.21 ล า นบาท 242.66 ล า นบาท และ
281.38 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.21 เทา 0.20 เทาและ 0.22 เทา ตามลําดับ ซึ่งมี
สวนประกอบของหนี้สินที่สําคัญ ไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เงินประกันรับจากพนักงาน และหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เปนตน โดยไมมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจาย มีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 281.38 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 38.71
ลานบาท จากเจาหนี้การคา 18.87 ลานบาท จากการซื้อสินคาในชวงไตรมาส 4 เพื่อใหเพียงพอตอการจําหนาย และเงิน
รับลวงหนาคาสินคาและบริการ 15.69 ลานบาท จากการขายสินคาพรอมใหบริการติดตั้งของเครื่องพิมพที่มีมูลคาสูง แต
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีโครงสรางเงินทุนอยูในระดับที่นาพอใจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 242.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 0.45
ลานบาท ซึ่งถือวาเพิ่มขึ้นอยางไมมีสาระสําคัญ แสดงใหเห็นวา บริษัทฯ สามารถรักษาโครงสรางเงินทุนไดอยูในเกณฑที่
เหมาะสม
ดวยโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ที่ไมไดพึ่งพาเงินกูยืมจากธนาคารแตอยางใด มีผลทําใหบริษัทฯ ไมมีดอกเบี้ย
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 ยังมีความไมแนนอนจนกวาที่ประชุม
ผูถือหุนสามัญประจําปจะไดพิจารณาอนุมัติ
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

-การรับรองความถูกตองของขอมูล-

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

การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษั ทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลระหวางกาลฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลระหวางกาล ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว
(2) บริ ษั ท ได จั ด ให มี ร ะบบการเป ด เผยข อ มู ล ที่ ดี เพื่ อ ให แ น ใ จว า บริ ษั ท ได เป ด เผยข อ มู ล ในส ว นที่ เป น
สาระสําคัญทั้งของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัท
ไดมอบหมายให นายวิรัฐ สุขชัย เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นายวิรัฐ สุขชัย กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
1.

นายวิรัฐ สุขชัย

2.

นายเจน ชาญณรงค

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ นายวิรัฐ สุขชัย

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม
และเลขานุการของบริษัท

-เอกสารแนบ-

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

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

อายุ
(ป)
73

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม





(ไมเปนผูบริหาร)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

















สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร

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

-

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) / เชาซื้อ
กรรมการตรวจสอบ
2555 - 2558

กรรมการอิสระ และประธาน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
กรรมการตรวจสอบ
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

2555 - 2558

คณบดี คณะบัญชี

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา

2548 - 2554

รองอธิการบดีฝาย
บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

หนา 1/13

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
2. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
(ไมเปนผูบริหาร)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

อายุ
(ป)
56

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร

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



-

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2561 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

2555 - ปจจุบัน ประธานหลักสูตร ศิลปศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรนานาชาติ
2555 - 2561

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

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

2549 - 2552

คณบดี คณะเศรษฐศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

2546 - 2549

รองคณบดี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

2542 - 2546

ผอ.ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

2535 - 2541

ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร

บลจ.ภัทรธนกิจ / บริษัทหลักทรัพย

2537 - 2538

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
การเงินการคลัง

สภาผูแ ทนราษฎร

หนา 2/13

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
(ไมเปนผูบริหาร)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

อายุ
(ป)
55

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม





สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle

-

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

2561 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /

Tenessee State University, USA

ตรวจสอบ และประธาน

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

กรรมการสรรหาและ

ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ

พิจารณาคาตอบแทน

ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

กรรมการอิสระ และ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /

กรรมการตรวจสอบ

ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร

มหาวิทยาลัย


ตําแหนง

หลักสูตร Director Accreditation Program

2555 - 2561

(DAP) รุนที่ SET ป 2555

ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล
2530 - 2561

First Senior Vice

บมจ.ทิสโก ไฟแนลเชียลกรุป / ธุรกิจหลักทรัพย

President

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

2559 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จํากัด

2559 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท พีจีเอส เซอรวิส จํากัด

2557 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท มิตร อินชัวรันซ โบรกเกอร จํากัด

2556 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท พิพัฒนรุงเรือง จํากัด

2556 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท แลนดแอนดวิว จํากัด

2552 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท ยู.ลัคกี้ จํากัด

2552 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท เค.ที.เอสเตท จํากัด

2551 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท มารวย ทาวน จํากัด

2540 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท พิพัฒน พร็อพเพอรตี้ จํากัด

หนา 3/13

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
4. นายสุพจน เธียรวุฒิ
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ไมเปนผูบริหาร)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พ.ย. 2559

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ประสบการณทํางาน
ครอบครั
ว
ระหว
า
ง
ถือหุนใน
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
2561 - ปจจุบัน ผูอํานวยการโครงการ CU จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
52  ปริญญาเอก Electronic Engineering The
Transformation
University of Tokyo ญี่ปุน
2559 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธาน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
 ปริญญาโท Information and Computer Sciences
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
Toyohashi University of Technology ญี่ปุน
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร จุฬาลงกรณ
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล
มหาวิทยาลัย
2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)
 หลักสูตร How to Develop a Risk Management
ตรวจสอบ และประธาน
Plan (HRP) รุนที่ 12 ป 2560
กรรมการบริหารความเสี่ยง
 หลักสูตร How to Develop a Risk Management
2559 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Plan (HRP) รุนที่ 8 ป 2558
2555 - 2560 กรรมการ
บริษัท บลูฟนิกซอินโนเวชั่น จํากัด
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
2557 - 2560 ผูอํานวยการโครงการรวมมือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร
รุนที่ 195 ป 2557
กับภาคอุตสาหกรรม
 หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors
2558 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
(FND) รุนที่ 20 ป 2548
ตรรวจสอบ
ปรับอากาศและอุปกรณ
2555 - 2557 ผูช วยอธิการบดี (ดาน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ยุทธศาสตร)
2557 - 2557 รองกรรมการผูจัดการสายงาน บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
กลยุทธองคกร
2550 - 2554 ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
2547 - 2550 ผูอํานวยการสายงานวางแผน บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
กลยุทธองคกร
2547 - 2550 กรรมการผูจัดการ
บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
2547 - 2550 กรรมการ
บริษัท ทริปเปล ที โกลบอลเน็ท จํากัด

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

หนา 4/13

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
5. นายวิรัฐ สุขชัย
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการ (ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับ
อากาศและสุขาภิบาล)
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)

อายุ
(ป)
53

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม









(เปนผูบริหาร)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555









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

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
15.05%

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การขายและ
การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุนที่ 12 ป 2560

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจัดการ
(ธุรกิจระบบดับเพลิงปรับ
อากาศและสุขาภิบาล)

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

2555 - 2559

กรรมการผูจัดการ

หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 204 ป 2558

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

2544 - 2555

ผูจัดการทั่วไป

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

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง เชา
รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

2540 - 2543

ผูจัดการขาย

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด /

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

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

ธุรกิจใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน

หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ SET ป 2555

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

หนา 5/13

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

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

7. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผูจัดการ(ธุรกิจระบบ
การพิมพดิจิทัล)
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
(เปนผูบริหาร)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พ.ย. 2559
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ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 116 ป 2558
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 211 ป 2558
 หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 24 ป 2558
 หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD) รุนที่ 28 ป 2558



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

3.62%

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

-

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2559 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจ
ระบบทําความเย็น)

2558 - 2559

กรรมการผูจัดการ

2557- 2559

กรรมการ

2544 - 2558

ผูจัดการทั่วไป

2544 - 2544

ผูจัดการฝายขาย

2536 - 2544

วิศวกรฝายขายอาวุโส

2559 - ปจจุบัน กรรมการผูจ ัดการ (ธุรกิจ
ระบบการพิมพดิจิทัล)

2557 –2559

กรรมการ

2553 – 2559

กรรมการผูจัดการ

2545 - 2553

ผูจัดการขาย

2532 - 2545

ผูจัดการขายแผนก
เครื่องพิมพบรรจุภัณฑ

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจ
ขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวศิ วกรรมอาคาร ติดตั้งระบบ
ดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทาํ ความ
เย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล
บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณ
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ให
บริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ
บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณทาํ ความเย็น
บริษัท ดันแฮม-บุช )ประเทศไทย จํากัด / จําหนาย
และติดตั้งปรับอากาศและอุปกรณทําความเย็น
บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด / ขายสงและ
บริการซอมเครื่องปรับอากาศ
บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจ
ขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวศิ วกรรมอาคาร ติดตั้งระบบ
ดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทาํ ความ
เย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล
บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณ
บริษทั คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ให
บริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภณ
ั ฑและหมึกพิมพ
บริษทั คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ให
บริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภณ
ั ฑและหมึกพิมพ
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการงาน
สวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน

หนา 6/13

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
8. นายเจน ชาญณรงค
กรรมการ และกรรมการบริหาร
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
(ไมเปนผูบริหาร)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 28 เม.ย. 2560

อายุ
(ป)
52

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

Doctoral Philosophy of Mechanical
Engineering Minor in Management
,Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge
Master of Science in Mechanical
Engineering, Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เกียรตินิยม
อันดับ 1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
12.37%

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) รุนที่ 173 ป 2556


เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

นอง นางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

2560 – ปจจุบัน กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

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

2550 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหเชาอาคาร
สํานักงาน

2544 – 2557

ผูกอตั้งและประธาน
เจาหนาที่บริหาร

Siam General Aviation Company Limited (SGA)
/ สายการบิน

2542 – 2544

กรรมการและผูจัดการ
ทั่วไป

Siam Land Flying Company Limited / สายการบิน

2541 – 2543

Business Analyst

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / ใหบริการทาง
การเงิน

2540 – 2541

ผูชวยผูจัดการทัว่ ไป

Thai Air Cargo Co., Ltd. / ใหบริการขนสงสินคา

2531 – 2540

อาจารยพิเศษ คณะ
วิศวกรรมศาสตร เครื่องกล

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

หนา 7/13

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
กรรมการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
(ไมเปนผูบริหาร)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

อายุ
(ป)
56

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม













ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford
University, USA

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
12.43%

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

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

2561 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
หาและพิจารณา
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
คาตอบแทน
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล
2532 - ปจจุบนั กรรมการ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด /
ธุรกิจใหเชาอาคารสํานักงาน

2559 - 2561

กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร

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

หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 211 ป 2558

2536 - ปจจุบัน กรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ SET ป 2555

บริษัท มาเธอรแลนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด /
อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน)

2532 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท ชาญณรงค โฮลดิ้ง กรุป จํากัด / จําหนาย
เครื่องจักรอุตสาหกรรม

2533 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท สรอยสวรรค จํากัด / อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน)

2549 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท บานเนินปาย จํากัด / ที่ดิน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

2555 - 2559

กรรมการบริหาร

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และ
ติดตั้งระบบดับเพลิง

2545 - 2559

กรรมการบริหาร

บริษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ใหบริการ
ซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ

2532 - 2559

กรรมการบริหาร

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณ

2544 - 2555

กรรมการบริหาร

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง เชา
รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

หนา 8/13

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
10. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
กรรมการ
(ไมเปนผูบริหาร)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

อายุ
(ป)
78

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา
มหาวิทยาลัย Illinois Institue of Technology, USA
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา
มหาวิทยาลัย Illinois Institue of Technology, USA
 หลักสูตร Directors Accreditation Program
(ACEP) รุนที่ 14 ป 2558
 หลักสูตร Role of the Chairman Program
(RCP) รุนที่ 36 ป 2558
 หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 42 ป 2548



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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2558 - ปจจุบัน กรรมการ

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจ
ขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวศิ วกรรมอาคาร ติดตั้งระบบ
ดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทาํ ความ
เย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

2542 - 2560

กรรมการ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการงาน
สวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน

2545 - 2559

กรรมการ

บริษทั คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก ใหบริการ
ซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภณ
ั ฑและหมึกพิมพ

2542 - 2559

กรรมการ

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณ

2555 - 2558

ประธานกรรมการ

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

2544 - 2555

กรรมการบริหาร

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง
ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง

2541 - 2554

กรรมการผูจัดการ

บริษัทในเครือ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

2535 - 2540

กรรมการผูจัดการ

บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน)

2528 - 2534

กรรมการและผูจัดการทั่วไป

บริษัท Carpet International จํากัด (มหาชน)

2526 - 2527

รองผูจัดการทั่วไป

บริษัท ITT (Thailand) จํากัด

2519 - 2525

ผูจัดการโรงงาน

บริษัท Carpet International จํากัด (มหาชน)

2516 - 2518

ผูจัดการฝายผลิต

บริษัท Goodyear (Thailand) จํากัด

2509 - 2515

วิศวกรออกแบบโรงไฟฟา

บริษัท Pioneer Service & Engineering และบริษทั
Sarget & Landy, Chicago, Illinois, U.S.A.

หนา 9/13

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
11. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

อายุ
(ป)
64

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม



กรรมการ
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)



(ไมเปนผูบริหาร)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555







ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

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

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

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2561 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท นูทริกซ จํากัด (มหาชน)/ผลิตอาหารสุนขั

2561 - ปจจุบัน กรรมการ

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

2560 - 2561

กรรมการ กรรมการบริหาร

2555 - 2560

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

2550 - 2559

กรรมการบริหาร

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนายระบบ
ปรับอากาศและอุปกรณ

2550 - 2559

กรรมการบริหาร

บริษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก
ใหบริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ

2552 - 2558

กรรมการ

โปรมารค จํากัด / ธุรกิจขายเครื่องพิมพ หีบหอ บรรจุ
ภัณฑ และบริการซอมแซมบํารุงรักษา

2550 - 2555

ผูอํานวยการสายงาน
การเงิน

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง
ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง

2547 - 2555

ผูจัดการทั่วไป

2542 - 2547

ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

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

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการงาน
สายการเงินและบริหารทัว่ ไป สวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการงาน
สวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน

หนา 10/13

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

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

53

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

44

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร

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%

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

0.04%





-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

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

-

ตําแหนง

ผูจัดการทั่วไป
หัวหนาวางแผนนโยบาย
และทรัพยากรบุคคล

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการงาน
สวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน

2559 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานการเงิน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทาํ ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ
ดิจิทัล
2555 - 2559
2542 - 2555

เจาหนาที่บริหารสายงาน
บัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายตรวจสอบ

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)
บริษัท สวอท ออดิท จํากัด

หมายเหตุ : 1/ สัดสวนการถือหุนในบริษัท อางอิงขอมูลการปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดตามสวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

หนา 11/13

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

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษทั
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

1. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท
ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแล
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


สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หุนในบริษัท ครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบริหาร
(%) 1/
0.15%

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา
2560 - ปจจุบัน

2557 - 2560

2557 - 2558
2556 - 2556
2548 - 2556

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแล บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
/ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร
กิจการ และเลขานุการบริษัท
ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ (ดาน ผลิตภัณฑทําความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพ
ดิจิทัล
กํากับดูแลกิจการ)
ผูอํานวยการสายงานบริหาร
ทั่วไป
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ
ผูจัดการทั่วไป
หัวหนาวางแผนนโยบายและ
ทรัพยากรบุคคล

งานสวนกลางและใหเชาอาคารสํานักงาน

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

หนา 12/13

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

3. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบริษัท/หนวยงานที่เกี่ยวของ

1. นายถกล
2. นายวิรัฐ
3. นายวสันต
4. นายธรรมนูญ
5. นางสิริมา
6. นายเจน
7. นางวลีรัตน
8. นายภาคภูมิ
9. นายสุพจน
10. นายโสตถิธร
11. นางสาววรนุช
12. นางวรินกาญจน
13. นายวิศิษฏ
หมายเหตุ :

นันธิราภากร
สุขชัย
นันทขวาง
ตรีเพ็ชร
เอี่ยมสกุลรัตน
ชาญณรงค
เชื้อบุญชัย
วองไพฑูรย
เธียรวุฒิ
มัลลิกะมาส
สุไพบูลยพิพัฒน
ธีระอัมรานนท
วชิรลาภไพฑูรย

X = ประธานกรรมการ

X,/
/ , // , ///
/, //, ///
/, //, ///
/
/ , //
/
/
/
/
/
//, ///
// , ///

/ = กรรมการ

บริษัท นูทริกซ จํากัด (มหาชน)

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จํากัด

บริษัท พีจีเอส เซอรวิส จํากัด

บริษัท มิตร อินชัวรันซ โบรกเกอร จํากัด

บริษัท พิพัฒนรุงเรือง จํากัด

บริษัท แลนดแอนดวิว จํากัด

บริษัท ยู.ลัคกี้ จํากัด

บริษัท เค.ที.เอสเตท จํากัด

บริษัท มารวย ทาวน จํากัด

บริษัท พิพัฒน พร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท ทิสโก ไฟแนลเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

บริษัท บลูฟนิกซอินโนเวชั่น จํากัด

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

บริษัท สรอยสวรรค จํากัด

บริษัท มาเธอรแลนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท บานเนินปาย จํากัด

บริษัท

บริษัท ชาญณรงค โฮลดิ้ง กรุป จํากัด

รายชื่อ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท/หนวยงานที่เกี่ยวของ

/

/
/

/

// = กรรมการบริหาร

/

/

/
/
///
///

/

/
///

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/// = ผูบริหาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

หนา 13/13

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

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

-เอกสารแนบ-

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
สํ า หรั บ ป 2561 บริ ษั ท ฯ ไม มี บ ริ ษั ท ย อ ย และที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 5/2561 เมื่ อ วั น ที่ 9
พฤศจิกายน 2562 มีมติใหจัดตั้งบริษัทยอยที่บริษัทถือหุน 100% ในประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับการขยายตลาดไปยัง
ประเทศในภู มิภ าคเอเชีย AEC และเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการบริการลูกค าปจ จุบัน ที่ตั้ งฐานการผลิ ตในเมืองโฮจิมิ น ท
ประเทศเวียดนาม ซึ่งกลุมเปาหมายของบริษัทฯ เนนการใหบริการลูกคาที่เปน Global Accounts ของ Domino UK และ
บริษัทอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมในเมืองหลักของประเทศเวียดนาม สําหรับผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล
โดยกําหนดผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทยอยเปนคณะกรรมการบริษัทชุดเดียวกับของบริษัทฯ ณ ขณะนี้บริษัทฯ
อยูระหวางการดําเนินการจัดตั้งและขออนุญาตดําเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ไตรมาส 2 ป 2562

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

หนา 1/1

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

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูต รวจสอบภายใน
และหัวหนางานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

-เอกสารแนบ-

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

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

อายุ
(ป)
50

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

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย เลข
ทะเบียน 4994

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หุนในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ)
ผูบริหาร
-ไมมี-

-ไมมี-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2553 - ปจจุบัน

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ

Senior Manager

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

2548 - 2553

Manager

2540 - 2548

Accounting and
Finance Department
Manager

2534 - 2539

Audit Manager

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร /
ประกาศนียบัตร
 โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรดานการ
ตรวจสอบภายใน รุนที่ 3
 หลักสูตร COSO 2013
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบ
สารสนเทศ รุนที่ 2/59

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หนา 1/2

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2561)
ชื่อ-นามสกุล /
วันที่ไดรับการแตงตั้ง /
ตําแหนง
2. นางสาวสุวิมล เที่ยงแท
วันที่ไดรับแตงตั้ง
2 ธันวาคม 2559
Senior Internal Audit Manager

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

49 คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หุนในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ)
ผูบริหาร
-ไมมี-

-ไมมี-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2553 - ปจจุบัน

ตําแหนง
Senior Manager

2543 - 2553

Partner

2534 - 2542

Assistant Accounting
Supervisor

ชือ่ หนวยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ
- Ultima Advisory Co., Ltd. /
ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
- บริษัท สวอท แอดไวเซอรี่ เซอรวิส จํากัด / ธุรกิจ
ตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี
- บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) /จํากัด /
ธุรกิจผลิตและจําหนายสี
41

41

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
เลขทะเบียน 7069
การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร /
ประกาศนียบัตร
 หลักสูตร COSO 2013
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบ
สารสนเทศ รุนที่ 2/2559
 หลักสูตรทีป่ รึกษาทางการเงิน : สมาคมบริษัท
หลักทรัพยไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
- ไมมี -

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หนา 2/2

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

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสนิ

-เอกสารแนบ-

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

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
ในป 2561 บริษัทฯ ไมมีรายการประเมินราคาทรัพยสิน

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน

หนา 1/1

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

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตางๆ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

สารจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการบริหาร
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

-เอกสารแนบ-

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

5.1
เรียน

สารจากคณะกรรมการบริษทั
ทานผูถือหุน

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ใชตัวยอหลักทรัพย “HARN” มีการดําเนินธุรกิจจําหนาย
สิ น ค า และให บ ริก ารในระบบวิศ วกรรมที่ ห ลากหลาย ได แ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ระบบดั บ เพลิ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ร ะบบปรับ อากาศ
ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ในปที่ผานมาแมสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ยังประสบ
ปญหาบางจากภาวะสงครามการคาโลก สงผลกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตผลการดําเนินงานของ HARN ยังมี
ยอดขาย รวมถึงผลกําไร ที่เติบโต ซึ่งเกิดจากความมุงมั่นของคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน ในการดําเนินธุรกิจใหมี
ความกาวหนาและเติบโตตอเนื่องไป นอกจากนั้น บริษั ทฯ ยังมีแผนขยายธุรกิจดวยสินคาหรือชองทางการขายใหมๆ
รวมถึงการใหบริการที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในและตางประเทศ โดยในป 2562 ไดมีแผนการจัดตั้งบริษัทยอยที่ประเทศเวียดนาม
เพื่อการรุกเขาสูธุรกิจการพิมพดิจิทัล อีกทั้งยังมีการพัฒ นาดานบุคลากรเพื่อใหมีความรอบรูเพิ่มมากขึ้น และสามารถ
ปฏิบัติหนาที่รองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งพวกเรามั่นใจวา จะทําใหบริษัทฯ เพิ่มยอดขายและกําไรใหเติบโตอยางยัง่ ยืน
ตอไป
HARN ไดใหความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาอยางตอเนื่อง เราดําเนินงานดวย
ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม โปรงใสและสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะเห็นไดเปนรูปธรรมจาก
การที่ไดรับคะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นในแตละป อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดผานการรับรองเปนสมาชิก
ภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น มีการจัดทําคูมือ ออกนโยบายและประกาศเจตนารมยใหแกพนักงาน คูคา และ
สาธารณชน จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ แจงเบาะแส ฝกอบรม ตลอดจนสรางแนวทางปฏิบัติ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความ
มุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมุงหวังใหธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนและไดรับความเชื่อมั่นจาก
พนักงาน คูคา ตลอดจนนักลงทุนทั่วไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผูถือหุน ลูกคา คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการ
ผูบ ริห าร และพนัก งานทุ กคน ที่ไดใหก ารสนับ สนุ น บริษั ท ฯ ด วยดี เสมอมา และขอใหคํ ามั่น วาคณะกรรมการบริษั ท
ผูบริหารและพนักงานของเรา จะรวมมือ มุงมั่นพัฒนาบริษัทฯ ใหเติบโตอยางยั่งยืนภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และกอใหเกิดผลดีตอภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมตอไป
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5.2
เรียน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
ทานผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) (เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)) ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ของประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ที่ประกาศขึ้นใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยไดมีการพิจารณานโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ การใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง
รอบคอบ และการรายงานที่สมเหตุสมผลในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอและ
โปรงใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีไดอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเพียงพอที่จะ
ดํารงรักษาไวซึ่งสินทรัพย ตลอดจนปองกันมิใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินงานในรายการที่ผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เพื่อทําหนาที่กํากับ
ดูแล สอบทานความนาเชื่อถือและความถูกตองของรายงานทางการเงิน ซึ่งไดกํากับดูแลทําการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให
ความเชื่อมั่นไดวางบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 นั้ น แสดงฐานะการเงิน ผลการดํ าเนิ น งาน และกระแสเงิน สด โดยถู ก ตอ งตามที่ ส มควรในสาระสํ าคั ญ ตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชี ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และ
แสดงความเห็นไวในรายงานของผูสอบบัญชีตามที่ไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
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5.3
เรียน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. ดร.ถกล
นันธิราภากร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.โสตถิธร
มัลลิกะมาส
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววรนุช
สุไพบูลยพิพัฒน
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมี หน าที่และรับ ผิด ชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษั ท ฯ ให มีก าร
รายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง ครบถวน และมีการปฏิบัติงานอยาง
เปนอิสระ โดยมี นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขตหนาที่
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
สําหรับในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน
ไดเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม หารือ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
ผูบริหาร ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวของ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงิ น ประจํ า ป คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจําป 2561 ที่ตรวจสอบโดย
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูบริหารและผูสอบบัญชีในเรื่อง
ความถูกตอง ครบถวน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมี
การปฏิบัติตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลั กทรัพ ยแ หงประเทศไทย อยางถู กต อ งตามที่ ควรในสาระสําคั ญ รวมทั้ งมี การเป ดเผยข อมู ลอยา ง
เพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือได เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบ
ทานระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิผล โดยไดรับรายงานจากผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาสที่จัดทําโดยผูตรวจสอบภายใน จาก บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด เพื่อประเมิน
ความเพี ย งพอของระบบควบคุ มภายในที่ จะส งเสริม ให บ รรลุวัตถุ ป ระสงค ทั้ งในดานประสิท ธิผ ลและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
นโยบายบริษัทฯ
3. การสอบทานและพิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน รวมถึงการเปดเผยขอมูลรายการดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผล และเปน
ประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวนและ
เพียงพอ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ
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4. การสอบทานการปฏิ บั ติ งานให เป น ไปตามกฎหมายว าด วยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย
กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของบริษัทฯ และขอผูกพัน ที่บริษั ทฯ มีไวกับบุ คคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. การพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก เสนอแต งตั้ ง และเสนอค าตอบแทนผู ส อบบั ญ ชี ป ระจํ าป 2562 เพื่ อ
นํ า เสนอต อ คณ ะกรรมการบริ ษั ท ให ข ออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2562 ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ง าน ความเป น อิ ส ระ และความเหมาะสมของ
คาตอบแทนแลว เห็นควรเสนอแตงตั้ง นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญ ชีรับอนุญ าต เลขทะเบียน
6699, นายพีระเดช พงษเสถียรศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752, นางสาวสุลลิต อาดสวาง
ผูส อบบั ญ ชีรับ อนุ ญ าต เลขทะเบี ย น 7517, นางสาววั น นิ สา งามบั วทอง ผูส อบบั ญ ชีรับ อนุ ญ าต เลข
ทะเบียน 6838, นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา ในรอบป 2561 บริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลกิจการและมีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม การจัด ทํ ารายงานทางการเงิน แสดงขอ เท็ จ จริงในส วนที่ เป น สาระสํ าคัญ ครบถ วน ถู กต อ งตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเปดเผยขอมูลเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่
เกี่ยวของ มีการบริหารความเสี่ยงที่อยูในระดับที่ยอมรับได และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดและขอผูกพันตางๆ
และมีการเปดเผยรายการที่เกีย่ วโยงกันอยางถูกตอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารไดใหความสําคัญอยาง
ยิ่งตอการดําเนินงานที่สอดคลองและอยูภายใตระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไมพบรายการผิดพลาดที่มีสาระสําคัญที่
จะกระทบฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบการปฏิ บั ติ ง านให มี คุ ณ ภาพและเหมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเนื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ

....................................................
( ดร.ถกล

นันธิราภากร )
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ
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5.4
เรียน

รายงานคณะกรรมการบริหาร
ทานผูถือหุน

คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการและผูบริหารระดับสูง ซึ่งไดรับการแตงตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั มี
จํานวน 6 ทาน ดังนี้
1. นายวิรฐั
สุขชัย
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นายวสันต
นันทขวาง
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ ัดการ
3. นายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ ัดการ
4. ดร.เจน
ชาญณรงค
กรรมการบริหาร
5. นายวิศิษฏ
วชิรลาภไพฑูรย
กรรมการบริหาร และผูอํานวยการสายงานการเงิน
6. นางวรินกาญจน
ธีระอัมรานนท
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
แมวาเศรษฐกิจไทยในป 2561 ยังคงผันผวนและมีความเสี่ยงอยูในหลายดาน แตโอกาสของธุรกิจโดยรวมยังคงมี
อยู โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจที่ยังมีชองทางขยายตัว เชน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการทองเที่ยว ภาคการลงทุนภาครัฐ
รวมถึงธุรกิจที่ใชเทคโนโลยี 4.0 เปนตัวชวยในการตอยอด ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจําเปนตองเรงเสริมสรางความแข็งแกรง
ใหกับองคกรในทุกๆ ดาน เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง และพรอมกาวสูการตอยอดการขยายธุรกิจเพื่อ
ความเติบโตอยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริหารไดทําหนาที่ชวยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องตางๆ ที่สําคัญ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดเปน
อยางดี โดยมี นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขตหนาที่
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ในระหวางป 2561 คณะกรรมการบริหารไดจัดใหมีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ที่สําคัญของ
บริษัทฯ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. กําหนดแผนและกลยุทธทางธุรกิจ พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธของบริษัทฯ ในรอบป
ที่ผานมา เพื่อกําหนดกลยุทธและแผนการดําเนินงานของบริษั ทฯ ในแตละสายธุรกิจ ใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ รวมถึงโอกาสและ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยมีการถายทอดแผนดังกลาวไปสูผูบริหารและพนักงานทุกระดับในบริษทั ฯ ใหได
ทราบ และติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว
และรายงานความคืบหนาตามแผนกลยุทธใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
2. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน
ของทุ ก สายธุ ร กิ จ เป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น เพื่ อ ให เป น ไปตามแผนงาน และตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท
มอบหมาย
3. พิจารณางบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ พิจารณาและใหความเห็นชอบตองบประมาณ
ประจําป และการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่ฝายจัดการเสนอ กอนเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ
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4. กําหนดนโยบายอัตราคาตอบแทนและโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน และผูบริหาร พิจารณา
นโยบายอัตราคาตอบแทนและโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน กอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการสรรหาวาจางผูบริหารระดับสูง พิจารณาโครงสรางกรอบอํานาจหนาที่ และประเมินผล
การปฏิบัติงานของบริหารระดับสูง กอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริหารมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต รอบคอบ และพรอมที่
จะพัฒนาธุรกิจอยางเต็มความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
รวมทั้งดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการดําเนินงานที่เปนไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรมตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนําพาองคกรสูความกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

....................................................
( นายวิรัฐ

สุขชัย )
ประธานกรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ
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5.5
เรียน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทานผูถือหุน

ในป 2561 คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งไดป ฏิบั ติห นาที่อ ยางเต็ม ความสามารถ เพื่ อเป นการสนับ สนุ น
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรใหสามารถบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่ตั้ง
ไว สรางความมั่ น ใจและความน าเชื่อ ถื อให กั บ นั กลงทุ น และผูมี ส วนไดส วนเสี ย ในการดํ าเนิ น ธุรกิ จของบริษั ท ฯ โดย
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง ซึ่ งได รับ การแต งตั้ งจากคณะกรรมการบริษั ท ประกอบด ว ย กรรมการผู มี ค วามรู
ความสามารถและประสบการณ ตลอดจนมีความเขาใจการดําเนินธุรกิจ จํานวน 14 ทาน ดังนี้
1. ดร.สุพจน

เธียรวุฒิ

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2. นายวิรัฐ

สุขชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายวสันต

นันทขวาง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายประชา

พรอมพรชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายรัตนพันธ

มุขหริวัฒนานนท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายสุชาติ

สุวัฒโนดม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายนันทวัธน

จีราคม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายสุกิจ

ลิติกรณ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นายวิฑูรย

ทามี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

11. นายพงษสวัสดิ์

เพงเล็งผล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

12. นายฉัตรอภิชัย

เอื้อเอนกกุลชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

13. นายวิศิษฏ

วชิรลาภไพฑูรย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

14. นางวรินกาญจน

ธีระอัมรานนท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดทาํ หนาที่กําหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร นโยบายและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหนาที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และใหขอเสนอแนะแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับทิศทางกลยุทธการ
ดําเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร โดยมี นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สําหรับในป 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดใหมีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจําปที่ฝายบริหารจากทุกหนวยงานไดทําการประเมินความเสี่ยง
2. จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงพรอมกําหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง
3. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ
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4. ติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใตนโยบายและกรอบการ
บริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว โดยผูตรวจสอบภายในทําการติดตาม และสอบทานการบริหารความเสี่ยง
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
5. ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหสอดคลองกับ
กรอบมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่ประกาศใชในป 2561
ในป 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดใหมี Workshop จํานวน 3 ครั้ง โดยมีผูบริหารระดับผูจัดการ
เขารวมเพื่อทบทวนความเขาใจและเพิ่มทักษะในการวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อใหความเสี่ยงของแตละฝายเปนสัญญาณ
ลวงหนาในการลดความสูญเสียจากการดําเนินงานอยางแทจริง ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงมีความเห็นวา
บริษั ทฯ ไดพั ฒ นาระบบบริหารความเสี่ยงขององค กรใหค รอบคลุ มปจจัยเสี่ยงทุ กดาน มี การบริห ารความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่องและสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา
เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สําคัญและเรงดวนอยางทันทวงที ซึ่งทําใหเกิดประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงสําคัญระดับองคกรอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม และควบคุมใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได

....................................................
( ดร.สุพจน

เธียรวุฒิ )
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ
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